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Hebbe zebii TESORO
een perfekte

waterdetector gema akt,
bliikt de Stíngray ook nog

eens een hele
goeie landdetector te ziin

clubleden 5olo kortiog.

gouden kettfng kunt
voof oI' het landen in r.oetwatr;r.

. me,t baslstoon voor in zont watef.
\ILF-alle metalen metbasíçtoon voor detectie van gtoteobi€ctefr.

ImpoÉeur Benelux: Fa. DËTÏCT Gert Gesink
TeL. Afi-NO512 Schurinksdwarwreg 1 1
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VAKANTI E

WEER
VOORBI'

Helaas de vakantie is
weer voorbij, maar er
staat weer een nieuw
zoekseizoen voor de
boeg.

U bent in de zomer-

rnaanden ongetwijfèlc[ een

heleboel akkels roorbii-
gereden, met de gedachte,
ah daar kan ik in de herfìt
err winter eens rnooi zoeken.

Misschien ligt u nu al

's nachts te dronren van

zilye¡en lrunten, fibulat en

aldere nrooie vorrdsten.

Het bestuur is na de

r.akantie al weer volop bezig

de komende zoekdag in
Brabant re organiseren.

Eerr schi t rerelld zoekrerreilr,

waa¡ de afgelopen jalen hele

r¡rooie r.ondstel ziin gedaan.

Ook in het lrieuwe seizoen

gâarl we onze \¡efelllglllg
weer overal promoten en

zullen proberen op die
manier een strrk el'kerrrrirrg

te krijgen bij de offìciële
archeologie. U kunt daar
ook rnee helpen, doo¡ zoveel

mogelijk leden op te seven,
en zoveel mogelijk vondsten

aan te melden bij de officiële
instanties. Vergeet liet te

vei'lrelden dat u lid bent van

de Detectol Amate ur'.

Laat zien dat wij selieus

l>ezigzljn nret eetr stukje
archeologie en niet een

stelletje loslopende schat-

gravers zijn. AJs we hier
allemaal ons best voor doen,
kulnen ze op een gegeven

monrent nlet nleer om ons

heen.

Ook de laatste nraandel
kwanen erweer enkele

leuke brieven van lecler-r

binnen, die enthousiast zijn

bus krijgen darr hebber we
roch heel wat kopij lodig,
ook van rt.

tVe hopel il het najaar

een r.elzarnelbar-rd uit te
geven, waarin u de nummers
van de afgelopen 2 jaar kunt
bewaren, zodat u ciatr een

mooi naslagwe¡k heeft.

Resr nrij rr r,eel leesplezier'

en eel goed zoekseizoetr toe

te wenselì, etr tot ziens op de

zoekdag.

Kees Leenheer

PS. U hoeft niet aliemaaÌ

tegelijk te schrijven,
maar ,..... afgesproken ?

I

VAN HET BESTUUR

over de verenigilg, het

nagazile en de zoekdagel-

Zo'n stukje waardeling doet
je Lriteriaard heel goec{ en

geeft je elì stinlulâns om er

weer tegenâãr] te gààrì.

In het nie¡.nve magazile
sraan n-1.i. weel een aaltal
goede artikelen, waarolder
"de gebruikerselvaritrg van

de Bandiclo' van

V/il Kuipe¡s.

E,en altikel waalin hij naast

de er"r'alinger lrret de

Bandido ook een heleboei

tips en wetenswaaldigheden
beschLijft, die belarrgrijk zijrr

r.oor de nìeeste beginnende

en er\.aren zoekers.

Ondanks dat we ons best

doen een zo goed mogelijk
nragazine te n-iaken, zult u
misschier-r wel eens denkel,
norr dir hoefì r'ool rrrij rriet

zo nodig, ik heb lier.er dat ze

eens schrijr.en over ....

Laar ons dat dan weterì,

wa[t her rnagazine is r an en

voor de leden.

Als u mooie of leuke
vondsten heefì gedaan, of r-r

heefi ee¡.r leuke collectie, laat

dan ook eel ander'

nreegenieten door een

r.elh:raltje te schlijvel.
Nu zullen er mensen zijn die

zeggerì, ja rlaal ik kan geen

verhaai schrijr.en, of ik ga

lievel zoeken oflaat een

ander dat maal doen.
Willen we elke 2 ma¿urdetr

het De tector Magazine in de

Van de vorig jaar verschenen nummers van Detector
Magazine is nr. 3 helaas uiwerkocht. Naar aanleiding van de

vrtag zal besloten worden of het herdrukt zal worden.

Nummers 1,2,4,5 en 6 zijn voorlopig nog voorradig.

U kunt deze nummers bestellen door overmaking van / 50,=

(incl. porto-kosten) op girorekening ló75000 of ING bank-

rekening 678004900 t.a.v. De Detector Amateur onder
vermelding van "iaargang 1992".

Losse exemplaar kunt u bestellen door J !0,= per stuk (incl.

portokosten) over te maken op één van de bovenstaande

rekeningen.

DETECTOR MAGAZINE
,AARGANG 199>
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Win 250 gulden met de ledenwerfactie

Zoals u ongetwijfeld gelezen heeft in magazine nr. I kunt u
f 250,- winnen met onze ledenwerf actie.

Degene, die tot en met 3l december 1993 de meeste n¡euwe
leden heeft aangemeld, wint hiermee maar liefst 250 gulden.

Spelregels vindt u in magazine nr. 8 blz.. 3.

Detector2



VAN DE REDACTIE

D, lÍ,&ÆÆNU
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
P¡eter lVlaatsstraat 12 1717 AP Hippolytushoef

TELEF00N 02279-3286

Officieel deoler von:

FISI.IERffiI

Clubleden geven wij ollijd 5ol. korting
Vrcog cllijd eei'sT noor onze inruilprijzen ols u de
ocnschof vcn een nieuwe detector overweegt.

Veel types detectors uif voorrocd leverb.oor.
cnderen binnen enkele dogen,

Officieel deoler von de grole merken mefooldefectors.
Geh æl vrijbl ijvend e bezoeken no tel efonische ofsprook

@

VRAAGBAAK OP
VAKANTI E

U zult de "r,raagbàak"

nlisschierr al geurist hebben in

dit numr-nel. Onrdat ook de

redactie en de deskurrcligen

met vakantie gaan, r'r,as het clit

keer niet mogelìjk onr de

'\,raaebaak" te plaatsen.

Lr het volgende lìunrrìrer

zullerr er u'eer de rrodige

vragell \/an I ezels beantr,r,oot'd

u'ordeu.

Heeft u allang geleden

\/¡agen opgestuurd err nog

steeds geen ant.u.,'oo¡d

geklegen; dan kan dat konren

onrdat de deskr-rncligel nog

geerì âlìrvr¡oord hebben op uu'
vraag. Bij sonrmige
voom'erpen u'orden deze

door diverse deskuncliger
bekeken en dan nog konrt het

voor, dat niemand ook maar

een idee heeft r,an u'at het

gevonden vooruerp is.

\Øih u bii de beschrijvirrg
vetì Ì,rw voorwelp zoveel

mogelijk kenmerken
velrelden, zoals afnetingen,
ge.t'r'ich t, nrateriaalsoort,
er.entuele ker-rmerkjes en

andere detaiis- De tekening

hebber.r u,e het iiefst in iukt
onrdat een potloodtekening
moeilijk is re reproduceren.

TE RUGBT¡ K
ZOEKDAG

GORREDI.lK

C)ndanks dat c{e redactie

altijd zijn uitelste best doet
om geerì f-or-rten te maken,

hebben we ir.r blad nr. 9 bi¡

cle "terugblik op de zoekdag

in Golredijk" toch enkele
sPolrsofs \rergeten te
lìoemen. Dit waren
'f. v. Broekhoven uit
Rotterdam en Z,oetmulder
Metaaldetectors uir
Ber.erwijk.

Hereu olze excuses err

alsnog haltelijk bedarkt
r,oo¡ de doot' u beschikbaar

sesrelde plijzen-

Vie hopen dat we op de

zoekdag in Brabant weer op
de steun vatr ale impolteurs
/ dealers kunnen rekenen,
warìt bii een zoekdag horen
n-rooie plijzen.

EDN DDîECTOB
KOOP JD
NIET ZOMAAR....

deskunrlig advies
net zo helangrijk als

l)etector3



Geachte pi jpologische vraagbaak,

lk zoek alweer een hele tijd naar
pijpekoppen,T jaar om precies te
zijn. ln die jaren is het uitgegroeid
tot een aanzienelijke verzameling.

Mijn verzameling bestaat uit ruim
1000 verschillende pijpen en

pijpekoppen. Aangezien de meeste
pijpekoppen wel terug te vingen zijn
in de diverse publicaties heb ik
echter al enige tijd een pijpekop die
ik nergens terug kan vinden (figuur
l). Deze pijpekop heb ikgevonden
op een akker ten zuiden van Den
Bosch. De pijpekop is ongeveer op
het mídden van de ketel gemerkt
met "het melkmeisje". Aan beide
zijden staat precies heøelfde
gezicht. Het enige verschil is dat hij
op de línkerziide zijn tong uítsteekt.
Er is echter in Den Bosch wel een
píjpemaker geweest die in de l9e
eeuw Goudse píjpenmerken
plaatste zonder toestemm¡ng van
het Goudse pijpenmakersgilde. Van

deze pijpenmaker, Leonardus Eras,

is mij echter niet veel bekend dat
hijoom zijn pijpen merkte met "het
melkmeisje" dus ga ik er van uit dat
het om een Gouds produkt zal

gaan.

Misschien dat u meer weet over de
herkomst en de datering van deze
pijp?

Bijvoorbaar danþ

John Putmans

Beste John,
Deze pijpekop kornt uit de

negentiencle eeuw. Je gaat er van uit
d¿rt cleze pijp in Gouda gemaakt is, ik
denk hier echter auders over. Naar
mijn rnening is deze pijp in Den
Bosch gemaakt. Zrals je al in .¡e brief
schreef, wâs er in Den Bosch een

pijpenrnaker rverkzaaln die Goudse
rnerken zoncler toestemrning plaatste.

De door jouw genoerrde Leonarclus

Er'as zetter inderdaat niet het
"Goudse" melkmeisje (r,i'el vijf andere

bekende Goudse rnerken).

Têunis van Eiik, een andere

pijpenmaker uit Den Bosch,

gebruikte wel het melkrneisje. In
1849 krijgt deze pijpenrnaker van het

gerneentebestuur toes tenr rn i r rq voor

het zetten van enkele

pijpenrnakersmerken. Het
gemeenrebestuur verzuimd echter orn

cleze lnerken bij het ministerie in
Den Haag in te schlijven.

Het merk melkmeisje word in Den
Bosch groenterneisje genoemd. Aan
haar jurk hangen nu dus

groenternanden in plaats van
melkelnmers. Dit verschil ìs echte¡

niet te zien.

Kortoln de door ¡'ouw gevonden
pi.ipekop dateerd uit de tweede helft
van de negentiende eeuw en is

gemaakt door Tetrnis van Eijk. Over'

de versiering van deze pijpekop kanik
helaas niks vertellen. Het doet me

denken aan een cluivel ofeen gaper.

Ik hoop dat je iets hebr aan dit
antwoord.

Ronald v.d. Molen

l)etector4

Heeft u ook leuke of
interessante vondsten gedaan

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

liefst met foto's en/of
tekeningen naar de redactie

van dit blad, onder vermelding
van lnteressante vondst .

Elke 2 maanden wordt er uit
de inzendingen een uitgeloot
en beloond met een bedrag

van f. 25,-

VRAAG ALTI'D
TOE'TE/vt/v\ING

AAN DE
LANDEIGENAAR

OM OP ZI'N
LAND TE /vtOGEN

ZOEKEN
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Annuallen !!

Het staat rveer te gebeuren, Okselfris staan we

weer klaar om de grote aanval te openen. Nu al wordt

met argusogen het "gele geyaar" bekeken. Zijn ze nu

nog niet rijpl

De scheppen worden geslepen en de electronica

getest. Oude kaarten komen op tafel, de biibel van

Gesink wordt opengeslagen, luchtfoto's bekeken. Tot

diep in de nacht (die toch al te lang duurt) worden de
nsnode" 

plannen gesmeed. Als een ander "het" kan

vinden, dan....!l Met trillende vingers wordt "HlJo op

tafel gelegd. Het heilige ritueel kan plaats vinden; het

batterijcompartiment wordt open gemaakt en

voozichtig worden de accu's liefdevol aangesloten.

Le moment suprème, een adembenemende "klik" en

plotseling worden onze oren door zachte tonen

overweldigd: "lt's alive".
Enige minuten zitten wij sprakeloos en diep onder

de indruk van deze wonderschone tonen te genieten.

Liefdevol aanschouwen we dit wonder van techniek en

koesteren het moment

Dan, als de bliksem bij heldere hemel verandert de

sfeer: Driftig wordt "Hf" boven de vloer heen en weer

geschud en gezwaaid, pr otesterende tonen

producerend. Allerlei ondefinieerbare voonrverpen

schieten als kometen over zijn hoofd heen, na lang stil

geweest te zijn is het even moeilijk Ìyeer op gang te

komen.

Koptelefoons, scheppen, laarzen en regenjas staan

klaar voor de sart Het jachtseizoen is weer open. lk

wens alle detector amateurs een goede "yangstn maar

houdt de regels een beetje in acht

(de columnist is bekend bijde redodie)

AANBEVOTEN BOEKEN
BEL DETECI: 053-300512

Bt slJ(ftsvotzoflfilltÍDf ilIAADmool,
door Gerl Gesink, 229 pog, 200 folo's....................................f 29,90

82 üIAt0qJt DI lltDtttÂllDsf tlllfiill vÂll 180ó I0I lltDtl{,

Meviui 1990....... ................12,95

83 oIA[oGtlS trÂll DI Í0Ptnil tlllillll r noYil(h I 54ó-l 795.........10,25

84 0IA|oGtlS \tAll Dt ZlwtRIll tlJlltl T PRovllldl 154ó-1795,

deel I (V'/esl l'lederlond).......... .......................17,25

85 üIAl0ctJS l,Alr Dt llwttil illjlfifll 7 Ptol,lil0Ëil 1546-1795,

deel 2 (Noord- en 0ol-Nederlondl ......................... .............".'..11,25

Bó 0lAtods vAll lltDtRlÂllDsl BfIMl,- tll RtflAtt?tlllllllctll
door A. Kooy....... ................54,95

88 üTAtocllt Dt lillllilillYAil BilGÉ, I790-I987..............................I8,55

89 OfAl0Güt lfl.tllltR DtlJlflln ntlilZGIAt0G vonqf I 871 ..........'..'. I 7,50

Bl 3 illJlllB0tl( mr,, t n0Vlil(Ëll vsnof 1587

( beroemde Verkodeboek)............-.. ......'.'.....'32,50

B I 4 Dt I,oRSITUJI(I ill $tDtlUlfi llljlilStAc It Dltfitn
(9s3-t Z0Bl ........................1 /,50

B I ó ?000 IAAR GtVlKHItll lll Dt lltDtRlltlDtü door dhr. llouben

222 pog en 291 illustr.. Afgepriisd........... .......35,00

835 OTÂ|,OG|JS Dt¡lIS fOPtRGtO lusen 1540 en 1900

(mel priizen in Bfrs)............... ........................3ó,50

83ó üTA|0G|JS RoilÄll (0lll5 AllD IllflR ìIAIUIS

(Engelstolig¡ 400 blz, geb0nden...............................................127,50

844 V,D.(llIJSBIttDllllÂft ofbeeldingen vroegle Nederlondse

munlen lol 157ó. (een londoordwerk!). ......159,00

B5ìo JüRBOtl( lltllillll tll PtlllllllGlll Dn illDtRllllDtll 1987,

iln 0PERfltGSrPnUZIll BU ì/llllllGtil, ó40 bh,

duizenden ofbeeldingen ......42,50

B5lb JAARBofl( tljlilill Hl Pilllllllclll DtR ltDnuilDtll 19E8...................ó5,00

852 G0tD(0lllS 0t lllt I{0Rl!, von de onlieke wereld lol nu,

723 pogino's, geb0nden............ .....................87,50

855 G0tDAItAt 89 pog. koorlen von ollewerelddelen mel

hun goudvoorkomen. .....-.-.........- ................21 ,50

857 rff iloDrRt{ G0tD$ffns milllfl
olles over goudzoeken, 3ó0 p0g............. ........38,50

Bó0 ouDililtllllflltlflGRolllilGlllillollliltttllDlll.................................l0,75

Ból Dt tllJllilll VAtl H0lIAllD lll Dt l3e ttlJ|T.........................................39,75

Bó2 Dt $tDilJtfi llltlll vAllllutfclll l45l -11M...............................42,50

Bó3 llOORD lltDtRlAllDSt tlllllfcllÏKHflll door Arenl Pol ......................31,25

Bó4 iltDtRlÂllDs l(ttH nlvR, I ó50-l 704, B.llr|.G. uIÏTMAAL

320 blz,900 folot von kleine zilveren voorwerpen! Geb. ........149,00

Bóó n0tlll{ff ttAll ttllltPtRlt¡fi door P. Sluorl, 179 blz. met

honderden folo's von Romeinse voorwerpen (koopie).............'...25,00

Bó7 S$AI{S 0P Dt GRtllS, Boulonget bodemvondslen .................. ó0,00

B6s RthtR m 0silABRÜfiER LÁllD (opgrov. voruslog) ................ 30,00

BESTTI.I.EI{:

Ttl.Ef0l{lS(H: Bel: 053-30051 2. De bestelling woril direkt onder

remboun loegezonden, verzendk. f 9,

GIRO-OVIRBOEKIIIG: mook hel bedrog v/d bestelling + f 5,'porlo ovet

op GlR0: 48.38,91 I t.n.v. Delecl le Enschede, beslelnummers vermelden.

llA TElEtOlllS(Ht AFSPRAAI( kunl u de boeken ook ofholen.

Detector5



C,ROTE 6ESCH I EDKUN DIC,E ONTDEKKI NC !

LOCATI E VARUSSLAC,
ONTDEKT DOOR EN C.,ELsE

DETECTOR AMATEUR
G.Gesinþ

De Varusslag in 9 n. Chr. betekende een ommekeer in de
Romeinse geschiedenis.

De Romeinen leden onder legeraanvoerder Varus in
Germanië een geyoelige nederlaag, wazrbij maar liefst 3

legioenen, in totaal 20.000 man, verloren gingen;
Varus zelf pleegde zelfmoord. Tussen l4 en ló na Chr.

probeerde Germanicus opnieuw het gebied tussen Rijn en
Elbe voor het Romeinse rijk in te palmen.

Het lukte hem wel Varus de laatste eer te bewijzen, niet het
gebied definitief te veroyeren. Sinds die tijd bleef de Rijn de

grens. De meeste geschiedenisboeken vermelden het
Teutoburgerr¡rald als mogelijke plaats van handeling,

sommigen noemen Paderborn.
ln Duitsland zelf is honderden jaren gezocht naar het slagveld,

m'a.dî geen enkele theorie werd algemeen erkend.

- - GESCHIEDKUNDIGE ACHTERGROND - - - - - - r r - r r - r -
ln de tíjd van de Romeinse keizers Augustus tot
Claudius (12 v. Chr - 47 n. Chr) was de Romeinse
expansie er op gericht Germanië tot aan de Elbe te
veroveren. Het gebÍed dat we tegenwoordig Nederland
noemen vervulde híerin een strategische rol als
uiwalsbasÍs. Tiberius was ondertussen bezig het gebied
ten zuiden van de Donau te veroveren.
Van uit mil itair-strategisch gezíchtsp unt sch ijnt h et een
verstandig plan te zijn geweest: de grens langs de Rijn
en de Donau bezat immers een gevaarlijk naar binnen
gericht hoek, die een Elbe-Donau linie miste.

Het plan ter verovering van het noorden van Germanië
was gebaseerd op het uitvoeren van een tangbeweging.

Op verschíllende punten langs de Rijn drongen de
Romeinse troepen het vijandelijk gebied binnen.
De dalen van de rechter zijrivieren van de Rijn
vormden goede invalspoorten.
Dícht bij ons land was dat vooral de Lippe. De andere
bek van de tang werd gevormd door onze grote
rivieren en hun voortzetting via Flevomeer en

Waddenzee tot aan de mondíng van Eems, Weser en

Elbe, die zelf weer de mogelijkheíd boden om het
Germaanse gebied vanuít het noorden bínnen te
dringen.
De Elbe-operatie verliep aanvankelijk geheel naar wens.
ln een paar maanden onderwierp Drusus onder meer
deChauken(noordenvanDuitslandtussenElbeen>>>
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Dr Schlüter (links) en Coptoin Clunn (rechts)

kl¡ken çhurkt noor de gevorde opgrwingen.

buurt van Detrnolcl
(Teutoburgerwald) gezocht. Maar
nu na cle eerste jaren vau inteusieve

opgravingen twijfelt men er

nauwelijks meer aân dat Captain
Clunn cle preciese plaats van cle

Varusslag heeft ondekt, tachtig

kilometer noord-westelijker dan

werd aangenolnen, bij Osnabrück.

Archeologert ziyl voorzichtig en het
wetenschappelijk verslag van de

opgravingen, neergelegd in een uit
twee banden bestaand boekwerk
(1992) heeft dan ook de titel:
Archaologische Zeugnisse zur
Vartuschlacht? Toch nog clat

vraagteken.

e schrijven jttni 1993,
alweer zes jaargeleden

cleecl de Britse
legerofficier en detectoralnateur
Captain Tony Clunn, clie in 1987
in Hannover werd gestationeerd,
een fantastische ontdekking die
urogelijk een herschrijving van de

geschieclenisboekjes noodzakelijk
maakt. Verspreid over een akker
tussen de gehuchten Engter en

Venne ten noorden van
Osnabrück, vinclt hij met zijn
lnetaalcletector I05 derrari uit
cle tijd van de Romeinse
republiek en Augtutru.
Al rneer da¡ 400 jaat zocht
men de plaats waar de

Varusslag hacl plaats

gevonclen. De lokatie van
het slagvelcl werd
cloorgaans in cle

-I-I-I----I-I-r------t --.-I-III

Eems) en de Friezen.
Onvoorziene omstandigheden, hijviel van zijn paard en
overleed eníge tijd later aan zíjn verwondingen,
verhinderde de Romeínen de veroveringen krachtig
door te zetten.

Tussen de tijd, dat Drusus in 9 v. Chr. overleed en de
Varusslag in 9 n. Chn, ontpopte zich bii de altijd
rivalíserende Germaanse stammen het idee van de
noodzaak zich tegen de machtíge vijand te verenigen.

QUINTILLIUS VARUS werd in 7 n. Chr: benoemd tot
gouverneur van Germaníë. Hij kreeg van Augustus de
opdracht om het Romeinse rechtssysteem Ín Germanië
in te voeren.

ARMINIUS, (Hermann in het
Duits) werd geboren in l8 v.

Chr. Hij diende in het Romeinse leger als hulpleider
waar hij Latijns kreeg en de Romeinse strijdwijze leerde

kennen. Hij verkreeg het Romeinse burgerrecht en leek
hun cultuur te billifken. Hij sloot vriendschap met
Varus, maar smeedde in het geheim een plan, om te
voorkomen, dat Germanië, net zoals Gallíë een

Romeínse provincie zou worden. ln 9 n. Chn
toen hij zevenentw¡ntig was en legeraanvoerder van

enkele Germaanse stammen, organiseerde Arminius
een opstand, lokte Varus en dríe van zijn legioenen
in een val.

Deslag,bekendalsdeVarusslagduurdedriedagen,>>>
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Capta-in Clunn komt in l9B7 in
Duimla¡rcl om in het B¡itse militaire
hospitaal te werken. Zes jaar eerder
is hij zich gaan interesseren voor
alles wat met de Romei¡ren te

maken heeft en hij hoopt in de

omgeving van Osnabrück iets

Romeins te vinden met zijn
cletector.

lrJ.tl gaat naar het mrueum van
Osnabriick en benadert claar cle

professionele archeoloog Dr.
'Wolfgang Schlüter. Deze verwijst
hem naa¡ een gebiecl ten noorden
van de stad. Ttusen oucle clocu,rnen-

ten en kaarten uit de 19e eeuw stuit
Clunn op de theorieën van

Momsen. Die meencle op grond
van munwondsten dat de trech-
tervormige pas tussen de 'Kalkrieser

Berg' en de'Grossen Moor',
bekend als'Kalkrieser-Niewedder
Senke' de plaats van cle Vamsslag

was. Tot een sluitend bewijs kwam
hij echter niet en cle theorie raakte

 
Voorzijde mosker von een çzichtshelm

Koortje von NoordÃuropo: Het kuisje çef
oon woor de vorrusslag heeft plaotsgevonden

IIII-'-I---

waarín het Romeinse leger volledig vernietigd werd.
Varus pleegde zelfmoord en zijn hoofd werd naar Rome
gezonden- De Romeinen verloren al hun bezittingen
tussen de Weser en de Ríjn, die weer de grens werd.
Het nieuws van de nederlaag bracht grote verwarring in
Rome. Augustus, n¡et meer in zijn jongste dagen,
ontstak in grote woede, ruke zich de kleren van zijn lijf
en ríep de dode Varus op hem zijn legioenen te laten
terug keren-
Tiberius, toen nog legeraanvoerder werd naar de
Ríjnlinie gestuurd, waar hij verschillende overwínningen
behaalde.

ln l4 n. Chr. werd hijtot keizer uitgeroepen.
ln datzelfde jaar nog stuurde Tiberius zijn neef

B̂¡onzen Omegofibulo

DetectorI
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Munt von Augustus, geslogen tussen

8 - 3 v. Chr. in Lugdunum, met een

klopstemPel von Varus (VA'R)

ø 2,55 - 2,7 cm.

vincler over zijn
vondst.

De munten waren

verspreicl over een snrk
:iu van 10 bij l0 meter', met

een duidelijk grotere
clichtheicl op één plek. Daar

lag zeker cle oorspronkelijke
schat, die door verploegiug in alle

richtingen afgezetwerd. Bij een

kleine opgraving komen nog55
clenari aan het liclrt, sarnen met clrie

dobbelstenen va¡r wit rnatachtig

ghs.
Niet de munten, maar de vondst
van clrie Romeinse, loden

slingerkogels, de eerste als milita¡ia
te omschrijven vonclsten in clat

gebied, zetten omvangrijke
archeologische ouderzoeken e¡r

opgravingen in gang.

Deze ontdekkingen leken Theodor
Momsen, die in i BB5 met z:L1n

geschrift "Die Ortlichkeit cler

Varusschlacht", cle Varusslag bij cle

Kalkrieser Berg boven Osnabruck
liet plaats vitrdeu, in het gelijk te

stellen. Al honderden jaren weren er

namelijk rÌìunten in dat gebied

gevonden, maa¡ nooit soldatengeld

en ook geen voorwerpen waaruit
bleek dat er zich gevechten hadden

in de

vergetelheid. Clunn besluit de

theorie van Momsen in de praktijk
te gaan toetsen.

Als aanknopingspunt neemt hij een

2000 ja.rr oude weg, clie bekencl

staat als 'die Alte Heer Strasse', Hier
begint hij de omgeving met zijn
cletector te oncleuoeken. Aan het
eind vzur de ee¡ste dag heeÍì hij drie
Romeinse nlurìtelì uit de tijd vau

Augustus gevonden. En binnen een

week al meer darì 100. Zoals

afgesproken worden de vondsten

aalìgegeverl, waan'rÌa in 1989 de

zal<en d.ln.v. een grote opgraving
groter werclen aangepakt. "Ik hacl

gewoon mazzel" zegt de bescheiclen

;;;;,;;;;;;;;";,,"
te heroveren. Hij bereikte met een leger het slagveld

waar Varus was verslagen.Teverzamelden de

beenderen van hun gevallen kameraden en gaven hen

de laatste eer. lntussen verzamelde Arminius zijn legers

en víel Germanicus met grote kracht aan en behaalde

weer een overwinning, waarna deze zich achter de Rijn

terug trok.
ln een pog¡ng om de Romeinen definitief te verslaan,

viel Arminius, tegen zijn eigen wil, maar onder aandrang

van zíjn oom lnguiomer, hen aan in hun verstevigde
kamp.
Deze keer was het Arminius die de aftocht moest
blazen, zíjn zwangere vrouw Thusnelda werd gevangen

A
lJzeren dolobro,lengte 53 cm.

;;;;;;;;,,"L1"."" ,,,

Rome bracht ze het kind ter wereld, waar Germanicus

het kind, als blijk van zijn trioml door de straten

voerde.
ln l6 n. Chr. keerde Germanicus terug om oorlog
tegen Arminius te voeren.
ln 1000 schepen zeilden hij en ziin legers door het
kanaal van Drusus (de onder Drusus gemaakte

verbinding tussen de Rijn en de lJssel) en het Flevomeer

(lsselmeer) naar de Noordzee, waar hij landde bij de

monding van de rívier de Eems (Amisia). Na de Eems

en de Wezer te zijn overgestoken versloeg hij Arminíus
in twee grote veldslagen.

Het land werd echter een komplete onderwerping

Detector9



B̂ronzen sluiting von een lichoomsÞontset

afgespeeld.

ïrssen l9B7 en 7993 ziin inhet
gebied 290 voncisten van ijzer,

brols en edelmetaal zowel als glas

geclaan. Naast cle 160 clenari, wo¡clt
één aureus gevonden, 66 bronzen
rnrulten, eerÌ oorspronkelijk met
zilverblik beclekt rjzeren

geziclrtsrniuker, een ljzeret dolobra
(zowel bijl aJs hakrverktuig), een

verzilverd chirurgisch ins tnrnrent
(knochenheber), onclerdelen van
pantsers, fibulae, riernbeslag, een

lansspits en een lansschoen van
ijzeren paarclebeslag.

Veel voorwerpen zijn zoncler mufel
als rnilitaire uitrustingsonclerclelen

te bestempelen. Alle munterì en
voorwerpen zijn te ctateren

voor 9 v. Chr.

THEORIEVORMING OVER
DE SLAG

De Kalkrieser-Niewedcler Senke ligr
16 krn noorcloostelijk vzur

Osnabrück in het overgangsgebiecl
tussen het westelijke \Øeserbergland

en de Noo¡dcluitse laagvlakte. Hier
ligt, zanclloper-vomrig vall oost na:u
'west, een soort píìs van 6 km lengte,
ìngeklemt tussen berg en nÌoeras.
De pas is in het miclclen 1 km breecl

en aan de uiteinden ongeveer 2,5
km.

De pas fungeerde waarschijnlijk al
in de oudheicl als verkeersroute en

was op twee plaatsen begaanbaar',

n.l. aan cle noorcl- en aan de

zúdzijde. Dat cle zuidelijke route
wercl genomen in plaats van cle

beter begaanbare noordelijke route
haugt waarschijnlijk sarnerì met cle

aanmarsrorlte Yan de Romeinse
eenheden.

Opgravingen hebben aangetoond,
clat de Germanen op een engte in
cle pas, waar eerì bergtong elì eell

moerasuitloper de cloorgang nauwer
rnaken, een wegbegeleiclencle

graszoclenmuur hebben aangelegcl,

van waar men cle voorbijtrekkende
Romeinse troepen kon aanva-llen.

De meeste vondsten werclen geclaan

oncler de resten van cle graszo-

clenmrrur. Dit wijst erop, dat de

muur al tijclens de strijcl clanig in
verva,l raakte. Men kan namelijk
gevoeglijk aannemen, dat het slag-

veld doo¡ de Germaren grondig is

geplunderd en dat'a-lleen cle voor
het oog onzichtbare restantelì
bleven liggen.

TENTOONSTELLING
De Duitsers hebben er een mooie
tentoonstelling van gernaakt, clie in
april en mei van dit jaar te zien was
in het'Culturgeschichtliches

;,;";;;;-;;;;;; 
- - -

populaire Germanicus ín l7 n. Chr naar Rome terug.
Vía Piso probeerde hij Germanicus in discrediet te
brengen om zijn populariteit te ondermijnen.
Toen Germanícus ín l9 n. Chr. plotseling aan een ziekte
overleed, werd Piso ervan verdacht hem vergiftigd te
hebben. De verontwaardiging over de dood van
Germanicus was zo groot, dat Tiberius zich genood-
zaaktzag Piso door de senaat te laten ondervragen.
7o ver kwam het echter níet, PÍso werd dood
aangetroffen, met zijn zwaard aan zijn zij, ogenschíjnlíjk
zelfmoord. Maar algemeen werd geloofd, dat Tíberíus
hem het zwijgen had laten opleggen.
ln die tussentijd wist Arminius, zonder te weten dat hij

;;,;;;;,*-*";;;;;;"
en verkreeg hij absolute macht over alle stammen. Zijn
verwanten zinde dit echter níet en hij werd in l9 n.

Chr. híj was toen zesendertig, vermoord, hetzelfde jaar
waarin ook Germanícus stierf. Zijn stammenbond
omvatte toen niet alleen de strijders van het eerste uur,
de Cherusken, de Bructeri, de Marsí en de Angrivarii,
maar ook de Chatten, de Semnonen en de
Longobarden. I
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Diverse munten gevonden tijden de opgrovingen

VONDST
VAN HET

Voor de meest interessantste vondst,
welke uiteraard wel moet zijn
aangemeld bij één van de officiële
instanties wordt jaarlijks een prijs,

welke bestaat uit een gouden
min iatu u rd etecto¿ beschikbaar
gesteld door Kooistra detectors te
Hemrik.
lnzendingen, welke uiteraard moeten
zijn voorzien van duidelijke foto's kunt
u sturen naar de redactie van dit blad,

onder vermelding van "Vondst van het
jaar"

Detectortl
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Museum' aan cle Heger Torwall in
Osnabrück en claa¡na in Halrern.
Hoewel de tentoonstelling duidelijk
de eer geeft aan het detectiewerk

var Captain Clunn is er in beide

boeken over <le opgravingsresultaten
nauwelijks aanclacht aan hem

besteecl, in het boekje'Rörner im
Osnabrücker Lancl' kornt zijn naarn

zelfs niet voor, noch het feit dat alle

belangrijke vonclsten met
cletectoren geclaan zij nl

Toch is cleze belangrijke
alcheologische en historische

ontclekking een prachtig voorbeeld

valì wat er bereikt kan worden als

archeologen en detector-arnateurs
op een vriendelijke en tolerante
manier samenwerken!

@ Gert Gesink'93

Bronnen:

Archoologsche Zeugnisse zu r
V o russchlocht? d oo r W olfgong Schlüter.

Römer im Osnobrucker Lond - Die

Ausgrobungen in Kolkriese door Wolfgong

Schlüter.

freosure Hunting metol deteaing
mogozine juni 1990, o¡tikel von lohn
Costle.

Drusus in de Betuwe door Lex Lommen,

uitg Ambo-

Roman Si/ver Coins I Seoby uitgove.

De Ronoeinen in Nederlond door dr W. A.

von Es.

ZOEK NOOIT
OP ARCH EO-

LOG I5C H E
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DE TESORO BANDIDO
NADER BEKEKEN

Een gebruikerstest is niet
meer dan de ervaring van één
gebruiker. Bekijk en gebruik,

indien mogelijk,
zoveel mogelijk detectors
voordat u tot aankoop van

een detector overgaat.
Denk goed na (en wees reëel)

over de plaatsen waar u
hoofdzakelijk wilt gaan

zoeken en de zaken, die u zou
willen vinden.

TESORO
Têsoro is cle laatste jaren een

bekende naam geworclen in cle

cletectorwerelcl. Het merk verscheen

in cie jaren tachtig aan het
cletectorfirnìament. Een van de

cletecto¡en waar ze erg bekencl rnee

zijn geworclen is cle Golclen Sabre.

Een cletector', clie opzien baarcle met

een heel goede slow-tnotion
cliscriminator en een goecl werkende
notch (peilfilter). Een kenmerk van

Tesoro is een hang naal eenvoucl en

warsheicl van alle¡lei overtollige
toeters en bellen aan de cletector,

Tesoro bieclt cle gebmiker een mime
keus in allerlei soorten en maten

zoekspoelen.

ELDORADO
Einct jaren tachtig kwam cle

Elclorado op cle markt. Een cletector

speciaal gemaakt voor cle "relic-

hunteL", zoals onze Arnerikaanse

collega's dat zo mooi kunnen
zeggen. De Elcloraclo is uitstekencl
bnrikbaar vool het zoeken naar

oucle voorwerpen in
gem i neral iseercle en/of zwaar

vervuilde groncl.
In feite was de cletector gebouwcl

voo-,- cle Amerikaanse tna¡kt voor de

zoekers naar voorwerpen trit cle tiicl

van cle burgeroorlog. Het bleek, clat

cle Elclorado in ons kikkerlandje
ook uitstekenci voldeecl.

Bij akkerzoeke¡s en liefhebbers van

staclspuin was de Elcloraclo erg

populair. Voor het zoekeu van

rnoderue lrunten en sieraden op

st¡anclen en audere recente

recreatieplaatsen was cleze cletector

rnincler icleaal. Er zat geen notch op

om cle treklingetr trit te schakelen.

Er zat ook geen rÌeter op voor
iclentificatie van het voorwerp.

\Øie aan een detector met een uotch

en/of een i.cl. meter geen behoefte

lreeft vatrwege ztln interesse in
ouclere Yoorwerpelì bespaart

zichzelf:
* gelcl;dit kan zo'n f 400,- tot

f 800,- schelen,
* gewicht; cle detector is lichter en

je weet uit cle prakti.ik, clat elk

grammetje gaat \¡/egetl lla

Detectort3



verloop valì tijcl.
* batterijen.
De Eldorado was (en is nog steeds!)

een goecl instt-urnent.

BANDIDO
Sincls enige jaren is de Bancliclo op

de rnarkt gekornen als opvolger van

cle Elclo¡aclo. Ook cleze cletector was

becloelcl Yoor het zoekerì var
"relics". Dat betekent niet
clat de cletector
niet geschikt is

voor stranclen en

recreatletef relllelì,
naar als clat mijn
lieflrebberij zou zi1tt,

clan zou ik de

Bancliclo niet kopen.
Ook cle Bandiclo is
duictelijk ontwikkeld voor het
opsporen van oucle voorwerpen.
In Neclerlancl vooral geschikt voor
her opsporen val oucle voorwelpen
op akkers, weilanclen, in staclsaFlal

en langs (inclustriële) kanalen en
rivieren. Een cletectol voor
"specialisten". Bij het nitkomen van

de Bancliclo was ik aanvzurkelijk wat
sceptisch. \Øat kon e¡ verbete¡cl

worclen aan cle Elclorado? Nu ik er
weer wat jaartjes llìee werk, zijn er
toch belangrijke verbereringen re

merken.

GEWICHT EN OMVANG
In cle a-llereerste plaats wil ik het
gewicht rloernerì. Je hoeft natuullijk
geen jaar rrret de Bancliclo re werken
om dat te rnerken. Het gewicht en

cle omvang zijn becluiclencl mincler
geworclen, Voor het eerst cloet lìet
zelß wat iel aan. (Net of je rner een

kinclercletector loopt.) Echrer', wie
me¡kt clat je ook rnet eerl een 10
112 inch spoel gewoon urelr lalìg
kunt zoeken zoncle¡ strarnne armerì
te krijgen, vergeet al heel gauw clat

kinclerachtige gevoel en clan slaar

clat gevoel zelß om in bewondering
voor clat lichte kr¿chrparsertje.
Toegegeven , ¿1, ziet hij er letjes uit,

het is geen instmment, dat euonne
inclmk maakt bij een

buitenstaander. Dan moet je zo'rl
electronische kast tel grootte van
een schoenendoos kopen, boorclevol
knoppen en uitbotrwen voor grote
gekleurcle ÌÌreters en cligitale
beelclschermeu. Maar wie aan het

Bancliclo rDeer opgevoerd. Als cle

sensitivity (gevoeligheidsknop)

boven de B à 9 konrt, zijn op
sommige terreinen krikjes, krakjes,

hoestjes, kuchjes, proesterÌ, ploppen
en andere onregelmatige
storingsgeluiden hoorbaar.

Echter op somnige plaarsen blijfì
de cletector, in zijn
hoogste

gevoeligheid,
rrrnisstil, Zo stil,
clrrt je soms even

cle oucle tmc
llloet toepesser-r

en een mlrnt
voor cle schijf
moet gooien.

Of dat je, cloor de

cletector even uit en weer
aarì te zetten, nìoet luisteren of cle

batterijen nog wel goecl zijn.
Als je cle gevoeligheicl iets

terugclraa-it, hoef je niet bang te zryl
om veel cliepteverlies te krijgen.
De Bandiclo is narnelijk uitgerust
met een schakeling, die maakt clat

cliepteverlies pas optreeclt als je

rerugclraait naa¡ de lage nunrners.
Hoe lager je kornt in cle

trummering, des te sneller zal cle

gevoeligheicl temggaan. M.a.w.
terugclraaien tot bijvoorbeeld stancl

5 geeft nìaar eell diepteverlies van

10 %o. Stancl 4 geeft een

cliepteverlies van zo'n 20 o/o, stancl 3

een verlies van zo'rì 40 o/o e¡ stancl 2

geeft een cliepteverlies van B0 o/0.

Deze zogenaamcle non-lineaire
schaal heeft het voordeel, ciat je heel

precies de juiste gevoeligheicl kunt
instellen, zoncler gelijk veel

dieptebereik te verliezen. Je hoeft
clus niet zenuwachtig te worclen om
itr stancl 6 te zoeken, als dat nociig
nrocht zijn, je hebt clan nog plenty
clieptebereik tot je beschikking.

GRONDINSTELLING
De grondinstelling van de Bandiclo

geschieclt (evenals cle Elcloraclo) met
een 10 slagen potmeter. Deze knop

zoeken is, loopr niet
roncl om inclruk op anderen te
maken, llraar om olltspannen e1r

lang te kunnen zoeken. En clat is

precies wat je nìet cleze Banc{iclo

kturt. \X/ie cle cletecto¡ bi.te. 2

minuten orntovert (verlengcl snoer

aan cle spoel en ¡ienlklenl'is
stanclaarcl) in een heupmoclel weet
helemaal niet meer hoe hij het
heeft, zo ongelooflijk licht is dit
instrument c{an, De snoererl van cle

spoelen zijnlanggenoeg. 'Wie nog
een spoel heeft met een kort snoer
kan heel eenvouclig nret een, bij de

clealers verkrijgbaar, verlelgsnoer
werketr. Persoonlijk vincl ik cle

Bancliclo zo licht, clat ik n-ret spoelen
tln B Il2 ilch (en zelÉ's ook vaak cle

I0 l12 inch concentrische) cle

detector zelclen of nooit ornbouw
tot heupmodel.

GEVOELIGHEID
De gevoeligheid is tritstekend,
alhoewel een heel groot verschil rnet
cle Elcloraclo niet merkbaar is.

Maa¡ cleze was ,rl bijzonder
gevoelig. Niet alleen bij een clemon-
stratie in cle lucht, maar vooral in
cle concrete plaktijkl \Wel is cle

Detectort4



kun je heen en weer clraaien. Na 10

slagen naar één kant merk je, ciat

die iets zwaarder gaat. (Bij cle

huidige rnoclellen zit er een stop
op.) Je zit dan aatr het eind v¿rn het
bereik. Draai je cle anclere kant op,
clan merk je clat je na 10 slagen

weer clezelfcle weer-stand voelt.
Dan heb je cle anclere kant van het

gebied bereikt.
Binnen deze 10 slagen kun je cle

cletector afstellen op cle

grondorns tandigheclen wat betreft
cle mineralen. Je eincligt meestal

ergelx in het midden. De proceclure

is veel beschreven, maar blijkr voor
sornmige rrì.ensen toch moeilijk te

zij:n. De beschreven procedu'-e in
het instructieboek is overigens

glashelcler.

WAARSCHU\^/ING
Bij het niet juist afstellen van cle

gronclontstoring kunnen eelì aarltal
"geva.-eri' orìts taan,

Doo¡ het niet juist afstellen van cle

gronclorltstoring in cle alle
metalenstancl is cle gronclontstoring
in de discri¡¡rinatiestand ook
onjuìstl
Dat betekeut cliepteverlies en veel

storencle geluiclen.

En er kan nog iets vervelenclers

optreden, narnelijk dat goecle

voorwerpen gediscrimineerd
worclen in cle cliscriminatiestand.
Ook al staat cle cliscriminatiesrancl
op O(nLrl), rìet een verkeerd
ilgestelcle gronclontstoring kun je,

bij sornrnige zoekschijven,

bijvoorbeelcl zilveren rij ks claal clers

en Roureinse koperen lnrllìten
(assen) in cle cliscrininatiestancl
afwijzenlll!
Verkeercl ingestelcle

gronclontstoring is zrls je de knop
naar één kant tot zijn uiterste stancl
hebt geclraaid. Een stancl, clie je in
cle praktiik zeiclen of nooir zo zal

afstellen. Test dit zelf rnaal eens uirl
Dit kan ook bij cle anclere

cietectoren optreclen. Her is clan ook

niet verwonderlijk, clat

cletectorfabrikanten niet op aìle

(eenvouclige) noclellen een

hanclinstelbare glonclontstorin g

inbotrwen. Op cle llìeeste cloorsuee

ctetectors zit wat rnen clan noemt

eelÌ "arltolnatische groncl-
ontstoring", Dat betekenr in feite,
clat men een gemiclclelcle gronclsoort
heefì genornen en cle detector in de

fabriek claarop ingesteld heeft.

Dan kan er ook niets fout gaan.

Dit is heel begrijpelijk, o¡nclat clie

vaste instelling meestal heel goed

werkt en fabrikanten zien graag dat
iedereen rnet hrrn cletecto¡s succes

heeft. Dus ook technische
onbenulle¡r (niet onaarclig becloelcl),

kinclelen en partrers, clie sporaclisch

c{e clerector beclienen en die clan

natuurlijk aan cle knoppen gaarr

clraaieu, net alle gevolgen van clien.

Echter cle gevorclercle zoeker, clie op
noeilijker (vervuilde grond)
ter¡eine¡r zoekt, wil het onclerste uit
cle kan. Die wil zelf baas zijn over

cle grotrclontstoring en lnet cle

Bancliclo kan clat. \Øie zich daarmee

vertrouwcl voelt, zal rnet de

Bancliclo geen problemen
tegenkornen, het gaat heel

geniakkelijk. Controleer wel ti.f clens

het zoeken regelmatig of de

instelling nog correct is. Vooral op
bergen stadsafval kan cle

mine¡alisatie op somrnige plaatsen

verschillen. Slechts een enkele keer

was de gloncl zo slecht, clat cle

gronclontstoriug nauwelijks kon
wo¡clen ingesteld. Met cle

gevoeligheicl op 5 en cliscriminatie
op 2 was er echter goed re zoeken.

LASER BI
Voor clegeneu, clie uog onzeker zijn
l1let de hanclmarige

gronclontstoring heeft Tesoro cle

Laser B1 uitgebracht. Deze clerector

is gebouwcl a-ls de Bancliclo. Echter
cle Lase¡ 81 heefi 2 mogelijk1reclen

voo-,- cle gronclontstoring: nameli jk
eerì Yaste (zoals gebrtrikt il de

Detectort5

Tesoro Silver Sabre II) en een

hanclinstelbare (zoals in cle

Banclido). Je kunt dan kiezen. Heel
plezierig als je nog niet zo zeker vatr
je zaak bent. Deze Laser groeit mer
je orrrwikkeling als zoeker mee.

DISCRIMINATIE
Elke mocleme cletector heeft een

rcgelbare cliscrirninatie. Bij de

Bancliclo heeft deze eeu stand van 0

tot 10. Op stancl 0 cliscrirnineert cle

Bancliclo al. En niet zo'n klein
beetje ook. De stand 0 betekent clus

niet clat cle detector niet

cliscrimineert. Op stancl 0 vinclen

we al geen spijkers en rnidclelgrote

stukken ijzer rneer. In cle praktijk
betekent clat clus, clat we een heel

sdlle cletector beclienen. Dat zoekt

heel plezierig, het houdt echter ook
in, clat we bepaalcle vonclsteu zullen
mtssen.

En nu kom ik aan het prlnt Yall

kritiek toe. De Bancliclo laat cloor

cleze ingebouwde hoge stancl vatr

cliscrirninatie nogelijk interessante

voorwerpell liggen. Onder andere

ijzer en vingerringert, Tjzeren

(Rorneinse) sleutels en op de kant
liggencle ijzeren lnessen en van

b¡onsclraacl gemaakte voor-wer-pen

ruet een lage geleiclingswaarde.

Overigens moet gezegd wotclen, clat

sornrnige rypes cletectors varÌ andere

merken, cleze voorwerpen ook
afw rlzen in cle cliscriminatiestand
op 0, Het lijkt eel trencl te zijn,
Controleer uw eigen cletector maar
eelìs op dit fenomeen,
Detecrorfabrikzurten adverreren

allemaal graag lrìet een "stille"

cliscrirninatie, zoncler

storingsgeluiden. Dat verkoopt
goècl. Die "stille cletec¡or" creërett ze

cloor cle basiscliscrin'rinatie zo hoog

te zetten. Beginners hebben ciau

veel minder last van clie

onclLriclelijk, voor hen nog triet te
beoolclelen, signalen. Blijkbaar is

clie hoog afþestelde cliscriminatie
voor de A.merikaanse markt een



DEALER
PAGINA
Voor een desl<undige
voorl ichti ng, degelijlce
garantie en een goede
service is er altijd een

erkende dealer bij u in de
buurt.

FRIESLAND
Compass / O'rion

C-Scope / Tesoro / White's
Fisher / Bounty Hunter

Kooistra
Metaaldetectors

Buorren I 14,8408 HP Lippenhuizen,

Tel. 05133-5093

White's / Viking / Garett

GRONINGEN

Detection Systems
Groningen

Beatrixstraat 26, Leens

Te|.05957-1749

(tevens reparatie Compass-schotels)

White's / Compass
Tesoro / Viking

ovERUSSEL

Detection Systems
Holland

Veerpad 2,8276 AP Zalk
Te|.05203-6591

Autotel efoon 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

Tel. 0577 l-1209

GELDERLAND

UTRECHT

Compass / O'rion
White's / Bounty Hunter

Hofstee detectors
lndustrieweg 35, 3641 RK Mijdrecht

1el.02979-84713

Compass / White's

Goldrush
Palembangstraat 5, 1094 TA Amsterdam

Iel.020-6682968

NOORD.HOLLAND

C-Scope / Tesoro / Fisher

D.J. Laan
Metaaldetectors

Pieter Maatsstraat l2
I 777 AP H ippolytushoef , T el. Q227 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, l.944 HB Beverwijk

Tel. 025 l0-25457

Compass / C-Scope

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade 102

4205 VE Gorinchem, Tel. 01830-23618

Garret, Celtic, Fieldmaster,
Viking en diverse merken

2e hands detectoren

MARO detectie
Jan Kloosstraat I 6

2201 PW Noordwijk
Iel.01719-47821

ZUID.HOLLAND

Tesoro / C-Scope

Hoeveline
Burg Bauwmannlaan 90a

3043 AP Rotterdam

Tel.0l0-4157649

Celtic / Garrett / Fieldmaster
Pulse Power Developments

Showofrs miniaturen

Treasure Hunters
Supplies

Ru Parestraat 122

2552 CS Den Haag, Tel. 070-3912743

Heliotrooplaan 376

2555 ML Den Haag, Tel. 070-368 I l2l

White's en div. merken
2e hands detectoren

T. v. Broekhoven
Swiftstraat 50,3076 SP Rotterdam

Tel. 010-4199096

Compass / Tesoro
White's / BounÇ Hunter

W. Munsters
Metaaldetectors

Keepstraat 2,5702 LH Helmond

fel.Q492O-44782

Tesoro / Compass
Fisher / C-Scope

Jan van Bergen
Schoolstraat 15,5221 AA Den Bosch

Tel. 073-31 1350

C-Scope

P. van der Putten
Hutakker 3

5552 CJ Valkenswaard

Tel. 040-8 I 6ó65 I 04902-417 17

NOORD.BRABANT



goede en geaccepteercle zaak, voor
mij mag het "ietsje mincler" zijn.

ALLE.METALEN STAND
De behoefìe on lager clan cle

basisinstelling te cliscrimiueren
komt gelukkig niet zo vaak voor.
Bij cle Banclido nìoet je clal in cle

alle-metalen staucl zoeken en op je

gehoor a1þaan. Dat kan oveligens

goecl met cle Bandido, hij spreekt

een eigen taal. Z.achte egale

geiuicien ziin ahijcl inte'-essant,

Dtrbbele (blip blip) geluiclen

cluiclen veelal op cokes en spijkers.
Een "wijcl" signaal cluidt op een

ilzeren voorwelp.

MET DE BAND¡DO
OP STAP

AKKERS

Op cle akkers is het plezierig zoeken

nìet de Bancliclo. Grote wide-scatr
spoel eronder, elektlonisch huis op
cle heup en iekker ontspannen
zoeken. In cle alle-metalen stancl

zoeken en de troep discrimineren
cloor cle wipschakelaar even op cle

cliscr-illinatiestancl te zetterl.
\toorclat je overschakelt, eerst even

proberen ofje aan het signaaì kunt
horen wat het is: ijzer of nìet-ijzer
en hoe cliep het zit. Heelleuk (en

leerzaanr) orn zo 6ezig re zl)n. Of )e
zoekt gewoon muisstil in de

cliscrirninatie. Deze staat natì.rLulijk

op 0, dan cliscrimineert hij al

genoeg. En cle gevoeligheid
nattrnrlijk op 10, tenzy de akker erg

vervuild is, clan zet je hern terug.
\X/el is het, als je alleen in de

cliscriminatìe stand zoekt, beltrngrijk
om cle volumeknop voor cle alle-
metalen stan<l, clie aan cle anclere

kant van het kasf e zit, helernaaÌ

orniroog te cl¡aaien, De Bandiclo

geefì clan vooral de c{iepere signalen
veel luicler en helclercler weer!

Dit trucje werkt ook bij anclere

detectors.
Echter', wie telkens schakelt van

cliscriminarie rìaar alle-metaietr

stancl en weer terug, lnoet cle

basistoon op de alle-metalen stancl

maar niet te hoog zetten, Dat geloei

irr je orerr is rriks. Zorgwel altijd
voor een cluiclelijk hoorbare

basistoon in cle alle-metalen stancl.

Anclers verlies je cìiepte in cle

cliscriminatie.

RIVI EREN

Als voorbeeld voor het zoeken met
cle Banclido langs cle rivier, eeu

verslagje van eerì miciciag in het

voorjaar. Toen probeercle ik een

nieuw plaarsje langs de rivier.

Hoewel, nieuw? Ik was e¡ in cle

beginjaren tachtig a-l eens wezen

zoeken. Nu, rnet een Banclido (en

een aantal verschillencle

zoekspoelen) benacler )e zo' n plekj e

toch heel anciers, Veel meer bewr-tst

van de mogelijkheclen vatr cle

cletector. Toen pakte je gewoon cle

detector rret stanclaardspoel (je had

irnmers geen andere) en je begon te

zoeken, Er lagen inclertijcl enkele

Rorneinse ciakpanfragrnenten erì

sclrerljes. Verder weinig
spectaculaire vonclsten. Op cle

plaats aangekomen, wercl mijn
aandacht getrokken door een vl'¿k

sttrk groncl van een vijftien bij
twintig rìleter, dat net boven cle

waterspiegel tritkwarn. Behalve als

er boten langs kwamen, clzut rnoest

ik, vanwege cle hoge golven, het
letterlijk en figuurlifk hogerop
zoeken. Vervelencl was ook, dat de

streperì, die ik rnet nrijn schep trok,
orn rlijn zoekbaantjes van ca I
meter breecl af te tekenen, telkens

weggespoeld we-,-clen cloor cleze

golven. Er lag veel puin eu

verscheic{ene colr.cen traties van

gro te i jzerhotrclencle bas'altblokken,
Ronclom cleze keien lag wat grincl,
nlaal over het algemeen lag er

voolal veel zancl. Ik stelde cle

cletector in op cle gevoeligste stancl
(sensitivity s¡ancl 10), De keuze van

de spoel viel op een 7 inch wide-
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scan. Dit vâI1\¡/ege cle vele

ij zerhoudencle basaltblokken, waar

omheen zich veel grind verzarneld

had en die ik zo dicht mogelijk
wilde benacleren en ook vanwege de

rnineraalhoudende grond.

Dit laatste viel wel nee, ik hacl er

net zo goecl een 7 inclt
concentrische spoel onder kutrneu
zetten. Die zijn op net zancl net ìets

stabieler, De cliscriminatie zette ik
op 0 orn rrree te beginnen.

De gevoeligheicl moest ik al bezig

zijnde, vanwege te veel gespuFter,

terugdraaiennaar7àB.
Na enkele banen gelopen te

hebben, begonuen zich vooral op

één plaats signalen te melclen.

Op een oppervlakte van eukele

vierkante meters kwamen de stukjes

(vis)loocl, bronzen granaatscherf es,

knoopjes en andere tron-irott
voorwerpen ornhoog, Maal ook
ijzeren plaatjes, die zich nauwelijks

laten cliscrirnine¡en, clienclen zich

aan en clie moet je maar gewoon

opgraven. Op zich was er aau cleze

"hot spot" niets bijzonders te zien.

Zontaar een stukje zaud uret enkele

kleine kiezeltjes. Niets wees erop,

clat hier voorwerpen iu een

concentratie bij elkaar lageD,

De beloling voor het geclulclig

uitpluizen van de concentratie was

cle vonclst op ca 12 cm cliepte vatr

een flaaie Rorneinse fibula.
De Banc{iclo gaf een cluiclelijk

positiefsignaal. \Øeer even later gaf
cle Bandiclo een dijk van eerl

signaaì. Je kent het wel: het geltricl

varì een net onder cle oppervlakte



liggencl altuninium blikje.
Nu kwarn er eell bronzerì sestertius
(Clauclitrs?) boven het zand,

afkomstig valì een cliepte valr nog
geel 6 cnr. Hel¿ras was cle nrulr
aangekoekt en aangevreten, rnaar

voor de deskuncligen van het
Penningkabi¡ret zal hij wel
detenninee¡baar zijn.
Aangemoedigd door ilet succes

probeercle ik cle B 1/2 inch wicle-

scan zoekspoel orn cle "hot spot"
nog eelìs na te lopen. Ook met cleze

tnuntjes en anclere interessante

voorwerpen rnet een lage geieic{ing),

eu karrrn rnaar. Heel belangrijk
voor het zoeken op dit soort grond
is dat je cle "tarrl" van cle Bandido
goecl verstaat, Het makkelijlate zijn
cle signalen, die rnooi egaal

cloorkonen, clit zijn alrijcl nret-
ijzer-en voorwerpjes, Nìet altijcl
lrlurìtjes of anclere interessante

clingen, maar clat geefi niet. Soms is

het signaal mincler mooi, wat
schelp en rrfgebeten. AIs je clan cle

detector in cle alie-metalen srand
zet, hoor je een 'wijcl" en harcl

signaal. Dit is ijzer, na enige

oefènìng ktur je lettellijk en
figutirlijk op je gehoor afgaan of het
ijzer is of niet. Deze hiervoor
geuoemde signalen waren
herhaaJbaa¡ ook als.ie van cle

atrclere kant kwam. E r zljn signalen,

clie hoor je maar van één kant, clit
zijn heel moeilijke signalen. Niet
zelclen ligt er naast een goecl

voor-werp een stuk i.izer, clie het
geltrid van die ene kant blokkeert.
Ltrister naar cle zachre srneuìþe

sourìcl varl een goect voorwerp. Bij
twijfèl: ALTIJD GRAVEN! !! !.

Soms lijkt het of het voorwerp in cle

gloncl beweegt, het iijkr telkens
ergens anclers te liggen. Dit is

meestal tloep. Eerl ander belangrijk
punt is, clat je rtutig zwaait nÌer cle

spoel. Je gunt cle cletector dan war
meer tijcl orn cle signalen goecl cloor
te geven en jezelfom de siglaJen
goed te interpreteren. Op deze

gr:onclstortplaats heeft cle Bandiclo
al cle noclige mrurten en voorwerperì
gevonden op een ongekende cliepte
voor cleze ornstancligheclen.
De stabiliteit is prinra, de
cliscriminatie is re gek. Je moer
alleen nier balg zi.jn om rrret een

kleine spoel te zoeken, cle

gevoeligheicl tenrg te draaien en zo
noclig de cliscriminarie op re
schroeven. Zo ktur je ontsptrnnen
op een nutige wijze een lange rijcl
zoeken op cleze heel lastige groncl.

Met cleze manier van zoeken heb je

een hoger renclement aan vonclsten,

datr door met eefi. grote spoel en op
vol velmogen over cle afvalbergen te
storlÌren,

SAMENVATTING
De Bandiclo is een moclenre

metaa-lcletector. Speciaal gernaakt

voor het zoekelì naar oudere

voorwerpel op cliverse teueiuen.
Het is een cletector voclr
"specialisten". Het is een echte
"allrouncler". Door cle afwezigheicl

van notch voor het afìvijzen van
trekringen en een identificatiemeter
is cle de Bancliclo niet de ee¡ste kens

als je een cletector zoekt voor het
stranci erl recleatiete-rreinen. Aan cle

ancle-,-e kant is, cioor cle afwezigheicl

van deze zaken, cle Bandido zeer

aarlgenaam geprijscl! Door zijn
lichte bouw kan lnen onvennoeicl
rlren en uren zoeken. Voor
beginnels kan cle hanclinstelba-,-e

gronclortstoring wat moeilijk
zijn,(met het risico, dat door
oncleskundigheici sommige
voorwerpen worden algewezen),

voor de gevorclercle zoeker zal c{at

geen problenìelì gevell.
De cliscriminatie werkt goed. Alleen
cie ingebouwcle basis-cliscrirninatie
rrrag wat mij betreft temggeclraaid

worden. De gevoeligheicl in de

corcrete praktijk is zonclenneer

uitstekencl. De Bandiclo is zeer

gevoelig voo-,- zilver (en rlunten).
Vooral cle keuze uit soorten en vele

nìaten zoekspoeleu lnaken cie

cletector op veel plekken inzetbaar,

zoals: stadspnin, akkers, weilalden
en langs rivieren en kanalen. Voo,.-

cleze zoekplaatselì is cle Bancliclo

naar mijn ervaring, een prirna keus.

Wil Kuypers

spoel was op clir narte zand goecl te
zoeken. Deze bracht slechts nog
enkele niet-ijzeren voorwerpen naar
boven, maar Romeins of ancler'

interessant materiaal liet zich niet
meer verschalken. Naar mijn
ervaring fi.rnctioneerr cle Bancliclo

r-ritstekend op cle moeilijkste
plekken langs de rivieren, mits llen
de jtriste keuze uit de beschikba¡e
spoelen rÌeemt.

STADSAFVAL
\4âk bij Doetinchem worclr groncl
gestort uit cle daar omliggencle
c{orpen en sreclelr. Er zit van alles

tussell, En als ik zeg van alles, dan
bedoel ik ook van alles. Ook op
cleze groncl is de Banclido een goecle
keus. lt4et (weer) de 7 inch wicle-
scan spoel, de cliscr.iminatie op 2,
(niet hoger, w¿ìnr clan ruis je clurure

Detectort8



INTERVIEW DICK EEKHOF
A. Folþerts

Ons bestuurslid Dick Eekhof
(O ia.ar) laat dagelijks zijn
detector uit, zoals een ander
de hond en omdat hij een
determi natieboekje heeft
samengesteld van zijn
vondsten heeft redactielid
Albert Folkerts een gesprekje
met hem.

Vrijwei clageiijk is Dick Eei<irof met
zijn detector op pad. En bijna altijcl
komt iri.j met iets van zijn gacling
thuis: gelclsttrkken, antieke

pijpekoppen, sieraden, hoefijzers,
fietsplaatjes. In een tientai jaretr

heeft hij een unieke verzameling

weten op te bouwen.
Een verzaneling die hij ook nog

een uitmuntencl gecloctrmenteercl

heeft inclus ief foto's.

Dick: "Het is een ontspannencle
hobby en het grote voorcleel is clat

je veel in de natuur bent, Een ancler'

neelnt zijn honcl lnee en ik heb

altijd mijn cletector bij me, het is
wat dat betreft rìet eerl hond", grapt
hij. Rrrim tien jaar geleclen stortte
cle Jouster onderhoudstuan zich op

deze hobbl'. Hij ha<l begin jaren

tachtig rìet ee1ì periocle achter cle

lrrg, die niet ai re prertige

lrerinrreringen oproept. In 1979

ontclekten artsel1, clat cle ziekte van

I{oclgekin zich bij heru opeubaarcle,

een leukernie-achtige lcrvaal, clie

voor Dick 96 onclerzoeken, 120

bestralingen en 2 operaties

oplevercle. Dick stoncl nog tot 1990

onder rneciiscire contlole hiervoor',

Hij was er echter niet cle rÌan naar

orn bij cle pakken rìeer te zitten, hij
zat toen wel in de \ØAO, naar
stortte zich van het begin afaal op

allerlei hobby's. Ir{t1 zir trog iurtner
op twee koreu, cle Cantorij vatr c{e

Hervonncle Kerk uit Jotrle en het

maunenkoor Cantate Cum Cauclio

uit clezelfde plaats en hij beoefènr

sporten clie variëren van kanovaren

Detectorl9
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Ee n oo ntol h o r I o gesle uteltjes

via vissen rot baclminron en cle rest
van cle tijd kornt hij door met
tekenen, boetselel, borduren,
pottenbakken, suikerzakjes en
postzegels verzarnelen en glas

g-raverelì. Hij is bestuurslicl van cle

bouwboncl FNV en van onze eigen
Detector A.rlateu¡ vereniging.

Dat hij rìog tijd over houdt om te
zoeken vraag je je dan af, want
overclag werkt hij toch ook nog
gewoon als technisch onclerhoucls
meclewerker bij een

scholengemeenschap in
Heerenveen.

Via een kennis raakte Dick verslaafd

aan het opsporen van metalen
voorwerpen l-rìet een detector.

Hij kocht al gauw een goedkoop
exernplau (Micronra 01) en

naderhancl het betere werk,

Ee n nt o o rd s ch e d ebes che r m er

overigens net zoals vele van onze

leclen beginnen, "Mijn tweede

detecto¡ was eerl C-Scope TR 440
rìret clrie knoppen €r op", herinne¡t
irij zich. Daarna een C-Scope VLF-
TR 9908 en cle laatste jaren

gebruikte hij een Carrett ADS 2,
"Ik loop altijd rnet cle neus naar cle

grond etr bracht in 1983 al een

groepje zoekers bij elkaar oncler cle

naam'Electronic Field Researchers'.

Eeu naam clie later zeer tegen zijn
zin wercl overgenornen door cle

'Coinhunters', mââr clat ever ter
zijcle. Januari votig jaar hoorcle hij
van het initiatief om de 'Detecto¡

Amateur' op te richten en wercl hij
zelf actief bestuurslicl. \Øe kennen
hem al valì een aantal publicaties in
ons blad, lnet name van de

'Vraagbaak.
"Door cle vele vonclsten die ik in cle

loop der jaren geclaan heb, is veelal

een afbeelclilrg varì het gevonclene al

volcloencle voor mij orn iets op
rlaarìr te brengen. Heel vaak zie ik
dezelfcl.e voor\Ã'erpj es temg,
aanleiding om mijn foto's te gaan

orclenen om er een boekje valì te

Een loodje



maken," Naast cle uitgave van Gert
Geesink is clit het tweecle boekje in
cle Nederlanclse taal ooit verschenen

over cletecto¡vondsten. Ik ben geen

Neerlanclicus lraar vincl de

woorclspeling'Dete(cto) rur inatie'
toch wel leuk gevonclen. Het boekje

is becloelcl voor cle beginnende
zoeker, naar het gaf rnij toch ook
weer inspiratie om cle bak 'ou.cl

roest' in de schuur maar weer eens

door te spitten. Mtrnten heeft Dick
bewust buiten beschouwing gelatetr,

omclat er al uitstekencle

determinatieboeken voor op de

markt verkrijgbaar zijn. Hij heeft
774 foto's georclend naar 99

onderwerpen en beschreven op het
hanclba¡e formaat van die boekjes

met oucle ansichten. Voor de één

zullen de foto's een blik van

herkenning betekenen en cle ancler

wil er nog nìeer over weten. \Øat
clat bet¡eft sraat Dick open voor

vragen en uiteraard ook voor
aanvulleucle inforrnatie. Het boekje

is te bestellen cloor f 29,95 over te

maketr op bankrekeuingnr.

Fttkele zilveren munten die Dick in de

Iooþ der joren heeft gevonden.

33.47.65.781 bij cle RABO-bank irr

Joure. Die prijs is inclusief de

verzenclkosten, Dick is bereikbaar

op het aclres Pealskar 47, B50I TL
Joure, Ik weet nier hoeveel boekjes

er zijn, maar vanzelfsprekend geldt
hier ook het gezegde '\Øie het eerst

ko¡nt, clie het eerst maaìt'.

ER ZI' N NOG sTE ED' MENSEN DI
ONGEVRAAGD OP EEN

PAs INGEZAAI D VELD ZOEKEN

Detector2t



De beste keus voor
de seri euøe detectorist

C.Scope en Fisher Iiltporteur::

GEIAN METAALDETECTOREN B.V.
Bedrijvenweg L7
527 2 PL Sint-Michielsgestel
Nededand
Telefoon o4toj-L2949
Telefax 04105-15658

Als u denkt dat arle onder-watet rnetaaldetectoren rnoeilijk
te bedienen, onbetrouwbaar of ontzettend duur ziin,

dan moet u de Fisher l280-XAquanaut eens proberen.
Et gaat een hele nieuwe wereld v(x)r u open.

De rneeste vondsten in
Europa ziingelmaakt
met C.Scope detectoren.
Dus waarom níet voor
een C.Scope kiezen?
Waarorn niet nu
meteen?

Detector22



H ET GEBRUIK VAN
RE KEN PEN N INC, EN

EN DE ABACU5

A. Folkerts

De oude getalstekens, in het bijzonder de Romeinse,
eigenden zich niet echt om mee te rekenen. Als grondslag
herkent men de volgorde der tekens (1, ll, lll, X, XX, enz.),

de bundeling tot hogere eenheden met een eigen schrijñrijze
(X, C, M), de doordringing van de tientallen-ordening met
grootheden van vijf (V, L, D) en het feit, dat de waarde al

naar gelang de plaatsing van het cijfer opgeteld of
afgetrokken dient te worden (XXl of XIX).

ledereen kan zich ervan overtuigen, dat dit gereken tot
mislukken gedoemd is, door te proberen CXVII met XXIV
op de Romeinse manier te vermenigvuldigen zonder over

te schakelen op ons decimale stelsel. De Romeinen
gebruikten voor het rekenen dan ook een onmisbaar

hulpmiddel, de abacus of rekentafel, die in onze tijd nog
voortleeft als het ouderwetse telraam op school of de

rekenstaafies in het moderne onderwijs.

o'n rekenborcl kent
meerdere gleuven, clie staan

voor eenheclen, tientallen,
tallen, duizendta-llen,

enzovoort. Elke regel worclt met
zoveel steentjes, of speciale

rekenpennìngen voorzien, als noclig

is om een bepaalcl getal uit te
clrukken. Van het Latijnse woorcl
calculus, wat kalk- of kiezelsteentje

betekent, stalnt ons woorcl

Rekenpennrng of jeton gemookt von koper,
soms von zilver, l3de- l7e eeuw.

calculeren. Bij de uiwoering van de

regels van het grondrekenen, dat we
op cle lagere school al bijgebracht
kregen, worden aclclitioneel
steentjes in cle gleuven gelegd of
weggenomen. Stijgt het aantal in
één of meer gleuven boven cle tien,
dan wo¡clen er tien van deze regel

Detector23

vervangen cloor één steen in de

volgencle gleuf, clie het tienvouclige

betekent.

Het gebmik van een abacus gaat ver

in de ouclheicl terug. Grieken en

Romeinen kenclen het gebruik en

ook cle oude Perzen en Etrusken
gebruikten rekentafels, die tijdens
opgravingel zijn teruggevonden.
De kennis van het rekenen

verdween bijna geheel in de dtristere

periode na het ineetrsto¡ten van het
Romeinse rijk, maar paus Sylvester

II voercle cle abacu weer in bij cle

kloosters, orn de tienden te kunnen
vaststellen. Ook via het toenmalige

D̂urtse rekenpenning von messing (ø co. 28
mm) uit het einde van de zeventiende eeuw en

met het Þorûet von Lodewijk XlV. De Þenning
r! geslogen in Neurenberg door H.U. Hörouff

A¡abische Spanje we¡ci de rekentafel

weer ingevoerd. Dit keer rnet een

nieuwigheid; cle gebruikte stenerì,

apices genoetnd, warelì voorzien

van lndische cijfers, clie heel veel op
onze huidige tientallige cijfers

liiken. In de late Midcleleeuwen
nam het rekenbord een belangrijke
plaats in, doorclat cle handel groeide

en cle steden mee¡ macht kregen.



Deze voorloper varì cle computer
was onmisbaar voor cle hanclel en

bestuur-. Men rekende op tafels,

waarvan het bovenblad was

ingecleelcl als ¡ekenbord, waarop
eenheclen en tientallen in lijnrechte
regels waren afgebeelcl, tussen of op
cle lijnen. Sornmige tafels waren
alleen rnaar becloeld onr

berekeningen met gelcl te kunnen
uiwoeren. Zoals bekencl had men
toen nog geen keurige clecimaie

geldstelsels, een rekentafel was clus

onolìtbeerlijk om er achter te
kotnen, hoeveel gelcl men ntr hacl.

In plaats varì rnet cle calculi begon
rnen in het miclclen van de

clertiende eeuw voor het eerst in
Frankrijk, bij cle koninklijke hoven
en schatkamers te ¡ekenen met
metalen schijfies, de zogenaamcle
jetons. Hoewel het hier niet on'r

mrlrìten ging, werclen ze in latere
tijcl wel uit eclelmetaal geslagen en
bereikten een hoge waarcle, vooral
vanuit kunstzinnige en

clocrrnrentai re optiek gezien.
In Duitslancl, waartoe ook ons land
behoorcle, werclen imiraties uir
goedkoop rnateriaal, vaak messing,

geslagen in massaprocluctie.

Deze werclen tel- en

rekenpenningen gerìoemcl. Vooral
Nelrrenberg was zo'lì centnun, claar

was zelfs een gilcle, waarvan cle

Ieclen streng bewaakt werclen, want

irnrners, ieder clie cle kennis en

nogelijkheden hacl orn
rekelpenningen te slaan, kon ook
valsemunterij plegen.

Links boven:

Ztveren rekenpenning uit l59l-
De vredesvoorstellen von de Duitse Keizer
worden door de Sfoten Generool ofgewezen.

Rechts boven:

Ztveren rekenpenning uit 1593
Het beleg von Geertruidenberg.

Links onder:

Ztveren rekenpenning uit 1666
De inhuldiging von Korel ll in Brabont

Zeldzome rekenþenning d.d. 20 sept ló97
Vrede van Rilswik Geslogen door Ph. Roett¡ers
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Koperen

rekenÞenning

(ø co 30 mm)
uit de zestíende

eeuw, te

Dordrecht

çsloge4 met
doaroþ

afgebeeld de

moord op Willem von

Oronje in 1584. OÞ de voorzNe

fuhhosor Ge¡ords, die doet of hry de

prins groet moor teçlijkertijd
een schot ofvuurt Achter hem

Philips ll die de moordenoor
oonmoedigt Op de keerzijde

een herder metkudde die

door een wolf wordt
aançvollen en in het Latijn, de

tekst O ofschuwelijke misdood,

ze zol niet ongewroken bli¡ven.

Hij heeft de herder vermoord, verüouw de wolf
dus nê¿'

Rekenpenningen zijn nog irl
volcloencle lnate te bewoncleren in
musea en particriliere
verza-melingen, lnaar met de

Micldeleeuwse t¿rfels is het clroevig

gestelcl. De meeste zijn de weg varì

al het branclhout gegaan, via de brjl
en cle kachel. Ik heb alleen in Basel,

Straatsburg en in cle in
oudheidkamer in Dinkelsbtihl
¡ekerrtafels gezien. Die van
Dinkeisbühl kent regels voor
verschillende muntsysterììen,

Ornclat de r,ritleg in cle

ouclheiclkamer zo cluidelijk was, heb

ik clie opgesch¡even. Aan de eue

kant vincl je in stijgencle waarcle

tekens voor hl = heller (penning of
duit), d = pfennig, x = tien pfennig,
lþ = poncl, vercler cle Romeinse
cijfèrtekens voor 10, 100, 1000 en

10.000 poncl, anclerzijds cl -
halbort (halve oord) o = oord, d =
halve gulclerl, f = gulclen etr cle

Rorneinse cijfers voor 10, 100,

1000 en 10.000 gulden. Via dit
systeem kom je erop, clat t heller
een halve pfennig waa¡cl is en

1 (klein) pond 30 penning in
fi¡anken. In tegenstelling tot de

Karolingische ordening, waa¡in het

poncl 240 pfennig waard is.

De gulclen zou even zoveel waarcl

zijn, maar in Neurenberg gold
hielvoor dus weer 252 pfennig en

in \Øü¡zburg en Augsbtrrg 168

pfennig. 1 oorcl is een kwart gulclen,

een halfoord is een achtste gulden.

Een verwarrende veelvoucl aan

muntstelsels en waardetr, ciie nog

ingewikkelcler worclt, wanneer
je beclenkt dat lengte,

inhoucls- en gewichtsnÌaten
ook nog eelìs overal
verschillencl waren,

Vaklieclen waren er noclig

om cle zaak nog enigszins in cle

gaten te hotrden en clât wareu cle

zeer geachte stadsrekenmeesters.

Zij hebben uiteinclelijk cle

schrijfivijze en rekenvolgorcle van cle

ruoclerne tijd cloorgevoercl orn uit
cleze brij van getallen
en cijfers te geraken.

Het
puur clecimale

stelsel werd

omstreeks het.f aar 600 in inclie
uitgevoncien. Dit systeem Inaakte

het rnogelijk alle getallen weer te

geven varl 1 t/m 9 en cle nul.

^Koperen rekenÞenning op de vernietiging von

de Armado (1588), geslagen te Dordrecht
(ø 29 mm). Een geknield gezin dankt

God voor deze gebeurtenis.

Alle tekens z gen er anclers uit, dan

we nll kennen, naar oP hun lange

weg naar Europa veranderden ze in
wat wij gewooll vinclen. Van cle

Inclische wijsgeer Brah rnagrr pt a trit
cle zevencle eerÌ.w voercle cle weg

naa¡ cle Arabische geleercle

Al Chwarazmi in de 9e eeuw.

Zijn rekenboek kwam in het

twaalfcle-eeuwse Europa terecht en

we¡cl claar ve¡taalcl in het Latijn.
Uit zrln verminkte persoonsnaam

ontstond het woord "Algorithme"

voor de trieuwe rekenr-nethode.

Leorrarclo van Pisa (1180 - 1250)
wercl met zijn vertaling "Liber
Abaci" cle leraar van het

Zlveren rekenpenning (ø j5 mm) von Ut¡echL

Miclcleleeuwse E uropa, waaraatl

we de huiclige schrijfwijze van cle

getallen en rekenkunst te clanken

hebben. Pas na cle trirvinding van cle

boekdrukkuust werd cle rekenkunst

gemeengoed.

Oncler de eerste boeken, clie in cle

vijftiencle elì zestiende eetlw

geclrukt wetden, waren
rekerboeken clie naasr het oucle

abacturekenen op de regels ook het
nietrwe algoritìrmische cìjferen op

papier leerclen. Het cluurcle echter

nog enkele eeuwell voor cle abacus

als rekenmicldel geheel verclween en

het clubbel boekhouden van de

VOC opgelcl deed.

T
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he wensen naar COIN INVESTMENT B.V.
in de Benelux I

U kunt bij ons terecht voor:

ineren van Uw stukken.

en van munten en penningen.

n de door U gevonden of in bezit zljnde munten

procent van alle bij ons ingebrachte munten en

e percentage in West-Europa !

Op verzoek kan uw naam anoniem blijven in onze boekhouding.

schaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
ax,eerde waarde.

an niet ons te op te bellen, veel van uw collega-
vinders gingen u voor.

u gaarne gratis, onze laatst verschenen

Voor in veiling verkochte munten berekenen wij 15,9 procent provisie
(incl. B.T.W .). Bìj zéér belangrijke inzendingen kan dit percentage iets lager
liggen.

vinders gingen u voor.

u gaarne gratis, onze

Voor in veiling verkochte munten berekenen
(incl. B.T.W.). Bìj zéér belangrijke inzendingen
liggen.

wij 15,9 procent provisie
kan dit percentage iets lager

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

TELEFOON 02521-14985

Vakbetrokkenheid sinds 1945
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SLEUTELS
A. Folþerts

Zolang er sleutels ziin, zo
lang raken mensen ze ook

kw¡it. Wie heeft er nog nooit
door het portierraampje naar
het contactslot gekeken, w¿uìr

de hele bos tergend
onbereikbaar adn hing, of

ontdekte bij thuiskomst, dat
de huisdeursleutel verdwenen
was? ledereen maakt dat wel
een keer mee en het gebeurt

maar zelden, dat je het
verloren voorwerp

terugvindt. Dat doet meestal
iemand anders en soms

eeuwen later.Êen bronzen slet¡tel, vermoedelijk gemoakt in
Dorestad

oor cle eeuwen heen zijn ter
beveiliging en afsluiting van

ruimten sloten en sleutels

gebruikt. De eenvoudigste en

or.rclste slowonn is de grenclel.
Meer gecornpliceercle metalen
sloten zijn door een doos, cle

slotkast, omgeven. Het mecha¡riek
in het slot bevat een aantal repen of
kruizetr, die corresponcleren met de

lJzeren sleutel uit de Romeinse
periode, de boord is er meestol

afçbroken.

l̂lzeren, Romeinse sleutel er zitten ronde

uitsteekse/s oþ de boord.

insnijdingen ìn cle baarcl van de

bijpassende sleutel,
Grofweg kunnen de sloten,

clie op een gronclplaat
zijn aangebracht, worclen
onde¡verdeeld in inlaat-

en oplegsloten.
Het inlaatslot wordt aan cle

binnenkant van bijvoorbeelcl een

kist of cleur aangebracht, op zo'n
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B̂ronzen vingerring met sleutert1e, ø 2,2 cm.

Greeþ von een Romernse sleutel, koperlegering

V

rnanier, clat de mg van het slot
gelijk valt met het vlak va¡r cle stijl.
Het oplegslot worclt met spijkers op
de kist of cleur bevestigd.

Naast cleze vaste sloten komt het
hangslot voor, Oplegsloten worcleu



R̂omeinse sleutel met ronde greep.

Bronzen vingerring met sleute/ge.

Y

vooral vanaf cle twaalfcle eeuw
gebruikt en vanaf cle vijftiencle eeuw
verdringt het inlaatslot geleiclelijk
het oplegslot,

Hangsloten nret beweegbare beugel
in de meest triteenlopencle vorrnen
en afinetingen zijn al sincls de

Grielae en Rorneinse tijd bekencl,
zelfs al in de vo¡m van een primitief
soort cylinderslot, waatby cle hele
cylinder rrret de sleutel uit het
sh.rirwerk kan worden gehaald.
Het meest voorkomencle principe,
waarbij een veer cle beugel in cle

Merovingische lussleæel u¡t 800 - 900 no Chr..

Y

slotkast vergrenclelcl houclt en welke
rnet een sleutel opgelicht kan
worclen, wordt nn nog steeds

toegepast.

Tot in de rwaalfcle eeuw is de steel

kort, roncl in cloorsnee en vrij clun,

sorns loopt cle baard, clie

Î 7 e-eeuwse ijzeren sleutel.

vierkant en vrij groot is, op tot vlak
oncler cle greep, maar vanaf cle

veertiencle eeuw wordt de steel

langer en zwaarcler; naast elkaar
kornen dan cle massieve en holle
sler.rtelstelen voor en ook maakt de

ronde cloorsnede hiervan plaats

voor een zes- ofachtkantige.

De baarcl ye¡liest in later iaren aan

breedte en de greep wordt sierlijker,
ovaal, roncl, hart- of ruiwormig.
Sleutels uit de zestiende en

zeventiende eeuw hebben heel vaak
niervomrige grepen.

A
Sleutel uit de lote M'xideleeuwen met een

ru¡Notmige geeÞ en een meer bewerkte
boord

Eenvoudige sleute/ urt de Middeleeuwen.
Er ãjn veel von deze ruwe, niet ofgewerkte
sleutels gevonden-

V

Detecto

Sleuteluit de I6e- lTeeeuw.
Er werden fraoi gevormde sleutels

gemaakt in die þeriode. De baord is vaok
een klein kunswerkþ

Smiclsmerken worden vrijwel niet
aangetroffen.

Zowel naar afmeting, functie als

materiaal kunnen twee soorten
sleutels onclerscheiden worden;

 
lJzeren deursleutel uit de l8e eeuw. Deze
sleutels zijn voorol ols ze geroest ijn, heel
moeilijk te dateren. Dit model bleef longe ajd in
gebruik

cle grote yzeret sleutels en de kleine
exernplaren van brons of geelkoper.
Die ijzeren sleutels clienclen vooral
ter afsluiting van cleursloten en

grote ha-ngsloten en werden meestal

uit een str.rk gesmeed. Vanaf cle

zestiende eeuw werden cle

onderclelen, greep, steel en baa¡cl

veelal apart vewaarcligcl. De vorm
van de baarcl werd op rnaât

uitgezaagcl en gevijlcl.
De kleiue sleutels, clie meestal ook
een fraaiere aanblik geverÌ, werden

zo ¡ond de gouden eeuw gebruikt
voor hef afshriten van houten eu

bronzen kistjes en bij kleine



hangsloten. Ook de Romeinen
kenden die kleinere sleuteltjes al.

Zij hadden ze t%en verlies aan een

ring zitten, helaas (voor ons

gelukkig) mocht dat niet in alle

gevallen helpen. Het gesrnolten
metaal voor clit soort sleutels wercl

in gietzand uitgegoten, waarin
tevoren een moclel was afgeclrukt.

De greep van de zestiencle- en

zeventiende-eeuwse exemplaren is

clikwijls met siermotieven
r,ritgewerkt. De allerkleinste
sleutelf es die we vinclen kunnen,
hebben toebehoo¡cl aan

zakuurwerken. Om de veer op te
clraaiell, had men aan de

horlogeketting vaak een of twee

sleuteltjes zitten.

U ziet, zelß zo'n simpel voorwerp
als een sler¡tel heeft een rijke
geschiedenis.

I

AþzeLliryen uit. Idenri.lying meøllic small Jiruls
lulichacl J Cuùleþrd.

ME tD
BITZONDERE
VONDSTEN
AITI.'D AAN

ZOEK NOOIT
OP ARCH EO.

roc I tcH E

OB' ECTEN

MUN VoNDsr
Je kunt met een metaaldetector
schatten vinden: geld, sieraden,

oudheden e.d..

Maar ook vind je soms speciale

vondsten, zoals ik laatst heb

meegemaakt.

Ter inleiding: lk ben strandzoeker,
loop 's morgens vroeg en 's avonds

na 7 uur dit i.v.m. badgasten, ik heb

een Whites Spectrum.

Nu terug naar mijn vondst.

Dinsdagmorgen vroeg, zo rond 7

uur loop ik over het Noordwijkse
strand, samen met mijn zoekmaat
Koos. Opeens zie ik iets liggen, wat
verder op het strand.

Op het eerste gezicht leek het een

lap of iets dergelijks. Maar toen
bewoog het tegen de wind in en

aangezien lappen dat niet kunnen,

besloot ik te gaan kijken wat het
was.

Het bleek een zeehondje te zijn.

Zii (zoals later bleek) bloedde bij

haar bek, dus besloot ik haar op te
pakken en iemand te vragen de

dierenambufance op te bellen.

Zo gezegd, zo gedaan. lulijn maat

geroepen en wij naar een telefoon.
Bij een strandpaviljoen hadden ze

geen tijd om te bellen en de

politiepost was nog gesloten.

Dus de boulevard opgestapt en bij

een hotel aangebeld.

En ja hoor, wat een ontvangst, ze

belden en even later kwam de

dierenambulance.

Weg was de zeehond, op naar het
vliegveld en naar Pieterburen.
Daar wordt ze nu verzorgd tot ze

weer uitgezet kan worden.

Dit was mijn vondst.

Dus je ziet : het is niet alleen goud

wat je vinden kunt.

Leo Schaap, Katwi.¡k
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23 oktober a.s. is er een gezellige zoekdagin Heeswijk-Dinrher.
op een paar grote akkers, waar de afgelopen jaren tal van mooie

vondsten zï1n gedaan, zijn dan de penningen \ /eer verstopr.

Uiteraard zijn er weer volop prijzen te verdienen, w.o. metaaldetectors, boeken, schepjes, enz.
Voor de kinderen zullen er videofilms worden gedraaid en is er zelß een leuke speeltuin.

IJiteraard kunt u tijdens de diverse pauzes de stands van de imporreurs bezoeken.

IJw vondsten kttnt u bij de deskundigen laten determineren.

I Nscn RtrvtNG
ALLEEN LEDEN kunnen
deelnemen aan de wedstrijden
(met uitzondering van de partner
/ kinderwedstrijd). Er mogen zich
ook alleen leden op de zoekvelden
bevinden. De mogelijkheid besraat
om ter plaatse lid te worden.
De kontributie en het Ínschríjfgeld
dienen contant te worden voldaan.
Kontríbutíe leden bedraagt / 45,00

Per Persoon.
Kontributie gezinsleden na I juli
bedraagt Í ,2,00 per persoon.

B ¡rell N
U kunt inschrijven door voor
I oktober a.s. / 12,50 per
persoon over te maken op Gironr.
1675000 of ING banknummer
67.80.04.900 onder vermelding van
"zoekdag Heeswijk".
lnschrijvingskosten aan de zaal

I 17,50 per persoon.
lnschrijfgeld is ínclusief
I consumptie.

Neem uw ledenpas van de
vereniging mee, want dit
vergemakel ijkt het i n sch rijve n.

TOBERll0OBERTtl0

Pnocn¡r"tmA:
lnschríjven vanaf 9.00 uur aan de
zaal

10.00 uur opening
10.30 uur le zoekwedstrijd
14.00 uur 2e zoekwedstri¡d
15.15 uur zoekwedstrijd voor

partners en kinderen
tlm 12 jaar

16.00 uur prijsuitreiking
17.00 uur sluiting
(deze tijden kunnen eventueel nog
oongeÞost worden)

RulLstu
Tafels voor de ruilbeurs dienen
gereserveerd te worden.
Tel. 051 38- I 6670. Voorwerpen,
waarvan men kan verwachten, dat
zij van archeologische waarde zijn,
dienen te zijn aangemeld. (Dit
wo rdt gecontrol eerci.)

Bus
Voor leden u¡t het noorden bestaat
de mogelijkheid om met de bus
naar Heeswijk-Dinther te reizen.
Opstapplaatsen: Gron ingen,
Drachten, Heerenveen, Steenwijk,
Meppel en Zwolle (opstaptijden en
exacte plaats zullen t.z.t. bekend

worden gemaakt). Wílt u gebruik
maken van de mogelijkheid om per
bus te reizen dan dient u / 25,00
per persoon tegelijk met uw
inschrijving over te maken (totaal

Í 37,50 per persoon). U vermeldt
op uw stortingsformulier: "zkdg
Heeswijk + Bus + uw opstapplaats"

Mocht uit andere gedeelten van het
land ook belangstelling zijn om met
een bus te reizen, meldt u dat dan
bij de activiteitencommisie. Tel

05 I 38- t6670.

Accommodatie:
Café7aal Stanserhorn
Heibloemsedijk 7, Heeswijk Dinther

Zàal
,rStú6e rhorn

^,Cmplng de Vfldhorst
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oodkopgewichten ziet men af
en toe tussen cle

detectorvondsten staan.

Vermoedeli jk zijn er wein ig
exemplaren van weggeraakt of
weggegooicl; claarvoor wa-ren ze te

groot onÌ over het hoofcl te wordell
gezien en te zwaa-r om als

waarcleloos aÊial weg te worclen
geworpen. Het gemakkelijke va,n

deze soort gewichten was, dat de

looclkraag eenvouclig kon worclen
vervangen, waardoor het gewicht
weer een hele poos (tientallen jaren)

mee kon gaan. Op clie manier zijn
loodkopgewichten uit de

Alb. I 3 pond, geijktin 1732 en (17)j4 in
Deventer-

voormet¡ieke tijcl (vóór 1820), cloor
simpelweg het opgieten van extra
lood ofhet aanbrengen valì een

nieuwe loodkraag, geschikt gernaakt
voor gebruik onder het met¡ieke
stelsel. Er z¡t enkele bronzen en
messing krr.rkgewichten beken<l, c{ie

ook op deze manier oncler het

LOODKOP-
GEWICHTEN

R.J. Holtmøn

Loodkopgewichten werden gebru¡kt voor het wegen van de
zwaardere lasten. Ze hebben gewoonl¡¡k een ¡¡zeren romp en

kruk (handvat) met lood rondom de kruk (een loodkraag)
(afb. l). De kruk z¡t meestal met lood vastgegoten in een

vertikale holte in de romp. Die-vertikale holte, de
justeerruimte, diende voor het bijvullen met lood,

wanneer bij herijk bleek dat het gewicht te licht was.
ln mindere mate werd de loodkraag gebruikt om het gewicht

te justeren (op gewicht brengen).
De loodkraag walr voornamelijk bedoeld om daarop het

opschrift (de massa in pond of killogram) en de ijkmerken
af te slaan.

Aþ. 2 Drie loodkopçwkhten, v.l.n.r: tl¡ tlz ên I pond. Het'14Þond gewicht is in l8l7 geijkt in
Groningen.

Detector3t



cle rnassa verurelclt met: )C(IL
De eenheicl van nìassa was olìcieel
Neclerlancls Pond (Kilogramrne).

Dit is op allerlei manieren afgekort
en in verschillencle omlijstingen
aangebracht, zoals: N=P= ,

NEDTPOND KIL. , NED PON
KILOGR, NEDPOND KIL (met

spiegelbeelcl-N), NED.PONDEN
KIL (afb. 5). Soms is er een extra
opschrifì met witte verf op cle

loodkraag ofop de zijkant van de

romp aalìgebracht.
Officieel warelì massa's toegestaalÌ

van l-25 kg (alle gehele tussen-

waarden) en 50 kg. Toch is er een

sftrk van 26 kg bekencl. Van de

volgencle massa's ken ik het bestaan:

l-15, 20, 22, 23, 25, 26 et 50
kilogram (afb. 6). Fabrieksmerken
komen nog niet voor. Sorns is aan

de vormgeving van het opschrift en

evelìtuele ande¡e afllagen te zien
wie een loodkopgewicht heeft

gernaakt.

Een te licht gewicht wercl voorzien
van extra lood in de ituteeropening
in het grondvlak. Van een gewicht
dat te zwaar was, werd een stuk van

cle looclkraag gekapt. 
-Was 

de

loodkraag los komen te zitten, dan
wercl cleze losgebeitelcl, er wercl een

kartonnen ring op cle romp
geplaatst, cle naden werden met
roggebrooclcleeg gedicht, waarna

een afgewogen hoeveelheicl lood in
cleze mal wercl gegoten. Na
afkoeling wercl cle looclkraag

bijgewerkt, het gewicht gejusteerd
en opnieuw voorzien van opschrift

Enkele voorbeelden von ijknerken

en geijkt. Een enkele keer vinclt
lnen eell gewicht clat -
vemroeclelijk niet officieel - wercl

bijgewerkt door loden plaatjes met
ljzmen kopspijkertjes op cle

loodkraag te bevestigen. Opvallencle

overlopers zijn zeshoekige

gewichten uit de Franse tijd (met

beweegbare ring), waarvan de ring
na 1820 rechtop werd gezet, met
een loden kraag wercl gezekercl die
wercl voorzien van een Neclerlands

opschrift.

Afb.5 2NedPonden,
geijkt in 1838 en 1872 door
B.H- von Heuvelen in AÞÞ¡ngedam.

@@
Amsterdom, Gerrit Lourensz in 1593

Meppel, en in 1808

D
Assen (Drenthe)

Detect32



metrieke stelsel zijn gebracht; ze

zijn echter zeer zeldzaam en zullen
hier niet worden besproken.

Tot 1820 was er een warboel a¿ur

,,stadsstanclaa¡den' van nÌaat en

gewicht. De massa van lood-
kopgewichteu wercl bijna altijcl
aallgegeven in ponclen. Per regio of
per stacl we¡cl het ijkwezen aPart

geregeld, zonder overkoepelende

regelgeving. Ook in het aanbrengen

van jaarletters of jaartallen was geett

eenheid te bespeuren. Omdat het
memieke stelsel (meter, liter,
kilogram) al in 1820 wercl

ingevoercl in Nederlancl en

loodkopgewichten - zoa-ls aJ. gezegd

- konden worcleu omgebouwcl tot
het nieuwe stelsel, zijn er tnaar

weinig voormetrieke looclkop-
gewichten overgebleven. Ondanks
hun zeldzaamheicl zyn de pri)zen

voo¡ deze gewichten niet hoog; er

zijn rnaar weinig verzamelaars die

deze aanschaffen.

Voormetrieke periode
(tot 1820)

De volgende massa's zijn me

bekerrd: tlt,'1,., 1-6, B, 10, 14,29'It
en 30 pond en zelfs een exemplaar

van 4 ma¡k (afb. 2). De grootste
exemplaren wogen vermoedelijk
100 pond (bijna 50 kg). De exem-

plaren van'lt en'/z pond zijn
schaars, evenals die van 10 pond en

groter. Steden hadden als regel dat
verkoop in het groot over de

waag moest lopen. Op die
manier kon belasting worden
geïnd,
Vanaf 1 ponci werd het opschrift
aangegevelì in Romeinse cijfers

en afwijkingen .lirtop, zoals I, II,
III, IIII, V VI, VIii, X XIIII,
++MIII'/¿ (= 29'lr), +++ (= 30)...
Tot nu toe heb ik van cle

volgencle steclen en streken

geijkte looclkopgewichten gezien:

Groningen ('lo,1,3-6 en B

pond), Leeuwarden (14 poncl),

Assen (1 en 10 poncl), Rotterclam
(2 poncl), Amsterclam (4 rnark, 2 en

6 pond), Deventer (3 pond),
Oostdongeradeel (3 pond),
Friesland (1,

3-5 en

30

Afb. 3 3 pond gemookt uit een ijzeren kogel.

Geijkt in l8l I in Oostdongerodeel (Frieslond).

Hoogte I l2 mm.

Afb. 4 3 NED POND KILOGR, geiikt in 1826 door A-L

Wiráers in Groninçn en in 1827-1,831 door H- kllingo in

Winschoten. Duidetiik is te zien dot er een loogþ lood op de

oude loodkroog werd gegoten.

poncl), Meppel (7 pond) en Goes

(29'1, pond).

De geijkte exemplaren dragen
jaartailen tussen 1593 en 1819,

hoewel deze gewichtsvorm voor

1593 ookal in gebruik moet zijn

geweest. F,r ztin enkele

uitzoncleringen bekend die bestaan

uit een ljzeren kanonskogel waar

een ring oncler is gelegd, die met

twee ve¡tika-l e ijzeren banden cle

kogel omknelt en bovenaâtÌ een

kruk vormt, afgesloten cloor een

looclkraag (afb. 3).

Meuieke periode (i820 - 1869)

Vanaf lB20 gold het metrieke

stelsel. Loodkopgewichten
konclen wordeu omgebouwd tot
netriek gewicht. Er was een grote

verscheidenheid aan vorrnen etì

massa's. Soms was cle oPgegoten

loodkraag zo clik dat er weinig

ruimte meer overbleef om cle kmk
te gebruiken.
Allerlei wanstaltige vormen zijn
clan ook bekencl (afb. 4).

Het opschrift geeft gewoonlijk met

Arabische cijfers het aantal

kilograrnmen weer, een uitzoncle-

ring is een gewicht van22 þ dat
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Aþ. 7 2 KILOGRNII, geijkt in Leeuworden in
187 I , fobrikont J.WELLES TEEUWARDEN.

Metrieke per¡ode
(r870 - t9t2)

In 1870 werd een nieuwe vorrn
voor cle ijzeren gewichten
voorgeschreven, zonder loclen
kraag. Looclkopgewichren werclen
echter nog in 1870 en 1871 geijkt

(= eetst. Iraal keuren) en herijkt
tot zeker in 1894-'95. De
gewichten uit deze periode hebben
als opschrift KILOGRAM (afb.7).

lJkmerken
Voorclat het metrieke stelsel wercl
ingevoercl, werden gewichterr
gewoonlijk geijkt met een sracls-

merk of her particuliere (= privé)
me¡k yal een ijker.
Tussen 1820 en 1870 noest een

gewicht, clat ter ijking wercl
aangeboden (eerste keuring)
worclen voorzien van het
particuliere merk van cle ijker en

een jaarletter', zie hiervoor
Detectoramatelrr nrlmm er 4, pagina
22. Yanaf 1870 wercl het lancl
ingecleelcl in grotere
arrondissemelìten elì cle particulìere
merken we¡clen vervârìgen door een

getal in een onrlijstilg,
bijvoorbeeld {EÞ voor Leeuwarden.

t
Aþ. ó 14 NEDPONDEN KIL, gerjkt in 1840
door B.P. Bogoerts in Bredo. Uiuonderlijk dikke
loodkroog-

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

Dan
l<omt u

Goldrush

toch gewoon \
even bij ons \-

langs !!!
Palambangstraat 5
1094 TA Arnsterdam
020 - 6682968 _ officieel deolervon:

€it coMPAssqra<lg na l9:00 uur \?\ú

1t
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(lutlass Tl

Silver Sabre II
B¿ndido

Bandido Pro Pack

Stingray

Cllassic I
Classic Il
Classic lll
Surfnlastcr Il
Spectrunr

Spectrunr Sierr a

(loinhustler

xP-350
Coinscanner Pro

Goldscanne¡ Pro

Coin Pro II
Challenger X-200

I 66+,- I 629,-

I 107-r.- I t017.

f l-310,- I t242,-

I l_s00,- I An,-
f 189-í,- I 179-5,

I -s6-s.- l-535.-
I 73-s,- I 698,

I 91-5, 1 89,5,-

I l-51-5,- l-1,t3-5,-

I 189,s.- I 179-5,-

f 2180.- I 206-5.

I -330.- i 314,-

I 1230, I 1165,

f l8m,- I t70_s.-

t' 189-5,- I 179-5,-

f 1990.- I 188-s,-

I 23',70.- r 2245,-

I Ll-5.- I 'll4-

TIlSORO

WI{n'11'S

CON,fPASS

I 699,-

I 11.30,-

f 1380,-

I t-s&.-

f 199,5.-

I -595,-

I T't5.

I 99-5,-

I 1-595.-

I 199-5.-

l l,)o<

I 319,-

I 1295,-

I 189-5,-

l'199-5,

f 209-5.-

I 2495.-

I 160,-BOIINTY llLlNTllR Tracker I

Bcl loor ccn alspraak: 04920-M782

I rrrrrrrrrrrrrr¡rrrrrrrrrrrrrrrt!rrrrrrrrrrrr¡rr¡rrrrrrrrrrrrrrrrr¡rtrrrr¡rrr¡rr¡rrrrrrrr¡r!

OveRxaue GaRaNrrr

Derectiou Sy'stet¡s Holla¡cl (offi ciële

\Øhite's irnporteur) kan u rrrecle<lelen

dat nrr overleg net White's Electr.
Ltd. zij alle \Øhite's detectoren clie via
"grijze import" verkre¡¡en zijn onder
haar gararr tie rìeerìì t (bij evt.

gedupeerden).
Kri ¡eria hiervoor zi)n:

1 Overleggingrekening.
2 Moer qu:r darun na 1-9-9 I

gekocht zijn.
3 Dit iranbod gelcit alleen voor

.{etectolen die voor' 1 juli 1993

sekocht zi jn.

KoorsrR¡ M eranloetEcroRs ts
VERHUISD NAAR LIPPCNHUIZC¡¡

Zo¿rls u nrisschien a[ vveer is cle fìnn,r
Kooistr¿r verliuisd -, an Flernrik naar

Lippenliuizen. In een schitterende
showoor¡r zijn Lru llog ineer
tne tâitldetectols valì,rlle bekende
lner-ken en :rccessoiles te bekijken.

He¡ roch ,rl grore r¡ssortilnerI v¿rn

Cornpass is rrireebreid met 2 nieuwe
clerectors, cle AU 52 en cle,{U 2000,
ren'r,iil cle ClrallengerX-200 op al
valì pullten verbeteld is.

FIet nieur,r,e acircs is:

Buorren I 14,

8408 HP Lippenhuizen,
1þ1. 05 133-5093
Fax 05 133-3067

TIPI

Ge¿rchte reclactie.

Hierbij mijn tip voor het
ko mencle vere ni gingsblac{,

\'¿r¿lrf/ool' overigens rni jn

complimenten.
Heel vernroeiencl vincl ik het onr
steeds mrìirr op rnijn hurken te

llìoetell zitten n¿r eerr signaal.

Da¿rron zoek ik rrltijcl met

stratenrakers-kniebeschernìers

zoclat ik mijn rtrg eu

küiegein'iichteÌr oltzie bìi het

lritglilverr varl een siglz'Lal.

Zo kt¡ ik het zoeken veel l:rnger

voihouclen.

A. Bnril

L*orostine'âr 
tii*. ìlii;ä"* 'trì

;i!ll:::.":l,l '-l'
*vsi,aildschep ,1# 

ö
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Allo particuliøa (leden) kunno
gntis'Opgnvenies' plaatsen,
dær dse vær d€ slu¡tingsdatm
nâar de re¿actie te sturen.

Compass Challenger, 4 mnd 0ud.......... ........f ló50,=

Fisher 1280............... ..f 1150,=

Compass Coin Pr0.............. ...f 1250,=

Compass [oin Pro. .......... .......f I 150,=

Garrett ADS J.............. .......... ......1 ó50,=

Garrett treedom Ace ....f 175,=

Detertlon Íystems Holland, 05203-659 I

Compass Goldscanner

Compass XP150.........

White's Eagle ll bezitter
(21) zoekt iemand ook in
bezit van een Eagle ll om
de werking van deze
detector beter te leren
kennen. Tevens zoek ik
een zoekmaat met wie ik
kan gaan zoeken
(omgeving Gorredijk).
tel.: 05 133-5077

Te koop: C-Scope VLF-
TR 1200, zo goed als

nieuw. Nieuwprijs

I 1400,= nu / 600,=
(+ armsteun)
Peter Korevoor,

Buitendoms 135,
3371 BC H'veld - GAam

Te koop gevraagd; Goud,
zilver en bodemvondsten,
05t20-t t377

Te koop: White's Sierra
Spectrum, incl- extra
zoekschotel- 7-g.a.n.
slechts 8 maanden oud.
Vraagprijs f 1700,=.
M. Biljordt, 057 08-2420

ïe koop: Tesoro Bandido,
met 3 zoekschijven,
koptelefoon, schop en

tas- Verder o.a. enkele
atlassen. Bíjna niet
gebruikt. Tel. 050-l 42454
(s.v.p. tussen I en l0 uur's
ovonds).

Te koop gevraagd:
prehistorische en

Romeinse
bodemvondsten.
W. von Stormbroek, tel.
034 I B-56688

Te koop: Garrett GMH
CX3, de eerste pratende
detectori 4 maanden oud,
kompleet met garantie,

/ l600,=.
R. Schoustro,

tel. 070-3681 l2l

Te koop:
Garrett ADS ll ...f 4gS,=
Garrett Freedom I

.........1 szs,=
Garrett ADS 6,

met twee schotels
I .r^ 

-.........J o)v,-
CScope 12208.... f 700,=
Garrett 7X.......... f 7 50,=
Compass CoinPro

......./ t350,=
Rommelmorkt Eelde,

elke zoterdog"
of tel. 050-7 I 8623,
bg.g. 050-734645.
Coen en Gerard.

Gezoche contact met
andere detector-
amateurs rn omgevtng
Hilversum.
G.A. Ubbink,

Liebergerweg 532,
Hilversum,
Tel. 035-B37l2l

Promet, pelecte faat, ó maanden garantie,

nieuwprrjs f 2240,=............. ......... I 550,=

9908, als nieuw, I mænden garantie,

nieuwprijs f 1090,=............. .......... f ó50,=

XP350, perlecte staat, ó ma¿nden garantre,

nieuwprijs f 1295,=............. ........... f ó95,=

)(Pl50, zeer goede staat, ó maanden garantie,

nieuwprijs f 1295,=............. .......... f ó50,=

ó000 D¡ 53, zeer goede staat, ó maanden garant¡e,

nieuwprijsf2200,=............. ..................... fó95,=

Golden Sabre, zeer goede staat, ó maanden garant¡e,

nieuwprijs f 1450,=............. .......... I 175,=

[ornscanner Pro, perfecte st¿at, ó maanden garanf¡e,

nieuwpri¡s f 1895,=............. ........ f 1100,=

Coinscanner Pro, demo model, l2 maanden garantie,

CScope

CScope

Compass

Compass

White's

Tesoro

Compass

Compass

nieuwprijs f 1895,=

CScope Cl2l|X, demo model, l2 maanden garantie,

nieuwprijs f 1540,=.,....,..,... .... .. f 1250,=

Tesoro Panter4 demo model, 12 maanden garantie,

nieuwprijs fll98,= f 1250,=

Compass Goldscanner Pro, perfecte taat, I maanden garantie,

nieuwpriþ 1995,=................. .......... I 1195,=

fa. Detea - G. Guink, 053-300512

White's Surfmaster ll (2x), I mænden oud,

2 jaar garantie...

v. Broekhoven l'letaalde te ctore n, 0 I 0-4 I 99096
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DETECTION S YS TEMS HOLLAND
Importeur White's: Ruucl cle Heer

Veerpacl 2,8276 AP Zalk (bij Zwolle)
Tel/Fax O5ZO3-ó59 1, b.g.g. 06-529?,682,5

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

Wif zijn zes clagen per week bereikbaar tot 's avonds 23.00 uur.
Onze erkencle White's clealers vinclt u op cle clealerpagina.

Tevens leveren wii alle andere bekencle merken.



WORDT HET VINDEN
YAN EEN GOEDE

ZOEKSTEK
STEEDS MOEILI IKER?

zuil AL UW TERREINEÌ{ REEDS
AFGEZOCHT?

DAN IS DE

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 tyeer
leuke dingen.

De Challenger X-200 heeft een enorm dieptebereih een perfekt instelbare

discriminatie, met het unieke 0NE- en TllREE filtersysteem, verschillende zoek-

frequenties, een instelbare notch en grondbalans en een instelbare toonhoogte.

Ondanks de vele mogelijkheden is de Challenger X-200 eenvoudig te bedienen.

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

M ETAA DETECTORS

Buorren I 14, 4408 HP Lippenhuizen, Tel. 05 133-5093, F¿x 05133-3067

C6MPASS

TECHN'SC¡IE GEGET/ENS
Deæcørt¡pe VLF nptbn slent seardr

Grondfulons
B¿srbtoon
Disømimte:

Zoeffieguemie:

Zoelschíjf

Botænjen:

dsøinnnøtiedeæctor
l0sloçn &ooiktop
ou¡:¡,motÈdt en ín*elboor
irsæltuor- Het ONE en ïHREE
flcer spteemvoorziet &
detector \€n 2 r.ersdli/ende
disørìnoinoøe eþnscþppen
I4 H-lzstø¡tdoord
6 H1z gesúikr væt o.o gÍotere
zitveren munten
2O cm concentisch en wõtetúd1t
(verwiselfuar)
l2 x I .5 V penl¡gþL De deæcrcr
wordt gelerænC met qloodbore
NÚ,od boÊeñjen en oÞloder die
oongesloæn nøet worden op
tnçbotnde chorger.

Peilfitter (notch): instelfuor
Gelutd: monlnogte insælboor wn hoog

øtloog
veiliclxe i&ntifrcotiemeter

Door het [¡chtgewicht metoÞn ormsteunrradel htnt
u urcnlong aekur n¡úer ve¡moeid te rolcen

lvhldelijkuit te breiden tot læupmodel.

rE@ E


