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Hebben zebii TESORO
een perfekte

waterdetector gema akt,
btiikt de Stíngruy ook nog

eens een hele
goeie landdetector te ztln

clubleden 5olo korting.

gouden kettlng kr'rnt
r¡oorop lret land en in zoet wat€r.

IR-dfucr. met basistoon voor ln zout watef.
YI-F-alle metalen met basistootrv(x)f detectle van gfote obiecten

De

Dc offìcilrle l'csoro dealers: allccn bij hen ()ntr':urgt tr bij aankoo¡r van cctì Tesoro detector cerr goud-gclc garantickaart
van dc fa. Detcct.

Zt'lD-H()LIr\\f): Hocvelilìc. I)ick dc Planckc 0f o-.i1i76i9, N(X)RD-llol.I"\NI): Holland f)etccr. Pcter Eggers 02997-37.11.
D..f . Laarr dctectors 022.9-.12t16, N(X)RD-ltR{tìñ\l': Jan van lìcrgerr 0lJ-.1I1.150, \\ illr, ñh¡nsters 0-i920-++7u1.

GEI.DERI-AND: Pict Schreudcrs Elcctr. 0.1-i+0-12'92, OVERISSEL: ]'a. f)ctcct, Gert Gesink 05.1-.t00i12,
Goldnrsh, Ruutl dc Heer O520.ì-(1591, t:'l'Rll(lHl': Erniel Hevn 0.1+(15-(r.ì0.17,

GR()NINGIù-: \\'atcrsp()rt Vcrtror¡n'en 059117-21796, FRIESL{ND: Kooistra ùletaâldetcct()rs 05 l(r(r-1502
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B ESTU U R'-
WI55E t I NG

Aan onze leden,

ln november l99l heb
ik mij na een gesprek
met de heer Gesink,
importeur van Tesoro,
beschikbaar gesteld
om als voorzitter
zitting te nemen in
het voorlopig bestuur
van een nieuw op te
richten vereniging
voor detectorama-
teurs. Dit heb ik met
plezier gedaan.

Ik denk, dat het funcla-
llìellt voor eer-r bloeienc{e

vereniging inmiddels is

gelegd, wat mij heeft doen
besluiten terug te treden ¿ls

voorzitter-. Dit in verband
rnet het dool nij weer

oprìerììelì van mijn taak als

studiebegeleider van de

Stichting vool Grond-,
\Øeg- en \Øaterbouw te

Gouda. Dit is een parttirne
baan. Het is hetzelfde
werk, als wat ik .{e laatste

l8 jaar met plezier heb

gedaan. lk heb dan ook

giìàrlìe aau het velzoek om
weer voor deze stichting te
kotnetr lesgeveu voldaau,
voor,rl v¿ìlìwege rlijn afûni-
teit lrr.b.t. opleidingen.
Ook het schrijven van

lesmateliaal brengt veel

werk met zich mee.

N{,rrrr genoeg h ielover.

In goed overleg nret het

bestuur is besloten de heer

Luitzen Ha:rk, onze vice-

voorzitter, re verzoekeu de

taak van voolzi¡ter op zich

te rìellrell, waaltoe deze

bereicl was. Ik zal zii:n

plirats itrnetuerì en tt'¿lchterì

v:rn:rf clie plek een daircl-

wer-kelijke bi j clr,rge a,rn

onze vereniging te blijven
geverì.

Ik hoop, clat u Luitzen
dezelfde ol.rclers teuni n g

seeft, die ik ook altijd van

u heb ondervonden; u,aar-

voor lnijn dank.

Besluitende: binnen
redelijke tennijn verwacht
ik, clat "de Detecror
Amatetr¡" cle grootste
vereniging in Necle¡land zal

zijn. Daarvoor blijft wel

r.ru'hulp nodig. Probeer uu'
zoekrnirten enz., die nog

geen licl zijn, ook lid te
maken, want hoe groter de

verenigiug, hoe sterker wij
st,ran. Ook in het te vocrcu

beleid.

Graag tor ziens,

Theo Kolkman

T

DE REDACTIE
lJAil

IS IIU OOK PER

FA)K
BEREIKBAAR

T.BESTUU'R

GEZOCHT : R EG I OVERTEG ENWOORDIG ER5

Wilt u onze vereniging ook op weg helpen naar de eerste 1000 leden?
Nu 900!

Hiervoor hebben wij nodig:

Enthousiaste
regionale p!.omoters:

Wij denken Nederland en België in te
delen in
4 ongeveer gelijke delen.
Per deel denken wij dan aan J of meer
mensen, die zich geheel belangeloos
willen inzetten.

Wat vragen wij:

Een aantal sterke en evenwichtige per-
soonlijkheden, die bereid zijn de handen
uit de mouwen te steken.

Vanzelfsprekend: affiniteit met betrekking
tot het detectorzoeken.

Mensen, die in staat zijn, concreet en
zakelijk op uiteenlopende niveaus te
onderhandelen en die op beurzen, enz.
onze vereniging willen promoten en zich
in willen zetten voor het werven van
nieuwe leden.

Grote inzet bij het zoeken naar mogelijk-

heden voor het houden van act¡viteiten
voor onze vereniging in de betreffende
re8ro.

Bereidheid tot het voeren van overleg
met plaaaelijke instanties van AW.N. en
R.O.B..

Mocht u in de gelegenheid zijn, om onze
belangen te vertegenwoordigen, dan
horen wij dit gaarne z.s.m. van u.

Overleg met andere regio's zal 2 maal per

iaar plaatsvinden om ervaringen uit te
wisselen.

Wij rekenen op u! Mochten er te veel
aanmelders zijn, dan zullen wij uiteraard
een keus moeten maken, hetgeen u dan
ook van ons zult horen.

Brieven met uw react¡e kunt u richten aan
het secretariaal

Graag wachten wij op uw reactie,

Hoogachtend,
Het bestuur.

Detector

Detector2
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5TAATSBOSBEHEER

Naar aanleiding van
onze briefaan het
Staatsbos-beheer, met
daarin de vraag of het
is toegestaan om te
zoeken in recreatieplas-
sen, die in beheer zijn
van staatsbos-beheer,
hebben wij het volgen-
de schrijven ontvangen.

Bij het verschijnen van
dit nummer van
Detector Magazine
gaat een nieuwe aktie
van start Yoor onze
leden.

Een ledenwerfaktie
waarbij de spelregels heel

eenr.oudig zijn. Bijgaand
treft u een aantal aanmel-

dingsforrnulieren aan, die u
hier speciaal voor kuut
gebruiken. Denkt u nu al,

dat u daar uiet genoeg aan

heeft, dan kopieert u ze

alvast.

\Øat moet tr doenl

U heeft eell vrou\¡/, man,

zoekmaat, schoonmoeder of
huisgenoot, ki¡rderen
(gezinsleden extra voordelig

door de gezinskorting), een

baas (nee, niet uw vrouw)?

Kortom maak iedereen clie

belangstelling heeft voor
onze vereniging Iid. U vult
zijn ofhaar naam en adres in
op het aanrneldingsformu-
lier en stuurt cleze op naar

het secretariaat. Meer hoeft
u niet te doen.

En wat denkt u, dat het

nieuwe, door u aangebrachte

Ulv brief rnet informatie
over lrw vererrigirrg ontvirtg
ik in goecle orde. Van cle

inhoucl heb ik met belarrg-

stelling ketrtris geuotnetr. Itr

algenele zin kan ik op uw
brief het volgende antwoor-
den.

De bij Staatsbosbeheer in

eigendom en beheer zijnde
bos- en natuttrterreitren zijn

lid rnoet doen. Precies!

Er voor zorgen dat de

betaling op orìze rekenittg
binnen konrt! Zodra dat is

gebeurd, zorgell wij voor de

rest. \Øij notererì uw nailìl
als aanbrenger (uiet vergeteu

die op de achterkant te

schrijven) en natuurlijk het

aantal door u aangebrachte

nieuwe leden.

Degene, die tot erì tììet

-11 decenrbel 1993 de mees-

te nieuwe bet'¿lende lederr

heeft aangemeld, wint
hiernree nraar ließt. . . .

.....Z50gulden!!!

De uitslag zal in het

eerste nummer van 1994

bekend worden gemaakt.

Om teleurstellingen te

voorkomen: importeurs en

dealers kunueu geen âan-

spraak maken op deze 250

gulden. tüØe hopen natuur-
lijk wel, dat ze als vanouds,

heel veel leden aau blijven
brengen.

Nanrens de acti'r'iteiten-

conrnrissie, Dick Eekhof

I

'r,oor he t grootste cteel voor

een ieder vr:ij toegankelijk.
Têr beschelnring val deze

terreinetr kuntreu afhanke-

lijk van het cotrcrete ge,tal

echter bepelkitrgeu aau deze

toegankelijkheid zijn
gesteld, zoals bi jvoolbeeld
beperking van de toegatrke-

lijkheid tot rñ/egerì er.r paden.

Deze beperkirìgen zi j 1r

gebaseerd op het eigendoms-

recht van Staatsbosbeheer,

alsmede op diverse regule-

rende wetten err wordell itr

de objecten duiclelijk ken-
baa¡ r,oor het publiek mid-
dels bebordirìg âangegeven.

De ambtenarelì \¡àn

Staatsbosbeheer in het veld

hebben o.a. tot taak toe te
zien op de handha'r.ing'r'an

deze regels, zo nodig urid-
dels hun opsporings-
b evoegdheid als onbezoldrgd
opsporiIìgsarnbtenaar.

Het spreekt uiteraard voor

zich dat tegeu het publiek
slechts wordt opgetreden bij
overtreding vatr etrige ter'

plaatse ran toepassing

zijnde regel.

Helaas blijft het bij het
bedlijven van de hobby
nreraaldetectie in de regel

niet bij het ureedragetr vau

de metaal detectie-appâra-

tuur'. Veelal begeeft men zich

buiten de toegestàlìe wegetr

en padetr elì wordt gegràvelì

in het terreiu zodra uren

denkt iets gevotrdetr re

hebben.

F{et behoeft geen betoog dat
clit laatste glote schade kan

toebretrgen aan terreinen
r.an Staatsbosbeheel elr irl

beginsel uergeus ir-r de

terreinen is toegestaan, ook

niet in wegen en paden.

Afhankelijk r,an de

situatie kan dan ook worden

opgetredetr. Voor het overige

steat het uw vereniging

uiteraard vrij de terreineu te

betreden met detectieâppâ-

ratuur.

rl/ellicht kunnen proble-
men wo¡den voorkot¡eu
indien u in de toekomst
vooraf uw voonìelnetls tot
verenigi ngsactiv iteiten ter

beoordeliug aan het regio-

hoofd van de betreffende

regio'r'an Staatsbosbeheer

voorlegt. Deze kan dan

beooldelen of uw activitei-

ten geoorloofcl zijn en of
eventueel nadere aßpraken

ger-naakt kuutretr worclen

ol.n trellt de wijze Yan haude-

len in cle terreinen.

Directeur Staatbosbeheer,

d¡. ir. H.S.B.M. r'au Asperen

I

De here n Massaut hebben

besloten in de acriviteiten-
commissie plaats te lìenlen.

Omdat dit rnoeilijk te
combineren is mer het
secretariaatswerk, hebben we

de heer G.-J. \Øillemsen
bereid gevonden het secretâ'

riaat van hen o't,er te rìenren.

Op de ledenvergadering is

deze benoeming vastgelegd.

T

WIN 25O GUTDEN /vlET DE
LE DENWE RFACTI E

NAGEKOMEN BERICHT

l)etector3



BRONZEN
PTAAT' E

Dank voor het kennis-

makingsnummer (3). Het is
te hopen, dat uw vereniging
niet, zoals sommige andere,

onder eenzijdig "diktaat"
komt van uitgegleden
"wetenschappers", die al dat

partikulier gesnuffel in ons

bodemarchief niet zo zien

zitten. U bent mijns inziens

in de gelegenheid om te

toetsen of de heer Albert
Delahaye. gesch iedschrij ver.

op het rechte pad was met
zijn ontdekkingen over de

periode Romeinse

overheersing/Vroege

Middeleeuwen of dat de
"officiële ve¡sie" dichter bij
komt.

Helaas zijn de boeken van
Delahaye in bibliotheken en

boekhandels meestal

onvindbaar. Hij ontdekte
o.a., dat de originele
documenten aantonen, dat
de Bataven niet in de

Betuwe woonden. Als dat

wel het geval geweest zou

zyn, dan zouden alle
"weerbare mannen" de

Romeinen, die hun land
wilden veroveren, tegemoet
zijn gesneid om dienst te

nemen en zouden ze zelfs

nog, nadat overstromingen
de bezetters verdreven, het

imperium trouw gebleven
ztjn en geholpen hebben bij
het in bedwang houden van

de steeds meer opstandig
wordende onderdrukten.
Hij ontdekte ook dat de

Romeinse nederzettingen

niet de naam hadden van
"Noviomagus", "Tiajectum"
en "Fo¡um Hadriani". De
namen waar eeuwen latcr
rechtstreeks de namen

mijns inziens dus niet, dat

Julius Genialis Bataaf was.

Offergave aan.... gediend in
het .... zijn duidelijk ¡ecente

toevoegingen (van IIP-
Amsterdam?), terwijl de

letters G.PF.VS.L.L.M.
nogal wat kunnen
betekenen. Er staat in elk
geval niet "gelegerd van 60-
104 na Chr. te Nijmegen"! Is

dit niet een offergeschenk

van een "Gallische Kelt", ver
van huis en haard, in een

door de Romeinen daartoe

gebouwd tempeltje? Het
tempeltje te Elst heeft

volgens prof. dr. A. Bogaers

uit Nijmegen vele eeuwen

braak gelegen, voordat op
het puin een chr. kerk gezet

werd. In de tussentijd was er

geen bewoning.

Een technicus van ROB-
Amersfoort meldde op een

gegeven moment aan de

vorige directeur, dat hij nier

meer mee wilde werken aan

de fabel, dat het
"pirarennesr" bij \f ijk bij
Duurstede, het histo¡ische

Dorestad zou. zyn. Ztln
directeur zou gezegd

hebben: "Ja, dat weet ik wel,
maar dat kan ik het publiek
toch niet verkopen.". De
jnmiddels vrii plotseling
overleden technicus heeft
ook nog in "De Têlegraaf"
bekend gemaakt (1985), dat

hij de "omstreden" vondsten
van Tjerk Vermaning
onderzochr had en dat hij
had ontdekt, dat ze echt en

oud waren. Tot een

waterdichte (4e) opgraving,

direct aansluitend op de

opgraving van de heer Tjerk
Vermaning bij Eemster-

Lheebroek, waartoe deze

technicus, wijlen de heer A.
Bruijn, zich ten volle inzette,

is het nooit gekomen.

bij Duurstede en zulke

dingen meer.

Jammer, dat er nog geen.
mechanische detectors zijn,
die bewerkte stenen uit de

Steentijd op kunnen sporen.

Het zou dan makkelijker

niet gediend in Nijmegen.
Dit omdat de Romeinen,
zoais elke militaire
vefoveraâr, de gewoonte
hadden om "veteranen" juist
ver van huis te legeren en in
te zetten.

Het bronzen plaatje vertelt

LIVST

Detector4



Nie ¡-deskundigetr groer, en

alleen eeu gehaaste sleuf tn

de wegberm. Er werd niet
gezeefd, alleen maar ruig
met de schep gegravel. Er
warelì geen

controlernogel ijkheden,
regen het instoppen van

vondsten in de grond of irr
de eigen broekzak. Nog
sreeds wordt net gedaan,

alsof de vondsten ran dc

heer Tjerk Vermaning
eigenlijk allemaal losse

"opraap" r.ondsten zouden

zijn en derhalve
oncontrol eerbaar.

J.E. Musch
Lunsenhof 17

9467 PL Anloo
Particulier Steentijd- en

Legende onderzoek

AAUNT' E UIT
DEVENTER

Bij deze wil ik graag

reageren op een briefin de

vraagbaak van Dhr. R
Stout. (Detector Magazine
No.7).
Het betreft de derminatie op

612.30, r,an het llruntje \.alì

Deventer.

Ik wil wel onderstrepeu, dat
dit niet als kritiek is

bedoeld, maa¡ als kleine
correctie en aanYulling.
IJw verwijzing naar de

officiële uitgar.e vau de

Zonnebloenr geeft mij de

indruk, dat cie munt niet is
geslagen van 159 I-1594,
maar \/an 1594-1602.
De afgekorte tekst "No.
VIDI. IVST. DER" is zoals

u orìgerwiifeld weet Latijn.
U kun¡ hem vinden in
Psalm 37 25 (onberijmcl).

De volledige tekst nroet
luiden: NON VIDI
IVSTVM DERELICTVM -
(NEC SEMEN EIVS

QVAERENS PANEM),
hetgeen betekent: De
rechn'aardige heb ik niet
verlaten gezien- (noch zijn
nageslacht zoekende brood).
U kornt deze tekst ook tegen

op een snaphaan (zestiende

eeuw) r'an Kampen.
Hopende u hiermede van

dienst te zijn geweest,

met vriendelijke groeten,

_]- Janssen

"Æ?¡"1'lá¿'',#¿;lt'#¿,

,ffi 
"#,".¿"#l¿'?li.¿".&"%"ffi :"ffi :'f'Æ.''{Æ'ffi

MEtD BI.lZONDERE
VONDSTEN ALTI'D

De beste aanbieding

maak je samen metie

dealer,.GEKO'

DETECTORS
DIVERSE MERKEN

De Rozendijk 29. 7791PD Den Burg. Texel
De Crimpen 9. 192f BW Akersloot,

telelefoon 025 1 3- 13958

Schoolstroot 15,5221 AA Den Bosch Telefoon 073-31 1350

Officieel deoler von:

CôMPASS @ Ftst{EE) 
=3es@@P€

Het odres voor verkoop, verhuur, inruil, opsporing en
bodemvondstendelerminotie

Exclusief voor beginnende zoekers hebben we b| oonkoop
von een detector een middog

prokÌiikbegeleiding grotis

5% korting voor leden von de Detector omoleur

Detector5



De beste keus voor
de seriertze detectorist

C.Scope el Fisher hÌporteuÊ

GEI-A.N rVßTAALDETECTOREN B.V.
Bedrijvenweg 17
527 2 P 

^ 
Sint-Michielsgestel

Nededatd
Telefoon O4lO5-12949
Telefax o4to5-a5658

Als u derrkt dat aIIe onder-water rnetaaldetectoren moeilijk
te bedienen, onbetrouwbaar of ontzettend duur ziin,

dan moet u de Fisher l280-XAquanaut eens proberen.
ßt gaat een hele nieuwe wereld rroor u open.

=

De ¡neeste vondsten in
Europa ziingemraakt
rnet C.Scope detectoren.
Dus waarom niet voor
een C.Scope kiezen?
Waaroru niet nu
meteen?

magazmeDetector



ARCH EOLOC,ISCH E

VONDSTEN TE
GELDERMALSEN

A. Foll¿erts

ln de jaren zeventig werden
er bij de aanleg van de
provinciale weg
G eldermal sen-Wadenoi jen
door een aantal
amateurarcheologen van de
Historische Kring West-
Betuwe oudheidkundige
vondsten gedaan.
Deze vondsten verdwenen in
het depot en werden eigenlijk
nooit goed beschreYen, zij het
dan nog wel in een klein
rapport in het mededelingen-
orgaan van de vereniging.
Geldermalsen ligt midden in
één van de rijkste
archeologische gebieden van
ons land, maar dat is iets wat
nog niet zo bekend is buiten
de officiële wereld.

voor-werpelì in cle groncl

werclen aangetroffen. In 1963

konclen zij voor het

Ri jksmuseum van Oudheden
verworyen worclen etl ltet

algelopen iaar warerr ze irt

nluseunì Kaur te Niimegen nog te

bewoncleren. Het blijkt een kleine
collectie te zijn, clie voolaÌ van

belang is cloo,.- het uitmrurtencle

bronzen vaatwerk, dat er deel van

tritmaakt, Een briei geclateercl 17

april 1905, blijkt het eerste

schrifìelijke bericht over cle

vonclsten te zijn. Dr. R. Jesse, cle

conservâtor vau het RMO cloet

melcling aan clr. A,E.J, Holwerda,

de toenrn¿rlige clirectetrr, valì eelr

bezoek aan cle eigenaar van cle

ontgroncling op het lanclgoecl; een

zekere G. Munnan. Hij beschrijft
onclelmeer eel schitterencle

bronzeu p¿rtera elì eelì heel gaaf

kannetje, De heer lvfunnan bleek

niet van zins om cle zu-tefàcten te

verkopen. Holwerda kotr wel een

aantal foto's van de betreffencle

voorwe.rpen bemachtigen en hielcl

zich aanbevoletr voor rnededelingen

over nieuwe vonclstetr,

Op 7 oktober 1905 deed mevrouw

G, Murnran-de Fe14er optriettw

.t*44
Lü

ffi"
'|t .-fo'.r'. *+

,t" x"'..".

e von.lsten clie zich in het
clepot bevinclen kwar-nen

alle uit het wegcunet
tussen Laageincle en cle

Rijksstraatweg. Een klein gecleelte

kan geclateerc{ worclen in de

Neol ithische Vlaardingencu ltuur en

de iets recentere vlakgravencultuur,
clie meer bekencl is oncle¡ cle

verzamelnaatn bekercultuu¡.
De bekercultutrr kencle reecls kleine

bronzen
voorwerpjes, clie overi¡lens trog uiet
in het Gelcienualclense zijn
aangetrol{èn. Een veel groter deel

van cle vonclsteu betrof Romeinse

en inheemse voorwelpen uit het

begin van cle jaartelling. Niet ver

van Laageincle werclen tenslotte eer.t

groot nantal nliclcleleeuwse scherven

gevonclen.

Het is niet rrlgemeen bekenc{, clat

vrij dicht bij cleze weg in het begin

v,rn cleze eenw Roureilrsc
grirfvoncLsten geclaan werclen op eclì
pÌaats waal il cle konrencle jaren

overigens eetr nietrwbouwwiik gaat

verrijzen in het zogeheten
"Miclclengebiecl", Het bliikt, dat in
cle jaren 1905, 190(r en 1916 op het

voornr alig lanclgoecl Bottesteyn, het
huiclige genreentehuis, aan cle Van

Darn van Isseltweg 2, tijclens

zlr ntlafgrlvirrgen Rorrreirrse

l)etecttor7



rnelcling van vondsten en in 1906
nogmaals, Al deze vondsten ziin
beschreven in het Btrlletin van cle

Ouclheiclkunclige Boncl in 1905,
1906 en 1916. Blijkens deze

publikaties kwanren de eerste

voorwerpell reeds in maart en april
1905 voor <le clag bij het afgraven

van zancl. Drie jaar claarvoor was
reecls een kmik gevonden op een

vinclplaats, die ongeveer 200 meter
aclìter het landhuis Botresteyn lag.

FIet was een hooggelegen stuk lancl.

f)e voorwerpeu werclen ilr eelr

kleilaag vlak bovel het af te glaverì
zancl van een oucle rivierbeclcling
aatrgetroffeu op orlgeveer I meter
c{iepte. In hetzelfcle terreirr zijn ook
bewonitrgssporen gevond en.

In 1916 wo¡dt nelcling geclaan van
een bank varì een soort beton
waarvalr ve,--rnoecl wercl, dat het een

fitnclametrt was van een villa.
De voorwerpen werclen over het
gehele te¡rein aangerroffen, waarbij
opgemerkt werd, dat er so¡rs eerì

unÌtje of potje bij wercl gevonclen

met verbrande beencleren en/of
verkoolcl hotrt. Men hacl dtrs

c{uidelijk rìet graven te cloen.

Een bezoek val Holwercla in 1916
leverde vrij weinig extra gelteverìs

op. De collectie verhuiscle naa¡ het
RMO i¡ 1945 na het overlijclen van

cle heer Murrran en in 1963 wercl
cleze verworven valì cle erven.

Deze geschiedenis kent nog een

staartie ilr de vonn van opgravirrgen
Á 1992 en 1993 in cle

onmicldellijke labijheicl, Hierover
heb ik echter lìog geen gegevens

verkregen van cle ROB, ornclat de

vonclsten nog bewerkt rnoeterì

worden en omclat cle campagne nog
niet helernaal achter cle rug is voor
wat betrefì een verrnoe<le villa in
het onderhavige terrein.

I

Bron: rtrcbief en c{epot Histori¡c/te
Kt'in g lYes t- B eTu u e, G e lder nt rtL, en
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. hü zochtrrrhü vond!!
dankzij een metaaldetector van:
Y. Broekhoven Detectoren

Tijdelijke aanbieding
Bij ons kunt u voor een hele week alle
populaire modellen huren voor 1_00,-.

Mocht u hierna overgaan tot koop dan
trekken wU het huurbedraEeraft.

Tevens doen wij ook aan vondst-
determinatie, in opdracht zoeken,
accesoires, verhuur en verkoop.

Alle merken verkrugbaar!

Bel nu!
o10 - 4199096

v. Broekhoven
Swiftstraat 50,
3076 SP Rotterdam.

V. BROEKHOVEN
z

o

ô
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INGEZONDEN VOOR ..DE VONDST \/AN HET IAAR''

spijkers nìet eell platte prurt.

Mornenteel bevinclt cle buidel zich

nog in het Provinciaal Mtuetrtn te
Groningen voor nacler on<lerzoek.

De totale lengte is 22 cn, de

breeclte is ongeveer 6.5 cm. Gaarne

wil ik n-ret dit voorwerp meedoen

aan cle vonclsr vau het jaar.

J. Frikken

WTLLEM(S) WORDT WAKKER!

0nderhand zou je je, als je regelmatig met een detector zoekt,

toch dood gaan ergeren aan die heren, die het allemaal zo goed

"weten". Zelf zoek ik niet met een detector, maar een aantal

mensen uit mijn kennisenkring gaan wekelijks op pad om in de

verloren uurtju wat leuke dingen uit de verzuurde bovenlaag te

peuteren. Recent sprak ik iemand, die mij met hær verhaal toch

op de achtente benen kreeg.

"We hebben binnenkort weer een zoek/determinatie dag",

vertelde zij me. "Zelfs een opening van een tentoonstelling van

aangemelde vondsten.". Dat klonk best interessant, maar toen

kwam het eruit: "Het KPK mag niet komen, zelfs op penoonlijke

titel mag niemand aanwezig zijn op de zoekdag in Gorredijk, en

de baæ(l) van de ROB vermeldde in een artikel van het l{RC

llandelsblad, dat onze vereniging zich maar moest opheffen.".

Waar zijn we nou eigenlijk mee bezigll?ll lk denk, dat het

een goede zaak is, dat er aandacht besteed wordt aan

probleemgevallen, zoals bewuste roverijen op opgravingen en

monumenten, maar deze boute uitspraken zijn toch van de

gekke! Een citaat van de heer Willems (drrecteur R0B): "Wat

detecorhobbyisten doen, is te vergelijken met wanneer iemand in

een rijksarchief een bladzijde scheurt uit een foliant en die

meeneemt naar huis.". l''leneer Willems vertelt u eens: hoe pakt

u nu de milieuvervuiling (verzuring/overòemuting) en diepploegen

aanl Als je dan toch wilt vergelijken, doe het dan goed en

vermeld dan ook, dat de veaurings- en bebouwingsproblemen

LEDEREN BUIDEL

Rij cleze zend ik u een foto vall een

clool niij gevonclel lederet buiciel

uit de 15el16e eeuw. De buiclel is

bijzoncler goecl bewaard gebleven en

bevat 3 koperen/bronzen gespelì.

De buiclel is gevonclen nabij
'W'iuschoten in stortgrond,
afkomstig uit het cenlmnl. Enkele

bijvolclsten v!'aren hanclgestnecle

lrurt¿r/ ft
hele boeken vernietigen. Daarnaæt vind ik, dat ondanks de vele

problemen, die er rond de detector zijn, wij toch best een woord

van respect en dank kunnen vermelden tgv. alle ter goeder

trouw zoekende hobbyisten. Vele aanmeldingen hebben ertoe

geleid, dat er zaken boven water zijn gekomen, waar de

wetenschap ery dankbaar voor kan zijn. Denk maar eens aan de

opgraving bij Empel, het vuursteenatelier in 0ldebroek, de

munt/voonverpen vondst bij Coevorden en de bronstiid neder-

zetting bij Zwolle; allemaal gevonden door detectorhobbytsten.

Daarnaast moet ik toch echt uit hoofde van miin professie

zeggen, dat de eerste (meestal geroerde en dus ventoorde) meter

niet belangrijk genoeg is, om daar nu zo'n ophef over te maken.

Tja, meneer Willems, wat is hierop uw antwoord!!?l

J'levrouw Scharloo, directrice van het l(PK, waarom verbiedt u

de heer A. Pol (zelfs op penoonlijke t¡tel) naar clubdagen van de

Detector Amateur te gaanl Determinatie van gevonden munten is

toch ook in uw voordeel, cq in het voordeel van de ge-

meenschap? U koopt toch ook munten van detectoramateurs

(zowel lose munten, als schatvondsten)l Bah, ìrat een hypocriete

instelling.

|'1ijn advies aan u allen (de detectoramateurs) zou ziin: Vraag

bij elke vondstmelding een bewijs van melding en stuur dit naar

de redactie. En redactie: zorg voor plaatsing. lk ntns u sterkte

in uw strijd, maar ìveet u gsteund door velen.

(de colunnist is hekend bij de redaaie)

Detector



Voor a1 uw Numismatische wensen naar COIN INVESTMENT B.V.
Op veilinggebied nummer 1 in de Benelux !

U kunt bij ons terecht voor:

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 zljnde 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.

rschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
taxeerde waarde.

vinders gingen u voor. 
dan niet ons te op te bellen' veel van uw collega-

u gaarne gratis, onze laatst verschenen

munten berekenen wij 15,9 procent provisie

ÍrtJrl".U 
t *.). Bii zé,ér belangrijke inzendingen kan dit percentage iets lager

COIN INVtrSTMtrNT B.V.
HEEREWEG 227A-2161 BG LISSE - POSTBUS 185 - 2160 AA LISSE

TELEFOON 02521-14985

Vakbetrokkenheid sinds 1945
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EEN ONBEKENDE,
VERCETEN

KASTEELPLAATs
Ruud de Heer

Dat er nog veel onbekende
zaken in het bodemarchief
aanwezig ziin, zal u wellicht
niet echt ys¡þazen.
Maar dat er een echt kasteel
gevonden wordt, waar nog
niemand van gehoord of over
gelezen heeft, lijkt mij toch wel
iets heel bijzonders.

r is altijd wel iets terug te
vinden, zeker als het een relatief

L groot gebouw betreft. In de

oude archieven wordt echter alleen

melding gedaan varì twee andere

14e-eeuwse kastelen (Puttenstein en

W'imenstein), die in de directe
omgeving gesraan hebben. Van beide

zijn de restânten terug te vinden en is

dus de precieze lokatie bekend.

De derde (onbekende) versterking
wordt alleen vermeld op een

A
Zlveren leeuwengroot

A
Deel van een koott von F. de WE ln de

Kalverlroot oþ den Dom inde Wfüe Poscoe4

met een ove¡ziCttvon een deel der
Noordveluwe XVlld, colleaie R de Heer.

17e-eeuwse typografische kaart, met
dien verstande, dat er een

tekeningetje op staat, dat op

een kasteelpleets zou
kunnen duiden.

er ook alin 1375 niet meer was, maar

hier kom ik later op terug.

Hoe kom je nou zo'n verloren
kasteelplaats op t spoor. Dit is een

verhaal, dat lang terug gaat. Jaren-
lang ben ik op zoek geweest naar de

plaats, waar de belegeraars van

voormalig kasteel Puttenstein hun

kamp gehad moeten hebben.

Met de gedachte, dat hier natuurlijk
ook vondstmateriaal naa¡ boven
moest komen, heb ik weiland na

weiland afgezocht. Uiteindeli jk heb

ik de plek gevonden waar zo'n 650
jaar geleden de snode plannen om het

kasteel te slechten, uitgebroed
werden. Het vondstmateriaal bestond
uit veel zilveren munten en tinnen
gebruiksvoorwerpen. Natuurlijk kent
u het gevoel, dat als je een keer ergens

wat gevonden hebt, er meer moet
liggen. Dus je kornt regelmatig terug.

Op een gegeven moment vond ik
voorwerpen uit een geheel a¡rdere

periode nl. een bronzen bijl uit de

bronstijd (800 v. Chr.). Door
anderen werden er ook bronzen
voorwerpen gevonden zoals

=ði, op deze kaart wordt

bái ook melding gedaan

í,' van de twee andere
/ b,rr.ht.n alhoewel

deze er in die tijd niet
meer waren (zie n" 1 van

Detector Magazine).

Het raadsel wordt nog groter als ik u
vertel, dat de onbekende versterking

l)etector



armbanden, pijl/speerpunten, een

randbijl en nog twee kokerbijlen.
Dit allemaal in de omgeving van dit
voormalig kasteel. Een paar jaar later
werd er een akke¡ waarin een grote
bult lag, geploegd. Natuurlijk was ik
aanwezig. En wat schertst mijn
verbazing? Op de geploegde bult
(met een lengte van 50 meter bij 30
meter) vond ik allemaal yuursteen-

aßlagen, klop- en slagstenen,

vuurstenen k¡abbers, boren en andere
werktuigjes. Daa¡naast op de ¡kker
zelfs dikke zwarte porccherven, welke
later na expertise door de ROB in de
IJzenyd (200 v. Chr.) geplaatst
werden. Conclusie: in een gebied van
zo'n vierkante kilometer bevinden
zich restanten van een jagerskamp uit
de steentijd (4000 v. Chr.) vondsten
uit de bronstijd (800 v. Chr) en

ijzerrijd (200 v. Chr.) en

bewoningssporen uit de periode 1300
Jm 1750. Buiten het vlakke
polderlandschap is er helaas

nauwelijks meer ieß te zien.
Twee jaar geleden was ik dus weer
eens aan het zoeken op de voor mij
inmiddels zeer bekende plek.
Nu gebeurde het, dat de

desbetreffende landeigenaar op een

ander weiland bezig was het gras te

maaien voor zijn koeien. Op één of
andere manier ging er iets mis, want
hij stopte met het \¡/erk en stapre uit
de tractor en keek naar zijn maaibalk,
deze had kennelijk wat geraakt.

Nlat bleek, er lag vlak onder het
maaiveld een grote platte steen.

Nadat we deze steen verwijderd
hadden, zagen we witachtige
scherven liggen. Voorzichtig
gravend vonden wij een zestal

Siegburg kannen, waarvan vijf
beschadigd, maar compleet en
één incompleet op nog geen

20 cm. diep. Hetvreemdewas
ook nog, dat deze kannen in
een cirkel van ongeveer 25
zwerfkeien lagen. Ook
vonden we houskool en
restânten va.n een paal, die
zeker twee meter in de

grondzar. Al met aI, een

schitterende vondst
omgeven door
geh eimzi nni ghei d. \Øant
hoe kwam dit hier terecht?

Na deze ontdekking heb
ik met mijn detector elke centimeter
van dit weiland onderzocht. De
vondsten waren wederom
opzienbarend. Naast enkele zilveren
Groten van o.â. Kampen vond ik
Iood/haakbuskogels van allerlei
maten. De zeldzaamste vondst was

echter een loodbuskogel met een

merk teken 1 er op. (Misschien
kaliber 1?) Ook was deze kogel nooit
afgeschoten geweest, daa¡ de

gieworm nog goed te zien was en hij

Aardewerk potten en konnen-

Y

ook niet vervormd was. Toen ik
echter een plakkaat lood met een

diameter van ongeveer 15 cm vond,
werd het mij allemaal iets duidelijker.
Vellicht werden hier op deze plek de

buskogels gegoten om de belegeraars

van PUTTENSTEIN te

bevoorraden. Maar toch was het me
allemaal niet duidelijk genoeg.

Om een eind te maken aan alle
suggesties heb ik een luchdoto van
dit gebied laten komen. Va¡r deze

foto (van de RAF 1944145) ging ik
compleet uit m'n dak. Duidelijk
waren er slotgrachten op te
ontdekken (zie foto). Na overleg met
Cor van Baarle (officieel

correspondent ROB), kwamen we
beiden tot de conclusie, dat dit een
ka.teelplaarc moest zijn.
Naar aa¡rleiding hiervan besloten we
enkele grondboringen te doen om
zodoende gracht- en bewoningsplaats
exact te lokaliseren en in tekening te
brengen. De boringen bewezen de
luchdoto. Tevens ontdekten .rÀ/e

kloostermoprestanten en Siegburg
scherven. Nadat wij alles in kaa¡t
gebracht hadden, is het geheel

Detectctrt2



gemeld bij de ROB, die ons uit
moncle van de provilrciaal archeoloog

van Gelderlancl lneecleelcle, dat het als

lllollunrelÌt ilallgelìrerkt zal worclen.

Her enige probleenr is trtt, otn te
kunnen bepalen in vi,elke tijc{ dit
kasteel geplaatst kan wordetr.
In eerste inst¿ntie zou je denken, dat

het oln een eincl 14e-eeuws

boul','werk g¿ìât. Mââl ,rJs je alles op

een rijtje zet, korÌr je tot een heel

andere conclusie. Res unrerend:

loodbus- of donderbuskogels, 14e-

eeuwse lììuntel1, eind 14e- en begin
1 5e-eeuws steengoed (gedeeltelijk

onbeschadigd!) rni<lden op cle

k,rsteelplaars en tnaxirnaal 20 crn.

diep. Dit zijn dus de gegeveus.

Mijn conclusie is, dat dit een

kasteelplaats van voor 1375 moer zijt
en dat er telì tijde v¡n de val van

Puttelrsreilr hooguit eetr soort ruïne

lnoet hebberì gestaalì. De redeu vau

mijn gedachtengang is als volgt:

Als het onbekende kasreel er in volle

glorie bij hacl gestaan in 7375, dan

was er wel iets over temg te vinden
geweest, daar de beide anclere

kastelen wel in cle boeken vermeld
st1ìan.

Het Siegburg a,rrclewerk lras zo goecl

als heel en lag in een cilkel van

zvverfkeien (duidelijk niet velplairts r

in al die j:rren dool bijv. cliepploegen,

andels lag .rlles niet zo netjes bii
elka.rr-).

De vele loodbuskogels geven :ràll, d¿rt

het oni een strijd (verwoesting

Puttelrstein I375) ging eu deze

bepalen sanlen rrret de uruuten de

tijd.

AIs het onbekende kasteel er gestaâll

had en later geruïtreerd (na 1375)

werd, dan is het onnrogelijk, dat de

Jacobakannerì er zo heel onder
vandaan konden komen, daar vallend
puin alles vemield.

AIs het toen wel eeu ruïne was, kan ik
rne voo¡stellen, dat de belegeraars

juist claar hun kogels rnaakten, olndat

ïj:'r 
r""t, beschenn irrg aarrwezig

Mijn conclusie karr natuurlijk fotrr

 
Een ludttfoto van de onbekende kosteelÞloots,

genomen door de RAF in 1945.

z.ijn, maar zol,rng er geelì betere is,

zulleu rve rììoeten aauuerttetr, clat

deze unieke plek een 13e- ofbegin
1 4e-eeulr.s kasteel verbergt. Misschien
als er ooir een opgraving kont, zullen

we wellicht te wetell komeu wât er

zich in die tijd heeft afgespeeld en

u/ât de redetr is, dat dit onbekende

kasteel rìergens beschreven of
genoetnd is.

I

Met d¿nþ aan de grondeigennren:

rle lteren Blijenberg, Van Lintburg en

PurknsTein, de Genrcente Old.eb roe/<,

AWN, ROB, Cor u¿n B¿ttrle en

Jan uan 't lJssel uoor ltrm lnþ.

De toodbuskogeb zijn te zìen in /tet

taltPennmseunt te Delfi en het Prouìnci¿al

Ouerijssels Museunt te Zuolle.

I)e uuursteencollrctie is gedoneerd ¡tnn de

Genteente C)l¿tebroeþ en is ¿ld¿r¿r te

beziclttigen.

De bronzen bijl ligr in ltet prouincinnl

nnrs(ut1t teArnlten¿ Het steengoed is in
núfn priuécollcctie,

Detectort3



VERS VAN DE PERS

229 pagina's (dubbel zo dik als Succesvol

Schatzoeken)

250 foto's en l0 tekeningen
80 pagina's Vondstdeterminatie met honderden

f 29,90
Zeer volledig boek voor de detectorhobbyist,

met de nieuwste metaaldetectortechnologie n,

zoektechnieken, op vakantie in het buitenland,
detectors in de archeologie,

met succes in het water zoeken, interviews, en

afbeeldingen van honderden metalen yoorwerpen.

YOOrwerpen

Bindwijze: genaaid

Omslag: kleur
.l
:a

,,

Maak f 29,90 t f 5,- portokosten over op gíro 48,38.9 I I
van Detect Enschede. U kriigt het boek vanzelfopgestuurd.

Tevens te koop bíj uw detectordealer

Succesvol zoeken met
de metaaldetector

ROMEIN5 BEELD)E

November jl. kochten mijn
zoekmaat en ik een nieuwe
detector, een rVhite's Eagle
Spectrum. Na wat weken

geoefend te hebben,
gingen wij op een

te¡rein zoeken, dat
als Romeins bekend
staat.

Tot onze verbazing
zagenwil, dat er

een stuk speelveld
was omgeploegd.

Na enkele minuten
de eerste munt.

Dat ging zo door, totdat ik zelf een

prachtig Romeins beeldje uit de
grond haalde. Voorstellende
Mercurius, god van de handel. De
afrneting is 8,5 cm hoog en het
beeldje is van brons. Al het
materiaal is aangemeld bij dehet
R.O.B. te Amersfoort. Daa¡ wordt
het verder schoongemaakt,
geconserveerd en gefotografeerd.

Graagzou ik met deze vondst
meedingen naar de vondst van het
j^u.

J.M. \Øildschut
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KIEZEN OF DELEN
Wil l{uypers

ln l9l6 stond ik in de woonkame6 annex winkel, van CScope
importeur Hakkers in Den Haag. lk kon "kiezen" uit een

drietal modellen metaaldetectors. Een BFO, een lB (lnduction
Balance) of een TR (TransmittenReceiver). Meer smaken

waren er (toen) niet. Op het topmodel zaten twee knoppen.
Een aan/uit knop en een afstelknop voor de grondtoon.

De keuze voor een merk en Çpe metaaldetector was
indertijd eenvoudig. Er was één importeuri

er was één merk en er waren drie modellen.
lk kocht de modernste: de TR voor f 400,-.

lang niet iedereen de mogelijkheden
van de detector optimaal benut.
\Øe gaan sneller twijfelen: we menen,

dat de detector niet goed is, dat we

een ander, duurder model moeten

hebben van een ander merk.
Dat denken we door de reclame-

slogans, verhalen van dealers en\of
fanatieke, merkentrouwe zoekers.

Dit bezig zi.in met hersenspinsels kost
tijd, energie en geld. Zaken die we

liever besteden âan andere dingen.

Kortom door de ingewikkeldheid van

de apparatuu¡ en het grote aanbod

van mogelijkheden kunnen we in
verwarring raken. Zeker als we nog

niet zolang met de hobby 6ezigziln,
is het niet eenvoudig de juiste

detector te kopen en die zodanig af te

stellen, dat de mogelijkheden het

Zjn ol die verschillende moten en soorten

zoekschote/s nu echt nodig?

(foto GertGesinN Fa. Detect)

V

f mporteurs van andere merken

I waren er niet in Nederland,
I d.rh"lu. bestelde ik larer mijn
nieuwere detectors in Amerika.
Er werden meer merken bekend.

Ook kr¡¡am er ontwikkeling in de

discrimi natiemogelijkheden,
tegelijkertijd met de onwikkeling
van de VLF.

De VlF-motion detectors kwamen
aan het eind van de jaren tachtig in
zw^Íg. En zo is het vandaag de dag

niet eenvoudig geworden om een

keuze te maken uit de vele merken en

typen detectors. \Øelk merk moet je

kopen, hoe stel je een moderne
detector at met zijn IO knoppen en

35 computerprogramma's?
7n lijkt een (aankomende) detector-
amateur zich af te vragen.

Verwarring
'W'e hebben nu het punt bereikt, dat
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en droog weer, voor koude en warne
voeten en allerlei andere snules en
instellingen. Hamvragen voor mij
zijn de volgende: zijn deze detectors
stabiele6 discrirnineren ze beter en
gaaî ze dieper? Vinden mensen, die
deze toprnodellen gebruiken rneer
dan anderen? En komt dat dan door
het apparaat of door de man achter
de machine? Heeft die ander
misschien meer tijd of kent hij/zij
betere zoekplaatsen?

Ik vergelijk de situatie met HIFI.
Yoor 3o/o beter HlFl-geluid ben ik
honderden guldens meer kwijt.
Voor het geld, dat ik uitgeefaan een

detector koop ik 95o/o van de huidige
technische mogelijkheden.
Voor honderderden guldens meer kan
ik nog 3o/o dìeper of beter zoeken.
Ik heb simpelweg het geld niet over
voor die 3o/o.

Er kan echter een moment komen,
dat die 3o/o groeit naar (bijvoorbeeld)
\5o/o, als het zover is, kan ik mijn
ideeën bijstellen en overgaan tot de
aanschaf van iets beters. Vooralsnog
lijkt de huidige techniek die I5o/o nog
niet te kunnen leveren.
'S7'ie echter zo'n computermachine
het einde vindt, omdar hij compleet
freaked op cornputers, heeft geen

belang bij het voolgaande. Die heeft
gewoon dat extra geld over voor die
computer en die heeft wat mij betreft
het grootste gelijk van de wereld.
\)Øaarom? Omdat die persoon kiest
voor wat hijlzij leuk vindt, waar
hijlzij plezier in heeft. Eén van de

belangrijlate dingen van een hobby is

toch datgene te

doen wat
je

materiaal

widescan,
concentrisch

of beiden
bruikbaar

doorcnede
zoekspoel in

inch

discriminatie
stand volgens

de tekst

dunne kleine
zilvercn munten

dunne groter€
zilveren munten

fr I Romeins
materiaal

,c2 Romeins
materiaal

schatten en
graote metalen

voorwerPen

concentrisch

concentrisch

widescan
concentrisch

widescan
concentrisch

widescan
concentrisch
box detector

I

8-t0-t4

6 - I - t0

l4

I

l-2

I

o-t-2

*l Op akkers, waarbij geaccepteerd moet
worden, dat dunne draadfibulae
genegeerd worden vanwege de slechte
kwaliteit

 
Schemo I
Noor keuze voor bepaølde vootwerpen

plezier oplevert!

Accessoires
Met de aanschaf van een detector zijn
we er rlog niet. \Øe krijgen er

weliswaar een stendeâ¡d zoekspoel bij
en als we geluk hebben een

koptelefoon, maa¡ dat is niet genoeg.

De rleeste fabrikanten van de
topmerken leveren een hele serie

zoekspoelen, met doorsneden van o.a.

3 I12, 6,7, B, I0, 12 en 14 inch.
Daarbij hebben wij bij een aantal
fabrikanten ook nog een keuze uir

Bronzen en Alveren Romeinse munten worden
*r t**:;:,ff;:;:,!:tr

*2 Langs rivieren c.q. grond van de
rivierbodem

een widescan of concenrrische

zoekspoel. Heb je al een detector met
tien knoppen, moet je ook nog eens

kiezen uit een serie schotels. Zouden
die fabrikanten op ons geld uit zijn of
zijn die schotels nu echt nodig?
Om de laamte vraag te beantwoorden:

JA, ik ben blij, dat er zo'n
mogelijkheid tot kiezen is uit diverse
soorten en meten zoekschotels.

Ik heb twee detectors. Voor mijn ene

detector heb ik drie schotels, voor de

andere vier!
En ook mijn allergrootste en

allerkleinste spoelen komen aan bod.
7.o stondik een tijdje koperen
leidingen op te sporen (in opdracht,
à f 15,- per uur) onder een betonnen
vloerlaag met een 3 1i2 inch spoel.

Têrwijl ik de enorme 14 inch spoel
gebruikte voor het zoeken op
opgespoten terreinen.

Grootte
\Øe weten, dat de grootte te maken
heeft met de diepte en de breedte van

Detectort6



^Deze grotere Ro¡neinse siervootwerÞen kunnen met een I 0 - I 4 inch spoel

tot op 40 cm. diepte gevonden worden

(foto: C.A Kolee)

AIs ik cleze f-ormuleling rìog eerìs

nalees ben ik het eigenlijk helemaal

met Gesillk eens. Ik heb vooral
elvaring lììet G¿ìrrett, Compass eu

Têsoro en ik ben uitelst tevi'eden r¡at
betreft de kwaliteit en de

Lretrouwb,.r,rrheid.

Me r de keuze vau één van

vooLnoernde lnerken speel ie op safe.

NattLurlijk zijn er anclele tnerken,

rnisschien wel betele, rlaar- die
lrloeterì zich nog bewijzen.

NØelk rype moet er gekocht worden?

Dat heeft te makeu lnet financiële
dlaagkracht etr interesse.

Ik ben geïnteresseeld in oude zakeu,

lrlulìtelì en voorwerpetr uit vervlogetr

tijden. Derhalve ben ik niet

geïnteresseerd in een rype detector
rnet een 'irotch". Zo'nknop waar je

die trekringen precies mee kunt
uitschakelen, zonder dunnere gottclen

ringerjes te tnissen. Met cle kettze oln
niet voor een Ð/pe te kiezen lììet een

notch-mogelijkheicl bespaar ik rnijzelf
enige holrderden guldens.

Mijn clerecroren kosrten nooit meer

dan ca. f 1400,-. 'lfl'ie het zoeketr vatr

rnodenr muntgeld en juvtelen eeu te

gekke, leuke spolt vindt - tenslotte
heb je altijcl u'el wat succes eu dat

stilnuleert elloml - lnoet beslist zo'rr

notch-i nstlumellt kopen.

Duurdere types
Er besraat van elk nerk altijd een

"top of the rauge" rnodel. 7n ztjn er

rypes ciie eelì computer-achtig
beeldschelm hebbeu, lnet allerlei

soorterì plograrnmís. Voor nat weer'

beste worden beuut.

In dit artikel wil ik een poging wagen

war helderheid te geven, teneinde de

keuze te vergernakkelijken. Dit artikel
is speciaal voor de detector-amateur-,

die 'al enige erv:lring heeft nret een

detector en die aan het mijrneren is

over een nieuwe aauschaf.

Mijn verhaal is hoofdzakelijk
gebaseerd op mijn ervaringen bij het
zoeken naal ouclere voorl ¡erperì ell
rùuntelì. Ik hoop, dat trnderen, die
aatrvtrllingen hebben, suggesties en/of
verbereringen, op clir artikel willen
leàgererì. Daar Ieer ik wat van ell lret
rnij alle lezers van "Detector
Mirgazine".

De gebruikte "Gorrett 2-box Eloodhound" wos

de ideale detector voor het oÞsÞoren von deze

schot uit de Tweede Wereldoorlog

Welk merk detector?
Gevolclerden en semi-pr-ofessionals

kiezen tegenwoordig vool een \4LF-
rnotion detecror. Het grote plobleern
is het merk? Persoonlijk geef ik de

voorketrr aan Amelikaatrse detectors
zoals: Têsoro, Fisher eu Cotnpass,

maar ook andere nrerken zoals

Whicet en Garlett levelen goe.le

âpparatuur, alclus Gelt Gesink in zij n

boek "Succesvol zoeken lìlet cle

nretaal detector".
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plaats

widescan,
concentrisch

of beiden
bruikbaar

doorsnede
zoekspoel in

inch

discriminatie
stand volgens

de tekst

* | schone akkers,
neutrale grond

schone akkerc,
ge mineraliseerde

grond

vuile akkers,
neutrale grond

vuile akker.s,
gemineraliseerde

grond

¡t2 schoon zand

vervuild zand

*¡ stadsafval,sterk
gemineraliseeld en
vervr¡ild met (grote

stukken) ijzer

*4 oude vloeren
van huizen

maximum zoeken

widescan
concentrisch

widescan

widescan
concentrisch

concentrisch

widescan
concentrisch

widescan
concentrisch

widescan

widescan
concentrisch

l0- t4

t0- t4

8- 0

4

8- 0

4-6

4-6 8- 0

0- |

t-2

2-3

,<l Gebruik een kleinere maat spoel als er
pas geploegd is, en je tussen de voren
wilt zoeken.

*2 Dit benadert het "maximum" zoeken.

x3 Elke situatie is anders, zelfs op I plaats.
Gebruik een zo laag mogelijke
discriminatie.

 
Sdtemo 2
Nodr keuze voor bepoalde plootsen

het zoekveld. De globale regel is: zoek
je grote voorwerpen dan neem je een

grote schotel, voor piepkleine dunne
muntjes neem je een hele kleine
schotel. Als je op plaatsen zoekt waar
met een grote schotel niet of
nauwelijks te zoeken is, kies dan een

kleinere. Moet je heel veel terrein
afzoeken en ligt er relatief weinig dan
kies je een grotere dan de srandaard
zoekspoel.

*4 Gebruik de grootste spoel, Kom je
iizer tegen, zoek eerst uit wat het is
Met de kleinere spoelen kun je de
grond in de buurt van groot ijzer en

leidingen nog afzoeken.

Soort zoekschotel
\7ide-scan zoekschotels gaan iets

minder diep (dan een concerÌüische),
maar doorzoeken per zoekslag een

breder gebied. Ook zijn ze stabieler in
mineraalhoudende grond.
Concentrische zoekspoelen gaan

dieper, zeker in wat neutralere grond.
Ze hebben per zoekslag een minder
breed bestrijkingsgebied.

l)etectort8

Ze discrimineren beter. Ze zijn
gevoeliger voor dunne zilveren
munten dan een wide-scan.

Discriminatie
Hierover is veel gezegd en geschreven.

Het belangrijkste adagio blijft:
discrimineer nooit meer dan nodig is!

De andere kant is: zoeken is leuk en

dat moet leuk blijven. Na een

twaaifde conservenblik op een halve
meter en na de tachtigste spijker vind
ik het niet meer leuk. U heeft meer
geduld? Prima, veel plezier. U heeft
minder geduld? Ook prima, doe de
discriminatie omhoog en geniet van

de hobby.

Maximum
\Øe komen hier aan het thema:
"optimum" tegenover "maximurn'.
Stel je hebt een akker als een

voetbalveld. Je stelt de derector af op
niet-discrimineren en je hebt een 14
inch spoel gemonteerd. Je wilt dat
hele veld leeghalen. Na een middag
zoeken heb je een plek van 4bij 5

meter metaalvrij gemaakt. Als je daar

zo'n 4 jaar mee door gaat is de akker
metaalvrij.
Nu lijkt niemand daar veel uek in te
hebben, maar er zijn omstandigheden
dar je zo te werk gaat. Collega Dick
van Veelen en ik vonden op een plek
die mooie kleine Friese Sceatta's.

Deze plek hebben we dus op deze

wijze ijzer én sceattavrij gemaakt.
Onder een opengebroken vloer zoek
je ook maximaal, je haalt al het ijzer
weg, want dat suk ijzer kan een

munt maskeren. Ja haalt dan
maximaal \ileg wat haalbaa¡ is.

Dat gebeurt eveneens bij
archeologische opgravingen op
(bijvoorbeeld) een inheems Rorneinse
nederzetting.

Optimum
Diezelfde akker, je bent na een

analyse van clie akker (wat is de

vervuiling, wat ligt er aan interessant
materiaal, zoals scherven en gesmede
spijkers), tot de conclusie gekomen,
dat je er hooguir 6x rerug wil komen.



De discrirninatie stel je dan in op

alwijzingvan klein ijzer en je

gebruikt een 10 inch zoekspoel.

Dan haal jij voor jezelf in jouw tijd,
op jouw manie¡ met jouw
inspanning het optimale van die

akker af. Daa¡ ben je tevreden over.

Het is goed zo. Het "maximale" is dus

simpel, je pakt de grootste spoel, geen

discriminatie, niet zeuren over de tijd
en gfaven maaf.

Het "optimale" is voor iedereen

verschillend. Daa¡in speelt het "naar

je zin hebben" een belangrijke rol.
Het "optimale" kan je telkens

bijstellen. Kom je ineens op één plek
op die akker, meer muntjes tegen,

dan zoek je op die ene plek
langzame¡ zorgvuldiger, met minder
discriminatie en met misschien een

andere zoekspoel.

Wat wil ie vinden?
'Wat zoekt u??? Dit is een veelgestelde

vraag als je mer een detector

rondloopt. Tja, wat zoek ik eigenlijk?
'W'at wil ik eigenlijk vinden?

Sommigen vinden alles leuk wat ze

vinden. De een zoekt het liefst
munten en juwelen op stranden.

Een ander is weg van zilveren

geslagen munten en Middeleeuws
spul, anderen zijn weer helemaal

lyrisch van Romeins. En er zijn altijd
liefhebbers, die de grote schat willen
binnenhalen, de kist met antiek en de

potten met goud en zilver.

Voor elke interesse is de detector te
gebruiken. Maa¡ voor elke interesse is

een detector met verschillende

discriminatie instelling nodig, met
verschillende zoekspoelen. Voor
sommige interesses is zelß een andere

detector nodig.
Ik heb voor de keuze van de te

vinden voorwerpen een schema

Situotie I, discriminotiestond I.
De çsmede spijker wordt jurst çnegeerd

Situotie 2, dkc¡iminotiestond 2.

De kop von de gesmede spijker wordt net
genegeerd

gemaakt. Hierin heb ik moderne

lnunten en juwelen niet opgenomen.

Ik heb daar nauwelijks ervaring mee.

Toelichting schema
In het schema gebruik ik de

spoelmaten 4,6,7,10 en 14 inch.
Heeft jouw detectormerk spoelen van

een andere, tussenliggende maat,

neem dan de dichtstbijzijnde maat.

Voor de discriminatiestand gebruik ik
de indeling 0,1,2 en 3. Voor alle

duidelijkheid: de indeling heb ik
gemaakt op papier voor deze

schemat. Ze hebben niets te maken

met de cijfers op mijn
discriminatieknop, noch de uwe!

De betekenis is als volgt:
0 Geen discriminatie, alleen

grondontstoring
1 De aßtelling van de discriminatie,

als een dwa¡s onder de spoel

gehouden gesmede spijker (bijv.

Middeleeuws of Romeins) van ca.

5 cm., juist gediscrimineerd
wordt. Met deze instelling ben je

de verroeste spullen kwijt, terwijl
ijzeren sleutels en speerpunten van

redelijke kwaliteit, goed

aangegeven worden.
(zie tekening 1)

2 De aßtelling als de vlakke kop van

diezelfde spijker recht onder de

zoekspoel net gediscrimineerd

wordt. Deze instelling is goed

bruikbaar op sterk, met ijzer
vervuild terrein. (zie tekening 2)

3 de afstelling naar eigen keuze

hoger dan de voorgaande.

De keuze voor een \7ìde-scan of een

concentrische spoel zal duidelijk zijn.
Soms zijn beide bruikbaar.

Soort grond
En dan is er de vreag op welke soort

grond ga je zoeken? Tnek je op

akkers of op zand? Zijn die plaatsen

vervuild? Zîtten er veel mineralen in
de grond?
Bij de keuze voor een bepaalde plaats

zit je ook vast aan hoe je de detector
instelt en welke soort en grootte spoel
je gebruikt.

In deze schema's geef ik
mogelijkheden aan voor de instelling
van de discriminatie, de keuze van de

soort zoekspoel en de keuze van de

grootte van de zoekspoel.

Door combinaties van dee2
schema's kun je zelf bepalen wat err

waar je wilt zoeken en hoe je de

detector daaraan aanpast.

Nogmaals en met nadruk zeg ik dat

deze schema's slechrc richtlijnen zijn.

Experimenreer gerust met
instellingen en zoekspoelen. Heb je

andere ervaringenl Laat het ons

horen.

Afsluiting
AIs enkelen alleen al bij het lezen van

dit artikel en het bekijken van de

schema's de gedachte krijgen dat het

aanschaffen van een passende schotel

zinvoller kan zijn dan de aanschaf van

een nieuwe detector, dan ben ik zeer

tevreden. En er is geen beter mens

dan een tevreden mens.

Voor de ontevredenen
Helaas, u en ik leven nu eenmaal met
irreële gedachten, die ons een

ontevreden gevoel kunnen geven.

Misschien zijn er mensen die dat
lekker vinden. Voor de mensen, die

Detector



graâg ontevreden willen zijn, worden
en/ofblijven, geefik (nog eens een

keer) een aantal overtuigingen:
- Ga ervan uit dat één detector alle

facetten van de hobby aankan.

- Ga ervan uit dat één zoekspoel

alles kan vinden van de kleinste
munt tot de grootse schat.

- Ga ervan uit dat één instelling van
de detector nodig is voor alle
zoekterreinen.

- Ga ervan uit dat de duurste
detector de beste keus voor jou is.

- Ga ervan uit dat he¡ laatste model
altijd het beste is-

- Ga ervan uit dat alle anderen her
beter weten dan jij, controleer zelf
niets, maar praât de anderen
klakkeloos na.

- Maak van deze hobby een

!*ûs

halszaak door alles uiterst serieus

te nemen.
- Ga ervan uit dat het eangenomen

werk is en dat niets waardevols

vinden, een afgang is. Iedereen

lacht je dan uit, je bent een

waardeloze zoeker, een aanfluiting
voor je gezin en de vereniging.

- Ga ervan uit dat alle goede

zoeþlekjes ergens anders liggen
en dat als je geluk hebt die vanzelf
aan jou bekend worden. Je hoeft
er zelf geen moeite voor te doen.

Kortom zoek de oouaak van je
ontevredenheid altijd buiten jezelf.

Geef vooral de detector de schuld.

Voor degenen die gewoon lol in hun
hobby hebben, geldc laat je de kop
niet gek maken. Ga uit van je eigen

 
Voor hetvinden von deze kleine dunne ilveren
middeleeuwse munten is een /oge dßoiminotie
en het gebruik von een concent¡sche
zoekspoel vereist

observaties, discussieer met collega-
zoekers en trek je eigen conclusies.

Veel succes!

I
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netaaldetætors Keepstraat 2, 5702 LH, Helmond
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]'ESORO Cutlass ll
Sìlver Sabre Il
Bandido

Bandido Pro Pack

-54a voo¡
Plrjs: leden

I 699,- I 664,

f 1130,- I 1075,-

f 1380,- I 1310,-

f 1580,- I l-500,-

f 1995,- f 1895,-C6MPASS
WHITE'S

COMPASS

Stingray

Classic I
Classic II
Classic III
Surfmaster Il
Spectrunt

Spectrum Siena

Coinhustler

xP-350

I 59_5,-

r '775,-

I 995,-

I 1695,-

f 199-5,-

I 2295,

t 349,-

I 1295,-

t 1895,-

f 1995,-

f 2095,-

I 2495,-

I Æ0,

I -)6-t.-

f '135, 
=f 94.5,- 
=I 1610,- 
=t 1895,- :I 2180,- :
I

I 330,- :
I 1230,- :r 1800,- 
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=r )?10- 
=I 435- ¡
=¡
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Coilscanner Pro

Goldscanner Pro
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Chaltenger X-200
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LAROID
amera & Close-up stand

Een eenvoudig en betaalbaar toestel om voorwerpen en munten te fotograferen, dus zonder
ingewikkelde apparatuur, zoals tussenringen, voorzetlenzen, flitsers en een statief.

ìr
.n

.'t
., ),

^.Foto I - De twee duiten rechtsboven vertonen

weinig detoils. door de belichting iets longer te

zetten, werden ze iets beter (zie foto 2).

aaronÌ een rest Yan een

fototoestel in clit blacl?

Dit is, omdat we

weten, clat er veel leclen van onze

vereniging hun vonclstelì graag

zouden willen fotograferen, nìaal
daar geen duur en ingewikkelcl
fototoestel met allerlei speciale

hulpmicldelelì voor willen kopen.

Bij velen ontbreekt ook vaak cle

fotografrche kennis, die je daar

toch voor moet hebben.

\Øij hebben cle Pola¡oicl Image

getest lnet cle speciale close-up

stanclaarcl. De carnera kan ook
gebmikt wo¡clen voor gewone

binnen- en buitenopnamen, FIij is
voorzien van een automatische

fl itser, scherpstelling en

filmtransport. De belichting is

automatisch, lnaar kan ook met cle

hand ingesteld worden. Het toestel

levert di¡ect-klaa¡ 1:1 afd¡ukken,
rnet mooie helclere kleuren.

Foto 2. De belkhting
rs hrer reæ lonçr inçsteld, don bij foto l.
De duit van KomÞen ts nog niet duideliik

De apart te kopen close-ttp

stanclaarcl is een tafelstanclaarcl,

wirar u de Polaroid hnage calrera
inhangt.

Zoal,s r op cle foto's kunt ziett,

hebben wij diverse voorwerper erì

rìmnten gefotografeerd en krijg je
met de stanclaarclbelichting _¡

-.4
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rnooie scherpe foto's. Toen ik cle

foto's met een loep bekeek, zagik
zelß cletails, clie ik op cle rnunten
zelf nog nier gezien hacl.

Hele clonkere lnull.terì, zoals cle duit
varr Gelria, 1739 en cle cluit van de
stacl Kampen bleven vlij donker en
toonden nogal weinig details.

Foto 5
Na de zilveren munten inçwreven te hebben
met voseline en wot os zijn ook deze goed
zichtboor. Erg ofgesleten munten zijn
moeilijker te fotogroþren (rechla onder).
Met een loep zijn de deto/s op de foto
echter duidelijk te zien.

V

{ Foto 3
Dezetfde lwee duiten ols van foto I en 2, moor nu behondeld met een wit

aquorelpotlood. De detoils zìjn nu heel duideliik weergegeven.

glanzencle rnunten
vertoonden ook
weinig cletails.

Dit bleek door cle

glans te kornen.
Na ze ingesmeercl

te hebben met
vaseline en er
zachtjes wat as varì

een sigaret

oPgewreverl te

hebben, werdelì
ook bij cleze

munten de

cletails goecl zichtbaar.

Ook clikkere

Yoorwerpen foto's gaat maken,
maak je veel verschillencle opnames
met verschillende belichtingen en
schiet je het rolletje meestal vol.
Het resultaat is, clat je hetzelfde
aantal bmikbare f-oto's hebt voor
ongeveer clezelfcle kosten. Bij deze

carnera ziet r.r vrijwel direct
¡esultaat. Hierbij rnoet opgernerkt
worden, clat cle foto's scherper z1)n

F̂oto 4
De detoils von het llveren boekbesløg ljn
goed zidrtbaor. De twee ilveren munten
worden door de g/ons juist minder duidelijk

geworclen als ze een paar uur
gelegen hebben.

Behalve de geteste camera is er ook
nog cle "Image Pro", clie cle

rnogelijkheicl heeÍì om cle voor- en
achterkant valÌ eelì munt op één

foto te zetterì. Voor beide carnera's is

er eerì close-up lens leverbaar voor
het fotograferell van voorwerpell
varraf slechts 25,4 n.'n-..

Nadat deze

multen licht
llet een wit
aquarelpotlood
bewerkt
waletÌ,
kwamen cle

cletails veel

duiclelijker

voorwerpelr., zoals

het tapje, cle

knoopjes en cle

gesp zijn scherp,

rnaar geveu wel
wat schaduw op
cle foto.

Je hoort vaak,

clat Polaroicl
foto's zo

duur zijn
en dat

klopt ook

A

wel. De fotot zijn
beslist niet goedkoop, rnaar als je

rrìet een gewoon toestel van enkele
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Foto 6

Diverse voorwetpjes woorcnder een toÞie, 2 knopen, een loodþ en een

schoençsp. Ook dikkere voofllerqen ziin dus goed te fotogroferen. Voor

dikkere voorwerÞen dan 12 mm zou u zelf een verhoging voor de

stondoord kunnen moken.

Wij menen, dat deze camera voor veel zoekers

de ideale oploss¡ng is om op een gemakkeliike
man¡er moo¡e oPnames van hun YoonverPen te
krijgen. Je kunt zo een leuk en handzaam
fotoalbum van ¡e vondsten aanleggen.

Bij het drukken ltebben rue getrncltt de foto's zo goed nt'ogelijlc af te druleken, doclt

op de foto's zelf zijn de details ueel beter te zien!

Geachte heer Van der Molen

Op een weide naast rriin woorplaats vond
ik zeer veel pijt'ragmenter¡ waarran ik
enkele stempelindicaties hat zien.

Wie rvas de naker (welk
piipenakersatelier) en hoe oud lin deze

piipjes?

ls dit nisschien een lokale productie?

lk bezit een identiek e>enplaar ñìet het

ciifer 8.

waarschijnlijkheid lokaall'crvaar<Iigdc
( ìoudse imi ratiepij¡rn gevonden.

De hertekrp vm tekcning 3 dateert uit de

neg,cntie nde ccuw.
'We hebben hic¡ uret cen onbckende pijp te
maken. Toch kunnen wedeze pi.ip

toeschriþen àarì een maker. Dze pijp is
ven'aardigd in de werþlaats van S?ingerder

Knoedg,er te Chokier (provincie Luik)***.
Dczc vondst k<¡n aan de hand vur het

hielmcrk gedetermineerd wor<lcn.

I Iet hielmerkgeefì gecn gar'antic voor

deterninatie, maar is wel zo lxlangri.ik, dat

hij niet weggelaten moet worden.

'Iìrt slt¡t vraag je wat de b,etckenis v'¿n het

kroontjc is. Ilct kroontje, dat wc op allerlci

\¡(nrwcrpen tegenktrmcn, moet tret prtxlukt
een vorstelijk aanzien geven.

Ik htxrp, dat dit niet geheel complete

antwùr¡d ie niet ontmo<Jigt in de

piipologic.
Ik hoop in de toekomst nog wât v:rn ie te

hore n.

Ronald van der M<rlen.

* Dit geldt wor Goudsep{pat, waanchijnliilt
is l¡et m¿tþ al uoor dz Eritlttìtrg wn het

Gmdle Vijpenuúerþlde h 16d) geztt

l)it hielnerþ uxrd aoor hø etrst gezet dnor

pijpavnuler lVill¿n Sta,nsz. dr Jonge.

"* L)it geldt uoor Goudsepiþen.

"*" Mutdelhrye ntededelinguan D.H. [ùt'ro,

co rts er øtt o r u¿t t t h et pii pen Þa lt h t ø t e I ¡ iden

-4J>

En deze wil ik u zeker niet qltlpuden
wegens ziin grote sdroonheid: een

hertekop rnet gewei aan de steelbsis

Welke symbolische betekenis heeft het
kroontiel (aþemeen)

Andere mooie rondsen volgen rog!

Alvast bedankt \loor de deternúmtie.

Hans van der Meeren Tielt-Wnge
(Beþië)

Bcste IJans,

Jc laat bij tekrning I eu 2 twee

pijpem'akersme¡ken zien. Je wil weten, wie

dc maker is cn hoe oud de pijpvondsten zijn.
Ik ben bang dat ik op dezr r.ragen geen

conrpleet antwoord kan geven.

l) I Iet hiclmerk\ØS (gekroond?) is gezet in

de periode | ($O-19 1!O*.

2) I Iet mcrk 46 is g,ezet in de ¡rriode l72G'
lgL)7**.

Ik denk dat bcidc <Jatcringcn nict

bevrcdigcn<J voor ie ziin, v<rr mij in elk

geval niet.
Ilij tekening t heb je tevcns het bijmerk (het

wàpen ven Gouda) getekend. l{ierdær kan

ikje vertcllen, datdeze pijp van ¡a1739
tlatecrt. Ongcclateerde pijpen kun je nict aan

ccn nrakcr roeschriþcq Dc dtrrL jou

gcvon<Jen pijpen zijn waarschijnlijk nicr te
(ìouda vervaardþd, je hebt naar allc

1

@
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Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met de Detector Amateur
een reis per luxe touringcar naar Engeland waar weer een grandioos

zoekweekend wordt gehouden,

ln de directe omgeving van het historische stadje Kent worden
zoekwedstrijden gehouden met duizenden ponden aan prijzen, op
terreinen waar Romeinen en Vikingen al menig feest hebben gevierd,

Op de plaats waar smokkelaars voet aan wal hebben gezet is het

statige Pegwell Village Hotel verrezen Als u wilt kunt u hier

overnachten, maar ook een camping behoorl tot de mogelijkheden
Wilt u meer informatie over dit avontuurlijke weekend, bel dan snel, want
vol is vol, naar Ton van Broekhoven 010-4199096

-'' *^t "Noofdgo'
\
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Tdbakspüptn
Gorinctrtern uit d,e

Alberr Foll¿erts

Dat men vroeger in ons land tabak rookte uit "Goudse" piipen
is bij de meeste mensen wel bekend. Minder bekend is echte6
dat ook Gorinchem een bloeiende pijpenindustrie gekend
heeft. Door jarenlang archiefirerk, bodemonderzoek en veel
tekenwerk hebben Hans van der Meulen, Hans Brinkerink en
P¡eter van Hout drie eeuwen pijpenmakersgilde van
Gorinchem weer tot |even gewekt. Hun bevindingen zijn
opgetekend in een bijna tweehonderd pagina's dik boekwerk,
dat gezien mag worden als een standaardwerk, waaruit mag
blijken, waartoe amateurarcheologen in staat zijn, wanneer zii
de vrije hand krijgen. Peter van Hout was bereid om een
toelichting te geven op de geschiedenis van het roken en van
de pijpenindustrie in het rustieke Merwestadje.

e pijp wordt wel gezien als

het klassieke

rookinstrtunent.
\Øelke wijze van tabaksgenot men

in een bepaalde periocle ook
prefereercle, cle pijp bleef bestaan tot
in onze clagen toe. Van ongeveer

1600 tot het begin van cleze eeuw

was clat vooral cle van klei gebakken
pijp, clie nren ¿ancltriclcle met cle

populaire naarn "Gouwenaar",

oflchoon men ook in verscheiclene

Neclerlandse plaatsen buiten Gotrcla

clit soort pijpen in eigen cerltra
bakte. Eveuals Gouc{a behoorcle

Gorinche¡r tot de vroegste,

belangrij ke p ijpenproclucerencle

steclel il Nederlancl. Eel gegeven,

clat tot voor kort nog vrijwel
onbekelrcl was. Itr een orclolurantie
van 1.2 jtli 7637 werden in cleze

stacl "Thonis Cornelissz. en Thonis
Reyersz. aengerìornel als nreters van

witte aercle claer met tabackpiipen

a1ïmaeckt". Lr 1640 werd il een

uitgebreicler orclonnantie het werk
der meters nacler geregeld, waarop

no¡¡ talloze wiizigingert volgden in
cle loop cler jaren,

In het begin van cle zeveutiencle

eeuw was cle vervaarcliging van

stenelÌ pijperr in Engelancl reecls tot
grote onrwikkeling gekomen.
Hollanclse zeevaarders namen cle

gewoonte van het pijproken rnee

over zee. Stille getuigen zijn cle vele

oucle piipel en delen ervalì, clie bij
voortcltrring gevoucleu worclen in cle

oucle havens, lìret nar.e clie langs cle

voornralige Zu.iderzee. De oudste

exernplareu zijn cle zestiende-eeuwse

Engelse pijpen. l)e havensteden

werclen zo cle plaatseu waar het
tabaksgebruik zij n eerste

beoefenaars heeft gekencl.

Enkhuizen valt hierbij in het
bi.izoncler op, otnclat claar leecls itr
1580 een "Bidclaghs Keure" wercl

uitgevaardigcl, clie de verkoop van

tabak op zoncl'ag aan banclen legde.

De Hollanclse en Etrgelse zeeliecleu

haclclen echter het rokeu niet in
eigen latrcl geleercl. Onclanks alle

politieke verwikkelingen in clie

clagen bestoncl er eelì ilrtelìse

zeevaalt op, rnet nane, Portugal.

Hier leerclerì ze van Spazurse en

Portugese zeelieclen, clie uit het pas

ontclekte A.merika terugkeerclen, het
rokeu. De Spzurjaarden haclclen in
het nienwe lancl het tabaksgebruik

in alle veelzijcligheicl leren keutren

erì nìelì beschouwcle het

voomamelijk als eeu heilzaaur

krtrid, clat opgewassen wâs tegen

ailerlei kwa-len. Roken stond toen

nog niet in zo'n kwaacl daglicht als

tegenwoorclig het geval is, hoewel

men kennelijk het gebmik ervarì op

zondag toch wel wilcle beperken.

De komst vau cle pijpenmakerijen
vanuit Engelancl wercl bespoecligcl

cloor het stanclpuut, clat Jacobus cle

Eerste van Engelaucl iunaur tetr

opzichre van het geloof.

Vele protestalìtelì lìarlr.en cle wijk
naar cle Lage Lanclen bij de Zee.

Een aantal traur clieust in de legers

van Prins Maurits. De strijd, die

Hollan<l tegen het rooms-katholieke
Spanje voercle, sprak menigeelr aalì,

niet a-lleen beroepssolclatert, lÌrAar
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ook lieclen, clie een ambacht geleercl

haclden. Na cle afkondiging van her
Twaalflarige Bestancl in 1609

verrvisselclen cle Engelse

pijpenrnake¡s hun wapen,.-ok weer
voor het leren voorschoot van hrur
ambacht, clit keer echter in cle

Hollanclse stedell. Het vakjargon
v¿rn cle pijpenmaker is nog a-ltijd

cloorspekt nìet Engelse woorden om
bepaalcle handelingen aarì re

duiclen. Ovens waren er al, cle

pijpenrnakers lieten hun proclukten
bakken bij cle vele plateelbakkers,
clie het zogenaamcle volksaarclewerk

leverden. Omstreeks 1630 werclen

cle eerste pijpen in Gorinchem
gebakken, in clat jaar legde cle

Engelsman \William Prirsaelt
terrminste zljn eed af als poorter van
clie stacl, Gorinchem mag zich er op
beroernen, als ee¡ste Hollandse stacl

een pijpenmakersgilcle binnen haar
poorten te hebben geha<l.

Deze Gildebrief is geclateercl op 28
april 1656, Goucla kreeg zijn gilde
vier jaar later! Het Gorinchemse
gilde bleef besraan ror 1798 toen cle

nìaatschappij georclencl ntoesr
worclen volgens het beginsel
"Vrijheicl, Gelijkheicl en

Broeclerschap". G edtrrencle cle

Franse tijcl raakten cle Noorclelijke
Neclerlanclen in een steecls grotere
econornische lnalaise, door het
wegva-llen van afzetgebieden en een

stagnerencle hanclel. Ook cle

pijpensector kreeg het zwaar re
vercluren. Daar bovenop kwam er
collcrurentie uit het \Øesterwalcl en
Pruisen, waa¡ betere en goeclkopere
pij pen geproduceercl werden.
Een belasting op importwaren
mocht cle Go¡inchemse
pijpeninclrrsr¡ie niet meer baten,
wat dat betrefi is er niets nieuws
orrder de zon en zljn er parallellen
te uekken llaar olìze tijd, waarin cle

economie weer oncle¡ grote druk is

komen te staarì. In 1820 was er rìog
één pijpennraker actief irr

Gorinchem en in 1843 was dit
beroep uit het staclsbeelcl

verclwenen. Ll het archief valr te
lezen, dat als oorzaak worclt
vermelcl, dat cle omzet te laag was,

waardoor er niet meer rendabel

gewerkt kon worclen. De opmars
van het snuiven zal ook rnecle

oorzaak zijn geweest van cle

tegenvallen cle winstcij fers.

"lk bel aan het eincl van cle lagere
school al begonneu nìet het
verzamelen van pijpekopperi' zegr
cle tweeënclertig-jarige Perer van
Hotrt. "Zoals zoveeljongeren be¡r ik
toen lid geworclen van cle

Neclerlanclse Jeugclboncl ter
Bestuclering van cle Geschieclenis
(NJBG). Ja, clie pijpen hebbeu me
nooit meel losgelaten. Ik wercl wel
eens eerì beetje vreemcl aalgekeken
op de technische school, wanneer ik
triet naa¡ het voetbalveld ging of
met eell brontfiets crosste, llìaar llìet
nr'n net$ over cle groncl liep om nog
iets te vinclen." Lr cle oucle
binuerrtacl van Gorinchem werden
he¡ en cler gaten geslagen in cle

eeuwenotrcle beborrwing en zo

groeide Peters kennis van cle historie
van cle stacl. Ongeveer tien jaar

geleclen werd cle Pijpologische kring
Neclerlancl opgericht elr begonnen
de eerste boekjes op dat gebiecl te
verschijnen. In 1985 kwamen cle

clrie auteurs op de geclachte om al

hun vonclsten in Corinchem te
cloclunenteren en te voorzielr val
een historische context,

De heer Busch, gerìleerìtearchivaris
van Gorinchellì was bereicl om cle

onclerzoekers toe te laten in zijn
clomein en zo groeicle
langzarnerìrand een uniek boek,
waarirì archief- en boclemonclerzoek
verenigcl werden tot één geheel.

Een nonografie waarcloor niet
a-lleen cle Gorinchemse pijpen te

eDetector

cletermineren erì te clateren zijn,
tnaar waarin ook cle makers ervar-r

tot levelì kouren.

"Je rnoet er wel een beetje een tik
vool hebben', vinc{t Peter. Her boek
biedt zeker houvast aarr

cletecto¡arnateurs, clie hun overige
volrclsten willerr dateren elr is

zouclenneer een waardevol

docutnent over een otrd-Hollands
ambacht, clat hoewel het verclwenen
is, in begrijpelijk Neclerlancls weer
toegankelijk worclt gemaakt voor
historisch geïnteresseerclen, zonder
clat claarvoo,.- een uitgebreicle

Yoorstuclie noclig is. Er rnist
overigens een beschrijving van cle

nallen, waa¡in cle pijpen gemaakt
werclen. \&'aren clie van hout of
rnetaal? Peter wist hie¡ ook zo direct
geen antwoord op. Als ze van

nletaal waren, clan hoor ik dat

}ra g, want darì kunnen we ze eelts

in "Detecto r Magazine" publiceren,

" Th bnksp ij p ennij uer h e id in
Gorincbeni'is te leoop bij museunt
"Dit 

^ 
in Betleheni', de Brun¡t en de

Mrtndnrijn te Gorincltem uoor

f 28,50 ofis te bestellen bij de

P ijp o logis clt e Þ ring Ned erlnnd,

Un'eclttse Jnagprd I15, 2314 AT
Leíden.

ZOEK NOOIT
OP ARCH EO-

rocr5cHE
OBT ECTEN



ZONDER C,ELUK VAART
N I E/V\AN D \^/E L

Bovenstaand gezegde geldt in
het bijzonder voor mensen

die met een metaaldetector
zoeken.

leder van ons kan hier wel
iets over vertellen.

Nu het verhaal; waar
gebeurd.

goecl en we zoeken en zochten al

vaak bij hem op het land. Daar
aarrgekomen kwanr hij orrs

tegemoet rnet c{e woorden:
"zoek maar zoveel je wilt,
maa¡ ik heb het nu te druk
om even te praten.",
Omdat het al laat was,

besloten we niet temg te
gaan naar cle voorgaan<le

lanclerijen waar wij
eigenlijk wilden zoeken.

Maar wij haclden wel

^Stempel voor reiniging

pech want deze akker was

nog ingezaaid.

Nu lagen er aan cle

andere kant van cle weg
nog wat stukken lancl,

die wel "zoekrijp"

waren. Stel je voor: ter
grootte van zo'n 10 voetbalvelden.

Toen wij het land betradeu, maakte

ik mijn eerste denkfout. Ik had het

Jt-

l-L
de Groninger wierden. Slechts een

paar honderd jaar geleden was het

grootste gecleelte van Groningen
Fries gebied en trouwens in een

grijs verleclen was bijna heel

Holland Fries.

Als eerste doel haclclen wij een

aarclig gebiecl aan cle raucl vau een

clorp op het oog. Met toestemning
van de boer; clie zelf trouwens ook
een metaaldetector bezit, gingen we

op jacht. Helaas krn¿am de

voorspelling van de boer uit.
Afgezien van wat traclitionele duiten
en centen was er erg weinig respons.

Na enige uren besloterì we te

verkassen. Richting huiswaa¡ts.

Onclerweg kwamen wij langs een

zoekplek, waar wij wel vaker

hadden gezocht en wij besloten die
nogrnaals aalì te doeu. Na eeu

tijdje gezocht te hebben, wilden
we toch rlaar naar huis.

Eens een keer niet te
laat druis. Toen wij
bijna de "grens"

naderden,

ontdekten we

ee1ì aantal grote
akkers. Zoalshet
hoort, vroegen wij cle

boer om toestemming, cloch

hij verwees ons lìaar zijn buurman,
die zou cle eigenaar zijn (wat later
niet waar bleek te zijn). Dit kwatn
goed uit,',^/ant deze boer kenden wij

idee dat ik claar een paar jaar

geleden ook al gezocht had.

Na één stap had mijn maat een

duit, dus dit beloofde iets goeds.

Hoe bedrogen kwamen we uit;
totaal niets meer. Doorclat wij niets

meer vonclen, gingen wij steecls

slorcliger zoeken en na ongeveer een

uur maakte ik mijn tweecle en

beslissencle denkfour. De boer had

bij niijn eerste bezoek een aantal
jaren geledeu verteld, dat hij een

stukje wierd had plat-
geschoven en was verlinkt

cloor zijn buumral (cle

man die ons

doorstuurde) en

ik dacht nu;
clat is een

eincl verclerop,

claar moet ik naar

toe. Achteloos

zwaaencl, liep ik zo snel

rnogelijk irt clie richtirlg erì na eerì

200 meter hoorcle ik zo'n luicle

piep, dat ik dacht, dat het eelr groot
stuk ijzer o.i.cl. was en liep door.

Maa¡ een zesde zintuig "riep" mij
terug en wat groef ik in
verontreinigde toestand op?

E en I 3e-eeuws zegelstempel.

Zowel mijn zoekmaat als ikzelf
hebben in cle volgende clagen

(ik hacf vakantie) intensief op het
lancl gezocht en rotaal niets meer

gevondeu, zelfs geen cluiten of
celìten. Het zegel is aangemeld bij
het Groninger Museum en

gereinigcl; kosten f.200,- ! door cle
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R.O.B.. Het opschrift luiclt
S (igilum) Joannis cle Colonia
(Johannes van Keulen); het wapen
is een adelaar. Helaas is ook met
behulp van drs. Roerneling niet
achterhaalcl kunnen worclen wie
deze Johannes was en wat hij in
cleze streek cleecl. \ØEL worclt de
datering roncl 1200 geschat.

De foro's tonen het zegel voor en na
de schoonmaak. Achteraf bleek cle

boer clie ons cloorgestuurcl hacl,

niets met cletectoramaterlrs op te
hebben, Hij voncl her een ntrrreloze
bezigheicl. Het lalcl waar wij in
eerste instantie wilden zoeken was

wel clegelijk van hem. Hacl hij
toesternrning gegeven en ik niet
twee clenkfouten na elkaar gemaakt
had, dan was her stempel nooit
door mij (en waarschijnlijk cloor
niemand) gevonclen. 7-n ziet u
maar, wi hebben allemaal op zijn
tijcl wat geltrk nodig.
I

ete(ctolr inotie
Dick Eekhof, bestuurlid en vr00gb00k specioliÍ heefi een heel leuk boekie

over bodemvondslen gemookl.

Dit boekie heeft 100 pogino's en bevol I /5 fotot von voorwerpen uiÌ zi¡n

privécollectie. Dit boekje heeft een zeer loeposseliike noom:

Dete(cto)minotie.
Von olle vond$en wordt

uiileg gegeven.

De príþ von dn boelae ß

incl. venendkwlen:

f 29,95. liøok dit bedrog

over nøar hønkrekening

numner 33.47.ó5.781 van

de Rohohank, onder

v e r m elding von f ot oboek.

Dun zsl het zo snel nogelíjk

noor u Íoegezonden worden

i nøfie
te(crc)tßt

D Éell('1

U bent niet meer tevreden met
uw huidige
detector ???

Dan
komt u

toch gewoon
even b¡j ons

Goldrush
langs !!!

Palambangstraat 5
1O94TA Amsterdam
020 - 6682968

qraag na l9:00 uur "ßïtî"'*ää;PAssï.\-rí\r<-J

'rt

MEFFilitîìlt¡?fiEtl
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DEALER
PAGINA
Voor een deskundige
voorl ichting, degelijke
garantie en een goede
service is er altiid een

erkende dealer bii u in de
buurt.

FRIESLAND

Compass / O'rion
C-Scope / Tesoro / White's

Fisher / Bounty Hunter

Kooistra
Metaaldetectors

Ds. de Boerwei 13, 8409 JT Hemrik

Tel. 05166- 1502

White's / Compass / Tesoro
Bounty Hunter / Viking

Detection Systems
Holland

Veerpad 2,8276 AP Zalk

Tel. 05203-659 I

A utote I efoo n 0 6 -52926825

Tesoro/Fisher/Viking
Goldspear / Compass

Fa. Detect
Gert Gesink

Schurinkdwarsweg I l, 7523 AT Enschede

Tel.053-300512

White's

laap Oosterling b.Y.
Ganzenakkers 5, 8076 PX Vierhouten

fel. 05771- 1209

Compass / O'rion
White's / Bounty Hunter

Hofstee detectors
lndustrieweg 35, 364 I RK Mijdrecht

-1e!.02979-847 l3

ovERUSSEL

GELDERLAND

I,JTRECHT

NOORD-HOLLAND

Compass / White's

Goldrush
Palembangstraat 5, 1094 TA Amsterdam

Tel. 020-6682968

C-Scope / Tesoro / Fisher

D.f. Laan
Metaaldetectors

Pieter Maatsstraat 12

I 7 7 7 AP H ippolytushoeÍ, -l el. 0227 9-3286

Compass / Bounty Hunter

GEKO Detectors
De Rozendijk 29

l79l PD Den Burg,Texel

De Crimpen 9, l92l BW Akersloot

Tel. 025 I 3- I 3958

White's / Tesoro

Zoetmulder
Metaaldetectors

Grote Houtweg9T, 1944 HB Beverwijk

Tel. 025 I 0-25457

Compass / C-Scope

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade 102

4205 VE Gorinchem, Tel. 01830-236 l8

Viking en diverse merken
2e hands detectoren

MARO detectie
Jan Kloosstraat l6

220 I PW Noordwilk

Tel.017l9-47821

Tesoro / C-Scope

Hoeveline
Burg Bauwmannlaan 90a

3043 AP Rotterdam

Tel. 010-4157ó49

ZUID-I{OLLAND

Celtic / Garrett / Fieldmaster
Pulse Power Developments

Showoffs miniaturen

Treasure Hunters
Supplies

Ru Parestraat I 22

2552 CS Den Haag, lelA70-3912743

Heliotrooplaan 376

2555 ML Den Haag, Tel. 070-3681 l2l

T. v. Broekhoven
Swiftstraat 50, 3076 SP Rotterdam

Tel.0l0-4199096

Compass / Tesoro
White's / Bounty Hunter

W. Munsters
Metaaldetectors

Keepstraat 2,5702 LH Helmond

Tel.04920-44782

Tesoro / Compass
Fisher / C-Scope

Jan van Bergen
Schoolstraat I 5, 522 I AA Den Bosch

Tel. 073-3 I 1350

C-Scope

P. Yan der Putten
Hutakker 3

5552 CJ Valkenswaard

Tel. 04081-6665 I 04902-41717

NOORD.BRABANT



Voor de in het volgende nummer te plaatsen rubriek "yraagbaak,'
kunt u tekeningen en/of foto's yan voorwerpen of munten,

waarryan u zelf niet weet wat het is, sturen naar
Dick Eekhof, Pealskar 47, 8501 TL foure

Geachte redactie

Hierbij zend ik u een
tekening v?n een munt¡e
waar ik graat wat meer
over zou willen weten.
Het matcriaal weet ik niet,
maar hij is donker en heel
licht De diameter is 2 cm.
lk heb het muntie iets
groter getekend.

Een onderdeel van de
afbeelding lijkt op een
vogel. De letters zijn vrij
vaag dus ik weet niet of
het precies klopt
Bij voorbaat dank voor de
noeite,

L Wessing, Rotterdam

)e door u getekende munt
; een Romeins muntje,
eslagen onder Vespian us,

ie regeerde van 69 rct 79
a Christus. Afgaande op

uw beschrijving moet het
een zilveren muntje zijn.
Een dp om uw muntje wat
toonbaarder te krijgen: leg
het muntje in een oplossing
van citroenzuur
(1 theelepeltje op I kopje
water). Laat het de hele .l.g
inweken. Hierna goed
aßpoelen en met een zachte
doek droogwrijven.

Ik hoop, dat u uw muntje aJ

aangemeld heeft bij het
Munt en Penningenkabinet
in Leiden. Heeft u dat nog
niet gedaan, doe dat dan zo

snel mogelijk. Geef hierbij
de vondstgegevens ook op.
Als u.de munr opsruurt,
krijgt u een keurige
determinatie van uw munr
terug en natuurlijk blijft de
munt varì u. Door de grote
d¡ukte kan het soms wel
lang duren.

Geachte redactie,

Hierbij stuur ik u enkele
afbeeldingen yan een
drietal voorwerpjes, die ik
na enkele zoektochten wel
heb thuisgebracht, maar
niet kan "thuisbrengen".
lk hoop derhalve, dat u ze
kunt determineren.

Voorwerp A: Gemaakt van
lood, ongeveer 4 cm
groot, op de voorzijde
een Franse Lelie?, zon,

maan en tekt (OUL M::)
De achærzijde voorzien
Yan een half open oogie,
rechtopstaand plaatje en
wat roesworming (als

speld gebruikl)

Voorwerp B: koperen
ringetjes van diverse
groottes, alle ringeties
hebben een gieùraad en er
is duidelilk zichtbaa¡ dat
ze met een andere legering
zijn gesoldeerd. De
constructie is zodanig dat
bij de minste beweging er
een helder rinkelend
geluid ontstaat

Peter Frikken
Nieuw-Weerdinge

Voorwerp A is een

lakenloodje van de Franse

lakenindustrie, deze loodjes
worden in Brabant en

Limburg veel gevonden.
De datering is midden l7e
eeuw. De telat kan ik helaas

niet thuisbrengen.
De roesworming, die u
aantreft op de achterzijde
duidt op een versteviging
van het loo4 hier is naa¡
alle waarschij nlijkheid een

stalen draadje gebruikt om
het dubbelvouwen tegen re
gaan.

Voorwerp B: deze ringetjes
behoren tot een

horlogeketting. Als u ze

goed bekijkt zult u zien, dat
ze versleten zijnaande
binnenzijde. Deze kening is

gemakkelijk te herkennen

N( /q

.(Ì,,rt

@:.H
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door de vorm. Eerst kleine
ringetjes en de

daaropvolgenden worden
steeds groter. Ook dit stamt
uit de 17e eeuw.

P.S. U had nog een vrââg.

maar de a$eelding daa¡van

was niet erg duidelijk
Misschien kunt u ons nog
vertellen ofer ook gaatjes

inzaten. Verder willen we

deze foto toch nog aân wat
meer deskundigen laten
zien. '!7eten we meer, dan

leest u dat varzelf in de

vraagbaak.

Geachte redact¡e,

Enkele v¿n mijn Yondsten
wil ik in de vraagbaak

plaatsen, zoals foto I en 2.

Zou het mogelijk zijn, dat
bii de Spanlaarden om de
tijd te doden vzn

musketkogels
dobbelstenen werden
geslagen (foto 3)? Graag
zou ik ook de betekenis
van de symbolen op de

zegelstempels weten (foto
4 en 5). En tenslotte foto
6.

lk ben woonachtig ín

Limburg en lid van de
A.V.L. (de Archeologische
Vereniging Limburg). ln
mijn overvolle Yitrinekast
liggen alleen vondsten uit
de buurt

Met vriendelijke groeten.

J.P. Pestjens, Limbricht

Ik val gelijk maar met de

deur in huis, want foto I
heeft hierop betrekking.
Het voorwerp is namelijk
een onderdeel van een

Romeins slot, gezien het
pennetje en de vierkante
gaten. Naar alle

waarschijnlijkheid is het
materiaal brons. Dit geldt
zo te zien ook voor foto 2.

to ro. hier om een stuk
gereedschap, een

zogenaamde winkelhaak.
Tegenwoordig heeft elke

dmmerman zo'n haek in
zij n gereedschapskist.

De datering is moeilijker.
Als deze haak gevonden is

sarnen met foto 1 op
dezelfde plaats is het
hoogstwaarschijnlijk ook
Romeins.

lJw theorie over de

musketkogels vind ik
interessant, maa¡ toch
vermoed ik van niet.
Probee¡ zelf rnaar eens v¿rn

een rond voofvyerp een

exact vierkant te maken.
\Vel heb ik het vermoeden,

dat de musketkogel en de

dobbelsteen va¡r de zelfde

maker vandaan komen. Het
lood voor de vervaardiging

was al voorhanden.

Foto 4 en 5 tonen ons een

tweetal I akzegelstempels.

Beide stempel s zljn 17 e-

eeuws. Foto 5 heeft
overigens een opvallend
vreemde vorm, grof en

eenvoudig. Foto 4 is meer
gangbaar voor die periode.
De betekenis van de

symbolen is heel moeilijk te
achterhalen. Deze symbolen
zijn huismerken (zie artikel
in Detector Magazine nr.
2). Ik hoop dat een van
onze leden de exacte bete-

kenis hiervan weet. En dan

tenslotte foto 6. Dit voor-
we¡p is een Romeins
amulet, met de toepasselijke

naam fallus, zie de vorm.

Op de achterkant bevond
zich een oog dit is op de

foto nog te zien. Door dit
oog lnvam een ketting die
de eigenaar om zijn hals

hing als teken van
mannelijkheid.

Mijne heren,

Zou u uw hoofd eens
willen buigen over m¡jn
probleem. Deze
penning/medaillon heb ik
een paar weken geleden

teYonden. Daar hij mij
totaal onbekend is, wilde
ik vragen om enige
opheldering. Het metaal is
verguld koper, De
tekening is op ware
grootte. De stippeltjes op
kant A betekenen
onleesbare tekst
(onderaan en op de
sokkel). Gevonden te
Wilhelminaoord
(Maatschappij van

Weldadigheid) op de grens
Friesland-Drenthe.

A. Lankman

Detector3l



Het door u gevondene is

een medaillon. Op de tekst,
die u hier tekende, staat

vermeld in het Latijn:
HOLI-ANDTA
PROCI-AN. Dit moet zijn:
HOLIANDIA
PROCLAM,{TA.
Dit betekent: Ultgevaardigd
in Holland.

De betekenis van
GIADIUS DOMINI ET
GEDEONIS is:Zwaasd
vau de heer en Gideon.
Op de achterzijde: \ØILH.
CAR. HEN. FzuSO.
PRINC. NASS. ET. AK.
Opvallend is het ontbreken
van de punt achter AK,
nisschien is het woord
langer gevveest. De vertaling
is nu als volgt:
\ØILHELMUS CAROLUS
HENDzuKUS FzuSO
PRINS VAN NASSAUEN
....1 Hier plaats ik een

vraagteken. Het lijkt mij
een medaille voor betoonde
moed. Misschien kan het
Munt en Penningenkabiner
uitkomst geven aJs u hem
daarheen stuurt.

Geachte redactie,

lk heb al bij verschillende
adressen geyraagd, of ze
iets over mijn gevonden
YOOrWerPen kunnen
vertellen, maar helaas,

teen succes.

Het gaat om 3 voorwerpn.

Voorwerp l: heb ik in mijn

Semeente gevonden oP

een hooggelegen akker,
Romeins. Het gaat hier om
een bepaald dier.
Het heeft het lichaam van
een hond, de neus van een
varken en de kop van een
leeuw. Volgens mij heeft
hij een vis in de bek

Voorwerp 2: hier valt n¡et
veel over te venellen,
Het is gemaakt van koper.

Voorwerp 3 heeft 6 zijden
en is ergens op bevestigd

teweest

Alle voorwerpen zijn
getekend oP ware grootte.
lk hoop, dat u mij kunt
venellen waar ze gebruikt
zijn en hoe oud ze ziin.

Met vriendelijke groeg
Mark Vermeulen
Ravenstein

Beste Mark,
Ik hoop, dat je begrijpt, dat
ik eigenlijk te weinig
gegevens heb. Daar heb ik
in het vorige nummer al een

stukje over geschreven.
Ik vemroed, dat voonverp I
een sierspeld is.

De afbeelding is van eer.r

fabeldier, de datering is de
l8e eeuw. In die periode
krvanen verschillende
soorterì fabelspeldjes voor.
Voorwerp 2 is de kern van
een 19e-eeuwse knoop,
hierop werd de stof

bevestigd. Dit is alleen zo

als het voorwerp echt van
koper is. ,{ls het van lood
is, wordt het een ander
verhaal. In dat geval is het
een zogenaarnd snorrebot.
Door de tlvee gaatjes kwam
een touwtre van ongeveer

50 cm. FIet totlwtje rìem
men in beide ha.nden, de
suorre krva¡r in het n-ridden
te hangen en door de snorre
rond te d¡aaien en

gelijktijdig aan het touwtje
te trekken, maakte het een

suor¡end geluid.
De datering is dan de l6e
eu lTe eeutr'.

Voon4'erp 3 is naar alle
uaarschij nlijkheid van lood.
Als er een geatje midden
doorheen zit, is dit een

spinsteentje. Zelf heb ik een

zeskantige. Het zou ook een

loden gewicht.ie kunnen
zijn. Dit zijn enkele

mogelijkheden, meer kan ik
er door de summiere
gegevens rìlet van 7Êggen.

2 Dit betreft een bronzen
YoorwerPle, wat
vermoedelijk aan een
houten steel bevestigd
heeft tezeten. Het is op
ware grootte getekend.
A is het bovendeel, dit is

plat en ongeveer 2 tot 3

mm d¡k. B is het deel, dat
van bovenaf plat u¡tloopt
tot een kokervormig deel
Het einde heeft een
diameter van l7 mm en ¡s

hol. Ook hierr¿n verneem
ik gaarne uit welke t¡¡d het
stamt en waarvoor het
werd gebruikt.

\co:J 
Èa

Geachte redactie,

Hierbij doe ik u I foto en
2 tekeningen van
voorwerpen toekomen,
waarvan ik gaarne de
oorsprong zou willen
weten.

I Deze foto is van een
gouden voorwerpje vol
versierseltjes met aan de
onderkant een haak met
aan het uiteinde een lusje.
Dit doet mij denken aan

een mantelspeld.
De werkelijke grootte is

3 cm hoogte en op het
dikste deel I cm. Het lijkt
op een bloem. De versier-
seltjes zijn ongelijk, dus
waarschijnlijk met de hand

temaakt. Gaarne verneem
ik van u wat de werkelijke
functie van dit voorwerp is
teweest en uit welke tijd
het dateert

A
1,,

\o\
3 Tenslotte nog een

muntje, dat ik niet thuis
kan brengen. Op de

voorkant is in het
middenvlak duidelijk een

ster (5 punten) rechts in
het midden is duidelijk een
zesPoo¿
De achterkant is niet erg
duidelijk Het lijkt een

onùe(
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waPen met daarboven een

leeuw met zwaard.
Ook hiervan graag het
jaartal waarin het geslagen

is. Dit wordt niet op het
muntle vermeld.

l7e eeuw. Op uvv vraag

welke functie dit had is een

vrij eenvoudig anrwoord te

geven. Dit werd gebruikt
sanlen nret eelì oog onì zo

een mantel of jas dicht te

houden. Dit type is er ook

in een dubbele uiwoering.
Gezien er geen goudnrerkies

zijn, is deze vvaarschijnlijk
door de plaatselijke
goudsmit gemaakt. Dit rype
konrt vaker in zilver voor.

Afbeelding 2 is een

looischrapertje om
vleesresten r.an de koeiehuid
of andere huid af te
schrapen. Deze is te dateren

in de 16e eeuw.

Over afbeelding 3 beraden

wij ons nog.

Afbeelding 4 is een duitje
van de stad Stevensweerd.

STT. INS. Vl,A. betekent:
Stevensweerd in
Vlaanderen. Dit muntje is

te datererr 1627-1631.

Geachte redactie,

Dit dunne koperen
voorwerp heb ik onlangs

gevonden. Kunt u mij

vertellen, wat het is?

M. Biljardt, Olst

Geachte heer Biljardt,
Allereerst mi.in

verontschuldigiugen aatr u,

omdat u zo lang op deze

determinatie heeft moeteu

wachten. IJw brief was in

mijn aktenkoffer in eeu

losse zijkant terecht

gekomen. Die is, om

herhaling te voorkomen,
inmiddels gerepareerd.
U heeft hier een leuk
voorv,r'e¡pje gevonden. een

hangertje van koper met

daarop een merel afgebeeld.

Het heeft aan een leren

riempje gehangen. U kunt
dit zien aan het langwerpige
oogje. Helaas kan ik niet

zeggen of deze geslagen is of
gegot€n. Als de achterkant
vlak is, dan is het gegoten.

Oud is het niet. Ik dateer

het begirr l9e eeuw.

Geachte redactie,

Onlangs vond ¡k nog eens

een - tot mijn grote
ergernis - zeer aangetast
muntie in mijn achtertu¡n.
Het betreft een koperen
exemplaar. De doorsnede
is 2l mm. Slechts aan één

zijde zijn nog enkele

letters leesbaar nameliik 4

stubers. ls dit een l6e-
eeuwse duit? lk vond nl.

enkele Philips ll-duitjes in

de buurt wellicht kunt u

iets meer vercellen over
deze munt

Dank,
Hans van der Meeren

Beste Hans,

Het door jou gevonden

nruntje, dat zoals bijna alle

duiten en kopergeld door de

zurelì aarìgetâsr is, is eerl 1/4
stuber uit Duitsland.
Misschien kun je op de

achterkant een adelaar

ontdekken, waaronder een

letter moet staau van de

plaats waar het muntie is

geslagen. Het is 17e-eeuws.

1a
slluBERs

4 Nog een vondst Dit
betreft een uiterst gave

duit voor deze streek
lk vind hem grote
gelijkenis Yertonen met de

Trasisvlania, maar kan

deze toch niet thuis
brengen. De voorkant
heeft een randYers¡er¡ng
en de getoonde
letrerinscriptie.
De achterkant heeft een

wapen met een leeuw.
De poten van de leeuw
steken door de rand van

het wapen. Deze leeuw ligt
als verdikking op de munt
en is er dus niet
ingeslagen. Boven de
leeuw bevindt zich een

kroon met daarin een

aantal kru¡sen en stippen.
Deze kant is ook voor¿ien
van randversiering maar in
mindere mate.

Meinte Sijbesma

Zuidhoorn

Afbeelding 1 is inde¡daad
een goudeu nrantelspeld.
Dit rype speld kunnen we

dateren in het begin van de

T.H.,lt.
METAALDETECT¡E APPARATUUR

- 2ssa cS - oen Haag

@oto-zlrzt+z @ ozo-aoattet

GARRETT
METAL DETECTORS
Proven qual¡ty world-wide

TreaEUta Huñtera É¡uPpllGE¡ lmPortéur ttov€n6Èáands meFk€n

S¡Hc,\ r-C!FF=¡ M-ct. ñlnleturên en Com¡c CaFCooñE_
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INGEZONDEN VOOR ..DE VONDST VAN HET fAAR"

MIJN MOOISTE VONDST,
IN HET NIEUWE JAAR

Na ruim I jaar gezocht te hebben met mijn
detector en toch wel heel veel gevonden te

hebben, zoals ik al eerder in "Detector
Magazine" vermeldde, besloot ik om te

proberen toestemming te krijgen om een
zeer grþot en oud gebied, dat in beheer is

van een stichting af te zoeken.

V̂oorkont von de gouden gesp

langclurige regenval, waarcloor cle

weilanden, onclat ze zo laagliggen,
wel rneren leken, kon ik her roch

niet laten orÌì op
onclerzoek uit te

gaaD,

Eerst zoncler cletector'. Alleen met
lieslaarzen en een schepje ging ik op
zoek naal potschewen. Nu, waar ik
ook rnaar een polletje orngooide;
potscherven plentie. De volgencle

dag ging ik al vroeg, ¡rlr rnet
cletector, op pacl om aanwezig te
zrln, zodra het licht we¡cl. En echt,
na enkele seconclen was het al
"bingo". Een werkelijk prachtig
lakenlood lÌret eelt diameter van 12
crìì, valì Amsterdam-stael uit 1601
(was gedateercl). Na vercler zoeken;

blokgewichten, A,ms terclarnmertj es,

kinclerspeelgoed (o.a. een loden
kikker), een zilveren

stuiverstuk met
ingeslagen sternpel

( Hol) en nog vele
anclere murìten.

Ook voncl ik heel veel

voorwe¡pen, clie ik nier
thtris kan brengen en ter

cletemrinatie azur de reclactie

zal aanbieclen.

Mijn clag was eigenlijk al goecl,

maar toch besloot ik nog maar
een half ututje te blijven.

it gebiecl is zo'n 300 ha
groot en bevindt zich
ongeveer 30 km rond

Amsterclaln. Dit lukte me, lìa
ontzettencl veel moeite geclaan te
hebben. Als eerste en enige kreeg ik
van cle stichting en r€rltlìeester
schriftelijke toesremrning, waarlìlee
rnijn moeite en tijcl dubbel en
clwars werden beloond.
De eerstkornende jaren ben ik
verzekercl valÌ een pracht
"stekkie".

Ook van cle veehouclers, clie

lret larrcl paclìterì, zo'n 40 tot 50
man, heb ik toestemrning, want clat

was tevelìs een voorwaarcle.

Alhoewel het zoeken cle laatsre tijd
erg bemoeilijkt wercl door cle
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Ik liep (waarom weet ik niet) zo'n

50 rneter vercler, rÌa eerst mijn eerste

stekkie herkenbaar te hebbe¡r

afgebakend, wart claar zou ik later

verder gaan.

Die vijftig meter verder was rnijn
geluk. De detector cleecl zijn werk
en ik voncl al gauw een zilveren

lakstempel en iets ve¡cler cle rnooiste

tinnen gespen.'W'el 6 in totaal.
Ik kon haast niet ophouclen, rnaar

moest nu ¡n'el naar huis. Al zoekencl

liep ik terug en weer een prachtig
signaal. Dat was het laatste besloot

ik. Mijn meter gaf aan, dat het
voolwerp olÌgeveer 20 crn cliep lag,

maar ik stond al tot over rnijn
enkels in het water. Dan rnaar diep
graverì, dacht ik. Naclat cle pol
emit was en de cletector erover ging.

. . . niets. Drrs het lag in het putje
in het water. Met het hanclapparaat

voncl ik al snel waar het lag.

Ik graaicle in lìet water en hacl beet.

Een prachtig bewerkte, gor.rcleu

schoengesp. Na later bleek
22kanats. De gesp rnoest

volgens de

staclsarcheoloog aalì eerì

hoog adellijk persoon

toebehoorcl hebben.

De datering ß 1570-
1580. in het Historisch
Museum Amsterclam

2il, hij binnenkort te
zien zrln op een

schoen uit clezelfcle

eeuw, Met cleze

vonclst, die 3 bq 2
cm is, wil ik graag

rneeclingen naar de

vonclst van het jaar

1993. Uiteraard,
clat begrijpt u, is
deze vondst
aangemelcl bij cle

stadsarcheoloog

van Arnsterdan.

Henk Jatxsen

D. lÍ,&ÆÆNU
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter Maatsslraal'12'1777 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02279-3286

Officieel deoler von:

Ftst{ER@
Þ3es@@P€

Clubleden geven wij oltijd 5% korling
Vrocg oltijd eerst ncor onze inruilprijzen ols u de
oonschaf von een nieuwe delecÌor overweegl,

Veel types detectors uit voorrood leverboar,
cnderen þinnen enkele dogen,

Officied dealer von de grole me¡ken mefooldefecfors.
Gehæl wijbt'ivende bezoeken no felefonische ofÐrook.
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Sinds kort heeft teasure Hunrers
Supplies 3 nieuwe
metaaldetectormerken op de
Nederlandse markr gebrachr, namelijk:
CELTIC, Fieldmaster en Puls
Tèchnology (Pulse power
developments).

Celtic rnetaaldetectors worden
geadviseerd aan de beginnende
detectorhobbyist. Ze hebben een
eenvoudig design, zijn uiterst licht en
zuinig in het gebruikt van de batterijen.

Fieldmastel detecrors zijn zowel geschikt
voo¡ de beginnende als voor de
gevorderde zoeker. Zezijt-t voorzien van
een"lazy S" configuratie en werken op
het motion principe.

De detectoren van Pnlse Technology
zill zowel geschikt voor de professional
als de gevorderde zoeke¡. Deze derecrors

'Ã'erken volgens het Rrlse Incluctie
s)'steem en zijn daarom speciaal
orìtwor?en vool de sûand- en ondiep
waterzoeker. Tevens is er een model
leverbaar speciaal voor de gor.rdzoeker.
Buiten deze hobbyderecrors is er ook
ee¡r ruime keuze in bedrijfsapparatuur.
Prijzen op aanvraag.

De meeste van bovenstaande detectorer-r
kunnen alleen op bestelling geleverd
wo¡den. \Øij vragen hiervoor begrip.
De levertijd is I - 3 weken.

Verder willen wij berichten, dat de heer
'S?'ucherpfennig van het het voormalige
Tieasure Flunters Supply wegens

gezondheidsredenen heeft moeten
stopperl met zijn bedrijf. Irrrniddels is

zijn zaak dan ook geliquideerd.
Sindsdien zijnw1) doo¡ "GARRETT
metaldetectors" aangestel d als

lmPOrterlr.

Oproep: '!Çij zoeken dealers voor de
volgende merken: GARRETT
CELIIC, FIELDMASTER en PULSE
PO\øER DEVELOPMENTS/PULSE
TECHNOLOGY. Neem conracr n-ìer

ons op. Tel O7O-39I274 I 3681121.

Met vriendelijke groeten Tieasure
Hunters Supplies

Alla particuliera (ledm) kunnm
gmtis'Opgnverties' phatsen,
dw deze vær de sluitjngsdatm
mar de redactie te sturen.

oicsAYEt?$

Te koop gevraagd:

gouden en zilveren sieraden, zoals
die door strandzoekers gevonden
worden. Ook ongereinigd.
R Ruber, tel. 04498-58455

ln- en verkoop detectoryondsten,
ook ruilen.
H. Sommers,5424 SM Elzendorp,
tel.04925-2249
('s avonds tr.rssen 6 en 7 bellen)

Te koop:
White's Pl 3000, nieuw, nier
gebruikt, f 1250,-- en wh¡te's
Eagle ll, f 1000,-- of White's Eagle

il sL,

f I 100,--, weinig gebru¡kt.
Piet Jansen, tel. 0l 172-1425

Te koop aangeboden tegen
redelijke pri¡zen, diverse
bodemvondsten, o.a. sleutels,
armenpenningen, vingerhoeden,
devotional ia, fietsplaat¡es,
lakenloden, horlogesleutels,
gewichten, knopen, enz..

A. Wagemakers, tel. 04168-3499

Te koop gevraagd:

Bodemvondsten, van goede
kwaliteit, ook munten. Ruilen
mogel¡ik.
A. vld Brondt, tel. 04 I 05- I 60 I I

Te koop aangeboden:
metaaldetector: White's
Coinmaster ll/DB series 2 en een
old-timer in nieuwe staat,
uitzonderlíjk weinig gebru ¡kt.
F. Wouters, Leuven (B),

tet. (0) l6-s8 t87s.
Te koop aangeboden:
Compass X-200 Challenger;
4 maanden oud, dus

spiksplinternieuw!
Onder garantie, Prijs: 30.000 Bfr:

of f 1650,--.

Bel nu! Tel 0l 212625 I 2 (België),

vroag noar Lucien!

Weg ts weg/!/

Te koop aangeboden:
Compass Coin Pro ll, zo goed als
n¡euw, l0 maanden oud en weinig
mee gezocht. Met beschermhoes-
beschermkap, oplader en

oplaadbare batterijen: f 1500,--.

Tel: 023-373088 na 17.00 uur.

Tesoro

Garrett
Yiking
CScope

CScope 990D

Compass Coin

Bandido, met 28 cm

schijf, z.g.a.n.,

2 jaar garantie ........

treedom Ace ............

5 D..............................

TRi30,

met resetknop ......-..

f. I 000,-

f. 150,-

f. 200,-

f.225.-

f.350,-

I 500,-

Sensor 2000.........................f. 100,-

Detection Systens Holland, 05201-659 I

Compass Coinscanner Pro ....... f. 800,-

Compass Coinscanner .............. f. 700,-

White's Clasic ll ................... f. 550,-

Garrett l'læter Hunter .......... f. 800,-

CScope 770 ........................... f. 400,-

Ioetnulder lletaaldetedon, 02t I 0-)5457

Voorwerpen, waaryan men
kan verwachten, dat ze van

archeologische waarde ziin,
dienen aangemeld te z¡¡n,

Yoordat ze in deze rubr¡ek te
koop aangeboden mogen

worden. Ook als u mater¡aâl
in wilt kopen, rekenen wij
erop, dat u de verkoper

hierop wijst.

Detector



DETECTION 5 YSTEMS HOLLAND
Importeur White's: Ruucl cle Heer

Veerpacl Z,8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel/Fax 05?.03/o591, l¡.9.g. 06-52926A25

White's staat voor Service, Kwaliteit,
Garantie & After-Sales

Wij zijn zes clagen per week bereikbaar tot 's avoncls 23.OO uur.
Onze erkende White's cìealers vindt u op cle clealerpagina.

Tevens leveren wii alle anclere bekende merken.

Nieuw uit voorraad leverbaar: dê Image II Camera.



WORDT HET YINDEN
YAN EEN GOEDE

ZOEKSTEK
STEEDS MOEILIIKER?

ZUN AL UW TERREINEil REEDS
AFGEZOCHT?

DAN IS DE

leuke dingen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Bel dan Leo l(ooistra of een van de Compas-dealers yan de dealerpagina.

CHALLENGER X-2OO
UW OPLOSSING

U zult versteld staan van wat u en anderen de
afgelopen iaren hebben laten liggen.

Op al uw oude zoekstekken vindt u weer

M ETAA DETECTORS

Ds. de Boerwei I 3, 8409 JT Hemrik Tel. 05166- 1502, Fax 05 166-1229

C6MPASS

TECHN'SCFIE GEGE VEIìJS;
Detecørt¡pe: VLF moobn sifent seorcñ

disc¡ininoite4eæaor
l0 sloçn &ooiktop
outdnotisch q1 instelboor
rnstelboor. Het ONE- en IHREE
fher s¡steem voorziet de
detectø wn 2 rænchille¡de
disaiminotie eþrschoppen
I 4 H4z stondoord
6 Hlz çxhikr vær o.o grotete
àlvem munten
20 cm concentisch en woterdicht
(venviselfuo)
I 2 x 1.5 V penlígþ¿ De de¡ector
wordt geleverd met qloodbore
NiCod bottenjen en oploder, dte
oonçsloten naet wordøt op
inçbouwde chorçr.
nsælfuor
toonlnogte nstelboor wn hoog
tot loog
v e d tchte i de ntfi co t e nre te r

Door het lichtçwtcht meto,en ormsteunntodel l<rnt
u urenlong meken zonder ,,etmoed te rol<en

Mol&elyk uit te breden rct heupmodel.

Grondfulons
Bosistæn:
DÈomnooè:

Zoel$equenue:

Zoels,chijf

Botterijen:

Petlflter (notdt)
Celut

¡14eær


