
J'4l.rt'.y

a:l?t èÍÍ.L

*b.l,:"'-;-\'s,--: -. : ri',. :);. ri¿ 1.c.. _-'jj;r:J--... 
" .;.

tt:""

\t*t

y-o¡-j {-{r¿fttb

¡rwJû 
"3

o 'o\

otr!,

J

J-r'i -
çl',1 aJ g ¡trr ;r tJrt'

.l: J-tJ!j-. r14t.'¡ f 4
t:,,,'"j,.¡,,,o

"û t"
ã"'"t--f ir1) \

* J^/ r.ï"' $
.,.._e-ti¡T,¡, r¡rt'. /?

l,.r"r:q' Æ

,t¿ J
,illrÉ1,\

ìÌ/¿{¿

lout-d¿,

Þr-t

7w,f ,J

=.€É

Ë
El

,Þ

|-
Jê- ^é-'æ
Ti
! or't

rtVJ {rÐ -rc
'ÍçÌr-d/ s tr-/

i+:.:";;;;

o

r-:-:

r"¡3:å.

or
o
cr
{D

;I

o
ô

+

a

o[9roi



De Bondido is inmiddels een

legende.Drie pond Dynomiet in

schoopskleren! Zo onoonzienliik

ziin uiterliik, zo uitzonderliik ziin

prestoties!

Nu is de Bondido ll uitgebreid met een

keuzeschokeloor op de Alle Metolen-

stond. ie kunt nu kiezen voor

Normool of Auto-tune,

Stondoord uitgevoerd

met verbeterde bruine open

zoekschiif met flexibele kobel,

Gooien met kortingen is niets

voor ons, moor omdot het gebruik

von de iuiste zoekschilf de

lmporleur: Gert Gesink Enschede

Tel; 053-30051 2, tox;053-3021 92

professionele lo,vol iteiten von de

BANDIDO ll bevordert, komen wii

met de volgende oonbieding:

Deze oonbieding is geldig bi¡ de firmo

Delect en olle erkendeTesoro deolers,

u kriigt von hen de bekende

Goudgele Gorontiekoo rl,

BANDIDO II
MEr 

4
ZOEKSCHIJVEN

NU VANAF

1695,
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'TEMAAI 
NG.

MAKERIJ ?

Geachte red¿ctie,

Als er-rthousiast detector-
arnateur lees ik met veel

belangstelling uw blad.

Ook de "ingezonden

sttrkkeri' sla ik nooit over.

Nu lnoet rnij echten'an het
ha¡t, dat hierover bij mij de

laatste djd wat onvrede

ontstaar.

Ik heb namelijk grote
moeite met de

sterntningnrakende sfeer itr

artikelen (al dan niet
anoniem), gericht tegen
"The Coinhunter
Conrpan¡r'.

Magazine nr. 9 "Signaal":
een commulllcattestorltìg
binnen de gemeente Del
Haag o''.er het \.e rlerìelì \'åll
een \iefgunnlng vool een

zoeklocatie hoefì men de

Coinhunter Conrparry rriet

te \:efwl)ten.

Magazine nr. 10, 612.20:

artikel Dick Eekhof: de

ziusnede " maar dat er.eu

ter:zijde" is volstrekt niet
relevant.

Dit zich afzetten tegen de

zustet'r'ererrigirrg hoort rrr i jlrs

inziens niet thuis in ons

velenigingsbl ad.

Alle besruurclers zijn ook
maâr mensen, clie iecler op
hun eigen wijze, proberen
hun taak goed te ven.ullen
en iedel heeft belarrg bij
goede contactelì tllsserì

derectoralnateuls elì
archeologen.

Tot slot wens ik iede¡ een

goed zoekseizoen nret veel

mooi weer!

A.P r,.d. Heur.ej, Zwolle

Geachte heer v.d. Heuvel,

Graag willen wi¡ reageren op

uw ingezonden bnef.

Ten eerste wat "S¡8naal''

betreft:
"Signaal" is een column,

waarin één persoon zi¡n

mening geeft over bepaalde

dingen. Zoals het met elke

column gaat; je bent het er-

mee eens of ie bent het niet.

Verder ziin wil van mening,

dat met "dat even terzijde" in

het artikel over Dick Eekhol
slechts bedoeld wordt, dat
Dick verder geen woorden
vuil wil maken aan een oude
grief betreffende het

overnemen van een door hem

verzonnen naam Yoor een

groeple zoekers, door de

Coinhunter Company. Hij wil
dus juist geen oude koeien uit
de sloot halen, maar het bliift
een feit, dat hij die naam

verzonnen heeft.

Wii menen, dat door in 2

art¡kelen, op een totaal van l0
bladen, de C. C. rechtstreeks
of ziidelings te noemen onze
vereniging niet bezig is met
stemmingmakerii. Als dat de

bedoeling was, zouden we

ook niet in de vraagbaak van

dit nummer verwijzen naar

een eerder verschenen

nummer van de Coinhunter
Company

Natuurlijk ziin wil met u yan

men¡n8, dat besruurders ook
maar mensen ziin, die hun

best doen en vooral dat een

ieder belang heeft bii die

goede contacten met de

oflìciêle archeologie.

Met vriendelijke groeten,

de redactie

5CHAT.
VONDSTEN

Geachte hereu,

De vereniging de

Detectoramateur is ha¿r

bestaan zeer optimisrisch
begonnen, waarbij de belofte
werd gedaan, om nauw lllet
de wetelrschap sànìen te

welken. Ziehier een f¡aai

beginsel.

In de praktijk blijkt echter

het tegendeel. De laatste vier

grote votrdstell \'erl rnurìten
zijn niet rolledig aangen-reld

bij de berreffende insrantics.

Leuke r.erhalen over de

r.indplaats worde¡r
\erzolìnelr err de wereld in

gestrLuld en wetenschap

wordt belazerd door de

londsten onvolledig te

verkopen of te r.ermeldeu.

Dit k¿n zo niet langer'.

Als voo¡beeld wil ik de

schan'onds r van Zoutkarnp
nelnen. Het gecloe ¡ond de

schan'ondst volrr t eelì

schoolr.oolbeeld var hoe het
niet rnoet en is korel op de

molen'r.an hen die absoltrut

een r.erbod r.an het gebruik
van r-netaaldetectors

voorstàârì. Het benoeil ijkt
bovendien de positie van de

wetenschappers rììe t eetì

rtrinere visie, wat betreft het

gebruik r,an m etaal detectors.

Her gedrag varr de r,indels is

benedel alle perl en el zal

dan ook net de billen bloor
een alalyse uit de bus

moetell komen, waardoor de

wetenschap el r,ooral de

koper van cleze schatrondst

voldoende ingelicht wordt
over de jrriste omvaug en de

juiste vindplaats. Dus ook
her gegeven oFde vondst in
enen ofverspreid is gedaan.

De juiste omvàtìg, diepte en

vir.rdplaacs dus.

Dit hoeft niet publiekelijk te

geber.rren, maaÌ eelr

veftrottwelìsPe¡soon \¡au

onze vereniging wordt door
de wetenschap evelgoed

geaccepteerd. Kortom: er

moet een r.ert rouwensbasis

komen, waardoo¡ zulke
srommiteiten in de

toekomst niet weer
voorkomen. Is dat mogelijkl
\Øaarom niet? Mllen we de

r.ereniging houden of willen
we cle zaak naa¡ de knoppen
helpen?

De irrreresse \'ârì museå-

open bare verzamel i ngeu

voor de voudstetr \,an onze

detectorzoekers zal door dit
gesjoernel aann'rerkelijk

bekoelen, als cle gegevens

niet korrekt worden
doorgegevetr. De oprechte

zoekers zullen tnoetetr

boeten vooL het

ormaatschappel i jke gedrag

val nr'¿lafide vindels.

Dit moet voorkomen
worden- F{et is een bekend

fèit, dat zoekers, die hun
vondsten melclelr per

relefoon, niet of pas na lange

d¡d bezoek krijgen vau het

nìuseunr, waal de vondst is

aangemeld. Misschien is de

mogelijkheid aauwezig, om

een YertrouwellsPersoon Yalì

de vereniging in te lichten
en zodoende een snelle

aarrnrelding te

bewerkstelligen. Er anders

op onze zoekdagen bij de

aanwezige acl'r,iseurs de

voldsten te melclen,

r,'r,aat'door deze toch

Detector2



geregistreerd worden en

kunnen worden
doorgegeven.

Dir berichr zal nre rrier in
dank worden afgenomen,
maar het is wel noodzakelijk
om hie¡ rekening mee te

houden.

lJw adviseur r,'oor gewichten
en dergelijke zaken,

M.A. Holtnan

Geachte heer Holtman,

Naar aanleiding van uw brief
en ons telefonisch onderhoud
een korte reactie.

Ook wii als bestuur betreuren
de gang van zaken, zoals u d¡e

schetst Wij proberen onze
leden voortdurend te
oYertulgen onze

doelstellingen in prakijk te
brengen. Hiervoor is een

mentaliteitsYerandering nodig
van zowel onze leden als van

de kant van de offciële
archeologische wereld.
Dit zou kunnen worden
bevorderd door bijvoorbeeld
met een goedlopend

meldingssysteem te komen.

Van de 4 vondsten, waarop u

onze aandacht vestigg ljn er
2 gedaan voor de oprichting
van onze verentgtng.

Uit goede bron hebben we
vernomen, dat de andere 2
gedaan ljn door mensen, die

geen lid lin van onze

vereniging en dat ook niet
willen worden.
zii ondersteunen onze

doelstelligen helaas niet.

Toch hopen wij, dat zil alsnog

inderdaad gebruik willen
maken van een

YertrouwensPersoon Yan

onze vereniging. Hiervoor
kunnen zij contact opnemen
met een Yan onze

bestuusleden of
regiovertegenwoo rd igers.

Wij bliiven ons best doen om
door middel van voorlichting
een mentaliteitsverandering te
bewerkstelligen

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

DE REDACTIE
llAil

IS }¡U OOl( PER

FA)K
BEREIKBAAR

05 r 20-30403

De

ln dit nummer van ons
verenigingsblad treft u de
accept-gi rokaart aân voor
de contributie over I 994.

Zoals u. ziet, is de

contributie met f 2,50
verhoogd ('r,oor gezinsleden
geldt geen r.erhoging!). Een
"maatresel" die wij na lang
wikkerr en wegen helaas

lììoeten doon'oeren, orndat
ook wij, let als andere

instanties, te rnaken hebbel
gekregen rìret stijgerìde
kosten. Sinds de oplichtirrg
varì onze vereniging heeft de

PTT de portokosten reeds

2x verhoogd en ook de

drtrkkosten van het
nragazine zullen begin
volgeld jaar stijgen.

\Wij rerrliseren ons, dat het
"een beetje vroeg" is, om u
ntr leeds te vragen de

contributie te betalen, maar
daarvoor is een goede reden.
De nrenserr, die in het bezit
zijn van een ledenpas

moeten daarop een sticker
plaatsen om deze pas geldig
te nrakerr voor volgerrd jaar.

Deze speciale stickers

worden pas verstrekt na

beralirrg vatr de corrtributie.

De bedoeling is de sticker
lnet het iaatste blad r.an dit
jaal rnee te zenden.

\Øij r.erzoeken u ctan ook
vriendelijk te betalen 'r,oor

15 decenrber 1993. Dic orr
te voorkomen, dar wij een

iedel de sticker apart
llroetell toesturen, nlet aile

kosren r.andien.

Bij loorbaac dank loor uw
rneclewerkine.

Het bestuur.

T*BES"TUU

KONTRIBUTI E 1994

DETECTOR MAGAZINE
JAARGANG 199>

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

vraagzzl besloten worden of het herdrukt zal worden.
Nummers 1,2,4,5 en 6 ziin voorlopig nog voorradig.

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

(incl. porto-kosten) op girorekening t675000 of ING bank-

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

Losse exemplaar kunt u bestellen door / 10,= per stuk (incl.

portokosten) over te maken op één van de bovenstaande

rekeningen.
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AANBEVOTEN BOEKEN
BEL DETE0: 053-300512

D,J.LÆÆNU
METAALDETECTORS

VERKOOP- INRUIL - VEHHUUR
P¡eter Maatsstraat 12'1177 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02279-3286

Officieel deoler von:

Flst{E@}
Þ3es@@P€

Ciubleden geven wij oltijd 5% korting.
Vrccrg cliijd eei'si nccr onze inruilprijzen cls u cle
conschof van een nieuwe deïecloi'overweegl

Veel lypes deteclors uit voorrocd leverboor.
cnderen binnen enkele Cogen

OfficÌeel dealer von de grofe merken mefooldefecfors
Ceheel vrt'jblijvende bezoeken no felefanische ofsprook,
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lrudrt'r(
lk voel mij een zeurpiet worden, vervallend in
herhalingen en nodig roe aan miin AOW.
De wereldse beslommeringen vertroebelen de geest

en de gemakzucht almaar op de loer liggend, heeft

toch weer kans gezien om een bres in het bolwerk
te slaan.

Het gaat niet goed. De ridder, die te vuur en te
zwaard het onrecht bestreed, de draak doodde en

de jonkvrouw redde, is van zijn paard gevallen.

ln onze tijd zou hij tijdelilk in de ziektewet kunnen

om weer aan te sterken, maar toen was dat toch wel
wat anders.

Niet op het paard . . . .dan ook geen heldendaden.

Het vuur is er nog wel maar waar is het zwaard
gebleven?

Dat deze vereniging geen elitair cluble kan zijn, is

duideliik. ledere zoeker, maar vooral diens

samenwerking is nodig om de doelstellingen te
kunnen bereiken. lk heb het idee, dat het aan die

samenwerking nog wel eens schort Laten we eens

het melden van vondsten bekijken. Nog steeds (de

goeden niet te na gesproken) wordt er erg veel niet
aangemeld. Waarom niet? Gemakzucht? Van "Ach,

mijn vondst is toch niet belangrijk" tot "lk meld niets
aan, maar als de nood aan de man komt, kan ik toch
blijven zoeken, omdat ik lid van de DDA ben".
Onzin, zo werkt dat toch niet.. Bovendien kan de

DDA wat dat betreft echt geen garanties geven. De
grens van wat er gemeld moet worden, is blijkbaar
niet duidelijk of hij wordt gemakshalve verlegd.

lk vind dan ook, dat het bestuur duidelijkere regels

moet stellen.

De klacht van veel zoekers, dat er soms helemaal

niet gereageerd wordt op een aanmelding en dat de

afhandeling soms maanden kan duren, is wel gegrond

en dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Dit mag echter
geen reden ziin om het aanmelden dan maar te laten.

Een reden temeer voor het bestuur om de

telefoonnummers van de

afdelingsvertegenwoordigers van de AWN of prov.
archeologen te plaatsen.

Misschien is het een goed idee om een eigen

aanmeldingsformulier te ontwerpen en er daarvan

enkele met het blad mee te sturen.

Men kan dan de vondst behouden en er alleen

schriftelijk melding van doen. Resultaat? Geen

frustraties meer en de verantwoordelijkheid voor
afhandeling wordt dan geheel bii de Dienst gelegd.

Toch, na bijna twee jaar, moet ik zeggen, dat het

bestuur een goede basis heeft gelegd onder de DDA.
Maar ík geloof, dat het accent ongemerkt teveel op

het blad en de zoekdagen is komen te liggen, in

plaats van het constant in de weer zijn met die

instanties, waarmee in december 199 I een

vergadering is geweest. Laat de leden horen wat u
wilt, doet en bereik. Zij hebben daar recht op, ze

zijn tenslotte merendeels lid geworden vanwege uw
doelstellingen. Bestuur zorg ervoor, dat die leden,

die duidelijk de regels overschrijden, geroyeerd

worden.

Er zijn voorbeelden te over van hoe het momenteel

in het buitenland gaat: lerland, Scandinavië,

Oostenrijk, Frankrijk, Griekenland, ltalië, enz.

gedeeltelijk of geheel verboden. Pas op voor
belangenpolitiek en sta voor uw doelstellingen, want

de gehele archeologische wereld kijkt over uw

schouder mee.

De handel en wandel van een aantal zoekers
(nogmaals de goeden niet te na gesproken) loopt
mijns inziens de spuigaten uit Dat er verkocht
wordt, zal iedereen begrijpen. De kopers echter,

zouden er op moeten staan, dat de vondst
aangemeld is, hoe mooi en waardevol dan ook. Niet
aangemeld, niet gekocht!!! ldealistischl Misschien

wel, maar als dit niet correct afgehandeld wordt,
zullen velen in de toekormt gedupeerd worden door
een handievol "onwilligen". Ook een aantal "niet

verkopers" zullen hun instelling danig moeten
veranderen. Laat het gezond verstând de plaats van

gemakzucht innemen!l

Als het bestuur, zowel als de leden een duidelijk

standpunt inneemt, c.q. innemen, tal deze vereniging

het belangrilkste wat zii te bieden heeft,

de geloofi,vaardigheid, niet verliezen.

(de columnist is bekend brj de redodie)

ineDetector5



Gaarne wil onclergetekercle reageren cloor ook een

vondsr te laten zien iu uw prachtige lnaartclblacl.

Het gaat hier otn een peilgewicht vzur B loot eu bestaat

uiteraa¡cl uit B clelen. Helaas is cleze op één na

kompleet.
Dit exernplaar is cloor mij gevonclen in cle kon vau

mijn dorp,
"Hoe is het zo gekomen?", vraagt meu clan. Nu clat gaat

niet vanzelf. Je rnoet terl eerste wetetl, wat waa¡ heeft

gestaarl en ten tweecle kornt er een hoop geluk bij.
Nu heeft er in de kom vau mijn dorp een oucle burcht
(t1600) gestaan en cleze is rond 1950 afgebroken.

De frurclerirtgzat ü evenwel nog, zoclat je een mooi

beeld kreeg van wat waar geweest is.

\Øelntr, cle voncist of eigenlijk vondsten, clie ik lier
gedaan heb, zijn allernaal l.7ell9e eeuws. Te weten

1 pijlgewicht (B loot), inl656 gemaakt cloor ene

G.B, \Øeinmann, cleze man gebruikte het gietersmerk
'þijl en boog", maar het kan ook nog va¡ zijn broer

zijn, clan is het van 1693 uit Nürenberg.
Vercler zi)nin miin bezit, gevonclen clicht bij cle plek
waar het peilgewicht tevoorschijn kwzul,
5 muntgewich{es in rnooie konclitie; van eelt F¡anse

kroon, een goucleu clukaat en nog 3 anclere, clie ik tot
rìu toe niet heb kunnen cletermitreren,
Ook voncl ik nog clrie koperen muntjes; een B pfennig
van Cosvelclt 1713, een cluit van Overijssel uit1633 en

een Groningen en Ommelanden duit uit 1675.

Tja, op zich is het allemaal met eerì beetje kennis en

met veel geluk gevonden.

Detector

Sr¡l NIET utrr MAAR DoE HET Nu

JJ
Caat u even rnee?

Op 07-04-93 gingik op cle fiets naar het werk. Hierbij
kruiste ik het Vredenhovenplein (clit is ook cle naa-m

varr cle oucle burcht). "Verclorie, clacht ik, "ze zlnal
bezig met het uitgraven'. De werkclag ging maar heel

Iangzaarn voorbij. 16.00 uur: hè hè einclelijk kon ik
naar luris om, jawel, mijn cletector op te halen. Voor en

na her eten gezocht en gezocht, Inet het vermelcle

resultaat.
Geluk gehacl? Ja want cle volgencle clag in alle vroegte

wercl er zo'n halve lneter zancl ingestort, aangestaltìpt'

aangetrilcl en wat al niet rreer,

Dit is echt gebeurcl en zou net zo goed ergens bij u in

cle buurt kunnen plaatsvinden. Dtts beste medezoekers,

blijf op je hoecle, stel niet uit, uraar doe het nu!!l

Groetjes, Jo Kuipers

Aanvulling door de heer Holtman,
onze deskundige oþ het gebied van gewichten.

Beschrrying von het sluitgewicht van I lood:

Huis weegt 4 lood, gewogen gewicht 57,7 grom, biiTroois

gewicht 6l ,4 grom, bij Keuls gewicht 58,5 grom.

Pijl weegt 2 lood, gewogen gewicht 29,3 gram, by Troois

gewicht 30,7 gram, bij Keuls gewicht 29,3 grom-



Pijl weegt I lood, gewogen gewicht 14,7 grom, bij Troois

gewicht 15,j5 gram, bij Keuls gewicht 14,6 grom.

Pijl weegt I 12lood, gewogen gewicht 7,35 gram, bij
Troois gewicht 7,68 grom, bij Keuls gewicht 7,3 gram.

Pijl weegt l14 lood, gewogen gewicht 3,64 grom, bij
Troois gewicht 3,84 gram, bij Keuls gewicht 3,65 grom.

Door Kruiters toegevoegd: I18 lood weegt 1,42 gram.

Heel leuk is, dot onder de vier pijlen de rnosso
oongegeven stoot in loot, dus rnet een t. De k/einste pll
van I 18 lood en het sluitstukje van dezelfde rnosso

ontbreken. U ziet oon de serie mosso-oonduidingen, dot
het Keuls gewicht is, dot in 1702 voor heel de þrovincie
Groningen dwingend werd afgeschoft door de stod
Groningen. Het gewicht moet dus voor 1702 gemoakt en

gebruikt ztjn. De toestand rs goed gaaf. Het makersmerk
goed afgetekend, moar een erg onduidelijk stodsmerk,
dot in de verte oÞ het stod4roninger rykmerk ltjkt.

T

INGEZONDEN VOOR "DE VONDST VAN HET IAAR''

GOUDEN VONDST
MIJN EERsTE

Ik ben zo'n twee jtrar een fanatieke
detectoramateur. Toen clan ook het
bericht kwam, clat er een

zoekweekencl in Engelancl zou
komen, was ik een vall cle eersten,
die zich claarvoor opgaf.

De eerste clag was het een vrije
zoekclag, dus kon je lekker de hele
clag rustig zoeken. Hoewel ... msrig,
dat wil zeggen met zo'n cluizencl
andelen.

Na zo'n hirlf uultje gezocht
te hebben, was het al raak.

Ik vond een Engelse

zilveren rnrlnt van Henry III
uit cle rwaalfcle eeuw Voor
rnij was het weekencl al

geslaagcl.

De volgencle clag zotrclelì er twee

weclstrijclen zijn. Maal omclat het
lìog everì zou cluren voor de ee¡ste

wedstrijd zou beginnen, besloot ik
lrog everì op het vrije terreirr re gaan

zoeken. Let wel: dazu waren al

honclerden detectors ove¡heen

geweest. Ik liep Zo'n vijf
meter het zoekterrein op
e1r zette mijn cletector aan.

Na zo'n lvr/ee tot drie ¡neter

' gelopen te hebben, hoorcle
ik een piep, dr,rs ik stak
mijn schop in de groncl en

zagtot nrijrr verbazing iets

wat het hart van iedere

detectoramateur sneller cloet
kloppen. Een gouclen munt.

Mijn eerste!

aalmelclen en

detert'nineren van de nìurìt, bleek
het een vroeg zevelrde-eetrwse, uit
Noorcl-Frankrij k afkomstige munt.
E en M lilìÂIIOVINGIAN 1'RlìMllS.SIS.

Tijclens de wedstrijclen zelf heb ik
niets gevonclerì, nìaar voor mij
maakte dat niets meer uit.

Lammert Hunmel

Grrmg z,ou i/e ntet de uonÁt unn deze

gouden munt rtee uíllen dingen nrtar
de uond¡t unn het jartr 1993.

l)etector7
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De beste keus voor
de serí ertze detectorist

C.Scope en Fisher Irlrporteun

GEIAN METAALDETECTOREN B.V.
Bedriivenweg 17
527 2 P 

^ 
Sint-Michtelsgestel

Nededand
Telefoo¡r o4lo5-a2949
Telefax o4ao5-15658

Als u denkt dat alle onder-water rnetaaldet€ctoren rnoeilijk
te bedienen, onbetrouwbaar of ontzettend.dwwr zijn,

dan moet u de Fisher L28O-XAquanaut eens proberen.
Er gaat een hele nieuwe wereld voor u open.

De ¡neeste vondsten in
Europa ziingelmaakt
lnet C.Sco1rc detectoren.
Dus waarom niet voor
een C.Scope l<iezen?
Vaarom niet nu
meteen?

l)etector



KELTEN EN HUN
/V\YSTERI E5 1

een rijkere
tentoonstelling

in Schokland
onder auspiciën van

de heer Oosterhof. Eerlijk
gezegd was er wat betreft

materieel in Amsterdam nu niet
zoveel te zien. Belangstelling was
er genoeg) maar men moest het
met een p.ìar magere vitrinetjes

doen, in plaats van met de
verwachte volle zalen en dat was

 
Aþeelding I

Drs. K.PH. Fnber

Kelten zijn in! Het Allard Pierson hield dit jaar
een tentoonstelling over het thema KELTEN

lN NEDERLAND. Een
paar jaar geleden

was er wat
vondsten betreft

symbolisch voor de
hele

problematiek.
Waren er wel Kelten

in Nederland? Nogmaals de Kelten
doen het goed! Kunstenaars staan

verbaasd bij de abstracte vormen op
munten (afb. l) of bij de sublieme

vormgeving van Keltische
siersmeedkunst (afb. 2). Bij de

verhalen over druiUen en over de
Keltische godsdienst loopt bij

iedereen de huiver over de rug. \

Arthur en zijn ridders, de graal, het
zwazrd Excalibur: dit alles ademt een \

Keltische sfeer. Wat is Merlijn anders
dan een oude druide? Allemaal "in de
ban van de ring" van Tolkien, dat voor
driekwart uit Keltische fantasie bestaat.

I)etectc>r9



Wie waren de kelten?

'Waren 
onze voorouclers clat ook of waren dat Germanen? Of kunlìen we

eigenlijk niet in clie categoriëtr recleleren? Archeologen begiunen al te
zuchten, zoclra clie cliscussie, clie in cle vorige eetrw is opgelaaicl, weer

opgerakelcl worclt. Vooral cloor het Duitse racisme van de vorige eeuw was

het een gewetenszaak of cle Ahnen
(vooronders) Germanen of Kelten
waren, Gennanen stoncl toen voor
stoere onvennengde strijders en

Kelten voor eelr vercleeld of zelfs

decadent zoorle (Frankrijk), clat

zich door cle Germanen naar cle

uithoeken van Europa had laten
verclringen.
U ziet: het één en ancler kon niet
zonde¡ emoties, al helernaal niet
later in de djcl van Hitle¡ die zoals

bekend, Europa had gereserveercl

als Germanisches Raum en claar

rustig de anclere stamlnen voor wou
verclrijven of uitroeien. Voor wie
zich tot zijn Grootgermaanse Rijk
bekencle was het al of niet
Germaans zijn (er waren hele

puntensystemen) een zeer gevoelige
zaak.

Vraag is nu hoe cle a¡cheologelì er tegenwoorclig tegen aan kijken.
E¡ wo¡den in Neclerlancl Keltische voorwerpen gevonclen, maa¡ cle oogst is

bepaalcl niet uitbundig. Dat viel in het Allarcl Pierson duiclelijk te zien.
Er waren een irnportstuk uit de Donaukeltenlanclen, wat brons, clat

aarzelend Keltisch genoemd wordt en wat Keltische lnunten, zoals eeu

stater van cle Arnbiani (afb. 3) eel volk uit Galli¿.

Daarbij moet worclen opgemerkt,
clat lang niet alle Keltische nÌrulterì
als zoclanig door de vinders worclen
herkencl; een zoeke¡ uit cle buurt
liacl bij Vechten minstens 4
Keltische bronzen mrllrtelr
gevonclen (circulatiemurìten,

gebruikt cloor cle Gallische
hulptroepen) en op zoekclagen heb
ik ettelijke Kelrische bronsjes en

zelfs een stater (ook van cle

Ambiani) gecletermineercl. De oogst
is kennelijk groter, clan officieel
bekencl is. Toch is het cluidelijk, clat

de "heartlands", het kerngebiecl van
cle Kelten, zuiclelijker moet worclen
gedacht. Het kaartje uit het

 
Aþeelding 4

Aþeelding 6

V
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^.Aþeelding 5

Aþeelding 9
V

ovel'zicl'rt van het Keltenmtrseunì in Hallein (Oostenrijk) geefi claar een

beeld van (afu.4).

Daarbij valt op, clat ons gebiecl wel een aantal Keltische stammen heeft
gekencl: De Menapiers in Zeelancl en Noord-Brabant en de Eburonen in

het huiclige Limburg en omsrreken. Vercler sraan nog vermeld de
Tencteren, cle Usipeten etc., maâr clat is nogal verwarrencl, omdat dit

lìalìlen zijn uit een periode van zo'n vijftig jaar later en clan wo¡clen de
orrclere lìanÌerì al niet rneer gehoorcl.

Bijna zou ik, last but not least, cle Batavi vergeterì, wiens rnuntproductie
een aantal zilveren regenboogschoteltjes (vertaling van

"Regeubogenschüsseln") heeft opgelevercl (afb. 5). Dit soorr rÌrulrrjes werc{
in goucl of in goucl/zilveralliage, rechrs van de Rijn gevonclen en golclen als

Keltisch. De Boii in Beieren zouclen her rype begonnen zijn. Die regenboog
wo¡clt nog pikant als men gaat fìlosoferen over cle betekenis van clit

ideograrn. In iecler geval kent ieclereen cle legencle van cle por goud aan
het eincl van cle regenboog. Deze legencle wordt levencl gehouclen

cloor zo'n vondst als clie bij Harnbacher Fo¡st: een echre schat en ja
hoo¡ weer clie regenboog op clie mtlnrjes.

Blijft cle vraag: \Øie waren cle Kelten en war is Keltisch?
De taalktrncle kent het Keltisch. In zijn boek over cle Inclo-Europeanen
neernt Maìlory het schema op valì de westelijke Inclo-Eropeaanse talell

(^fb. 6). De onclerlinge verwantschap is treffencl bij cle Keltische en
Germaanse telwoorden. Aan het schena is bijvoorbeeld te zien, hoe men

het onclerling van elkaar gaan verschillen (clivergentie) voorstelt.

Het schemaatje van het localiseren varl cle taalgroepen (afb-7) stelt heel
beeldencl voor hoe vanuit cle oorspronkelijke woongebieden van de Inclo-

Europeanen, cle grasvlakten tussen
deZwarteZee en de KaspischeZee,

voorbij het A¡almeer, cle groepen
naar alle richtingen uitzwermden.

Het Keltisch vinclen we hier volgens
het kaaltje ("fb, A) in cle laatste

eeuwen voor Christus, het
Gemraans ten noorclen daarvan.

Al mogen we Keltisch sprekencl niet
gelijk stellerì rnet Keltisch etnisch,

een feit is, dat het Keltisch
taalgebied in nauwer contact stond

met het gebiecl rond cle

Miclclellandse Zee (Griekenlancl,

Rome), oppicla (forten - fortsteclen)
kencle en ook eercler rnlrnterì
gebruikte dan het Germaans

sprekencle noorden.

Dat zijn natuurlijk belaugrijke
culnrrele verschillen: onze

Menapiers en Eburonen kregen tot

Aþeelding 7
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rìu toe geen eigen mrultprocluctie toegewezen, behalve clan clat mevr,

Scheers bij gebrek aarì een alclere verklaring de Eburonen aanwijst als

verarìtwoorclelijk voor een paar

onzekere staters, op groDcl varl cle

verspreicling ("fb. 9 en 10).

Nu is er eetr onclerzoek naar

Keltische plaatsnamen: het

opspitten van cle Keltische ouclere

en latere taalgroepen is een heel

specialistisch karwei van cle

taalkuricligen. Er zi)n sterke

aanwilzingen b etreffencle veel

Keltische plaatsnamen. Ik hoop een

van de taalkundigen eens te

verleiclen tot wat nitspraken
hierover, het is niet rnijn specialiteit,

De goclsclienst of goclenclienst, als men dat als een onclercleel van cle cultuur
op wil vatten, geeft ook aanwijzingen in Keltìsche richting, waarover later.

Aìles bij elkaar zien archeologen nog

geen Keltisch Neclerlancl.

Ze constateren contirìì.rïteit in de

bewoning in cle lJzertijcl; geen grote
culturele veranderingen in de zin
van huizenbouw e,cl.. \)Øat clat

betreff ziin de Kelten nog uiet in
beeld.

T

Irr Detectormagazine lÌunr.nÌef 12 komt
het ven'olg op "Kelten en hun mysteries"

"/y+;
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INGEZONDEN \/OOR "DE VONDST \/AN HET IAAR''

LODEN HOOFD)E VAN
DE RO/v\E INSE GOD /v\EDU5A

lk wil mij even voorstellen. Mijn n¿urm is Devid
en ik ben 24 jaar. lk ben aan één kant
helemaal doof en aan de andere kant
slechthorend. Desondanks zoek ik al I jaar
met de metaaldetector. lk luister naar de
geluiden met het oor, dat slechthorend is.
Natuurlijk met het gehoorapparaat.
Het laatste jaar gebru.lik ik ook een
koptelefoon.

Nu, waar ik over wilcle gaan

schrijven. In februari van her
jaar I9B9 ging ik rnet nijn
rnoeder met vakantie lraar
Lirnburg naar het plaatsje Beek,
waa-r we bij mijn orna gingen logeren.
Vlakbij dit clorpje zijn een aantal grote
akkers, hogerop gelegen en daar is mijn
werkterrein. Al B jaar.

U spullen en het hoofclje
mocht onderzoeken,
\Øat van mijwel mocht.

Later kreeg ik bericht of ik
langs wilcle kornen.

Het Romeinse hoofdje en cle

anclere spullen werclen verder onde¡-
zocht door drs. M. Bronwe¡, conser-

vator Provinciaa-l Romeinse Archeologie.
Zij vertelde mij, dat het loden hoofclje

echt Romeins is en dat het de god Meclusa
voorstelt, herkenbaa¡ aan het wilde haa¡ en

cle slangen, die oncler haa¡ kin gebonden
zitterr.Het is zo zeldzaam, omclat cle

Romeinen weinig loclen voorwerpen rnaakten.

Gaarne wil ik meedoen aalì cle vonclst van het jaar.

Onrdat het om een prachtig zeldzaant loclen hoofdje
gaat, waar ook nog een waargebeu¡cl verhaal achter zit,
Het hoofclje is helaas aan de rechterkant, boven
beschacligcl cloor cle ploegrnachilìe, lnaa-r'vercler is er van
cleze schoonheicl niets verloren gegaan.

Devicl Kamperveen

,, Ronreins moest zijn en zeker
. s-\ zeldzaam, ornclat her van loocl is.

wat lìet was. Hij zei, dat het een 1Be-eeuwse namaak
Roneins hoofclje valì een engel was!

Nu, cl¡ie jaar later wercl ik licl van uw gewelclig rnooie
blacl en in clat blacl staat telkens weer: MELD U\üØ

VONDSTEN AAN. Mecle claarcloor ben ik
aangernoedigc{ om clat te c{oen.

Op een zondag in septenber 1992 was er in her
Mrueunr van Oudheclen in Leiden, een alcheologisch
spreekuur, clus ik nam alles nree bet¡effende ouclheden,

waa¡onder clit kopje. Daa¡ ontdekte cle heer
Pedclemors, dat het kopje zeer zeker

Op een mooie clag, 9 februari 1989,
ging ik op eerì grote akker zoeken
vanaf 's nìorgerÌs zes uur, De hele
dag heb ik gezocht en rot mijn
ollgenoegen voncl ik slechts een

zwaal Aatrgetasle llìlllìt eIì eell

oucle, maar geheel gebogen vork.
Op clat moment zocht ik op cle \ ì
laatste strook, helemaal aan het \
einde van cle akker. Ik dacht bij \
rnezelf, "clit nog even afinaken en dan
naar huis, het is al bijrra 5 uur.",
Opeens gaf mijn 990 B van C-Scope een mooi
geluicl en ik stak een klein schopje in de grond en flop !

daar lag een loclen kopje. Ik blij, dat ik toch wat leuks
had gevonden en sropre het in eel bakje, dat in rnijn
hetrptasje zit en ging naar het huis van rnijn oma,
De volgencle clag keerclen wij hrriswaarts, naal Zuicl-
Hollancl, waa¡ ik gelijk naar een kennis ben gegaan, aan
wie ik het kopje liet zien om her¡r re laren beoorclelen

Detectort3



Voor al uw Numismatische
Op veilinggebied nummer I in

U kunt bij ons terecht voor:

wensen naar COIN
de Benelux !

ratische wensen naar COIN INVESTMENT B.V.
ner I in de Benelux !

VOOT:

letermineren van Uw stukken.

n ruilen van munten en penningen.

en van de door U gevonden of in bezit zljnde munten

vij 98 procent van alle bij ons ingebrachte munten en

oogste percentage in West-Europa !

lm anoniem blijven in onze boekhouding.

n verschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
ns getaxeerde waarde.

'trzd, dan niet ons te op te bellen, veel van uw collega-

wij u gaame gratis, onze laatst verschenen

chte munten berekenen wij 15,9 procent provisie

'belangrijke inzendingen kan dit percentage iets lager

STMtrNT B.Y.

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.

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

Wilt u meer weten ? aarzd, dan niet ons te op te bellen, veel van uw collega-
vinders gingen u voor.

Op verzoek sturen wij u gaame gratis, onze laatst verschenen
veilingcatalogus.

Voor in veiling verkochte munten berekenen
(inc1. B.T.W.). Bii zéér' belangrijke inzendingen
liggen.

wij 15,9 procent provisie
kan dit percentage iets lager

OIN II{VE
HEEREWEG 227A-2161 BG LISSE - POSTBUS 185 - 2160 AA LISSE

TELEFOON 02521-14985

Vakbetrokkenheid sinds 1945
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R.J. Holtmart

ln de afgelopen jaren is het
aantal opgegraven
onderdelen van
middeleeuwse sluitgewichten
aanzi enl ijk toegenomen.
Jarenlang was onze kennis op
dit gebied grotendeels
afhankelijk van twee
exemplaren in Troyes
(Frankrijk) en enige literatuur
uit Engeland (Seaby).

Sluitgewichten bestaan gewoonlijk
uit in elkaar passencle kornmetjes
met eerÌ tapse (uitlopende) wancl,
bijeen gehouclen cloo¡ een huis: een

kon rnet een cleksel. Het kleinste
gewicht is claarbij vlak.
Deze vorrngeving komt sincls het
einde van cie 15e eeuw voo¡ en is

vrij algemeen bekend bij
verzamelaars en lrusea.
De vonngeving van cle vroegere
laatmidcleleellwse sluitgewichten en
cle on<lerclelen waaruit ze bestaan,
wi1kt echter af en is het onclerwerp
van rnijn onclerzoek.

Ondeîzoek naar
middeleeuwse sluitgewichten

In 19BB wercl in cle orngeving van
Parijs een cornpleet exemplaar
opgegraven, enige tijcl later gevolgd
doo-,- een oucler exemplaar in
Haaksbergen. Cornplete
sltritgewichten zij n zeldzaant.

De losse onde¡delen zijn echter ook
van belalg. Een eerste inventarisatie
levercle ruirn B0 losse onclerdelen

op. Er vallen lijnen te bespeuren in
het vondstenrnateriaal,
voornamelijk op het gebiecl van cle

vormgeving en de claarbij

behorencle ouclerdom.
Mijn onclerzoek is gericht op cle

volgencle voorwerpen:

Huisjes

Tapse kom (van boven wijder clan

van oncleren), aan de buitenzijcle
voorzien van vertikale richels
("steunbereri') ruet aan de
binnenzij de vertikale verdiepingen
tegellover cle richels. De boverlrand
is met puntcirkels versie¡cl, Twee

opstaande "oortjes" waar doo¡heen
een sluitpen kzur wo¡clen gestoken.

De vo¡m van het huis verande¡cle

later naa¡ hoekig van buiten en

rond van binnen, afgesloten door
een vlak cleksel (met een aantal

verschillende vormerì van
sluitingen). Uiteinclelijk wercl de

buitenzijcle van het huis ook rond.

Kommen

De vroegste exemplaren zijn hoekig
van buiten er1 van binnen; op cle

bovenrancl van puntcirkels
voorzien. Latere exemplaren zijn
val binnen en var buiten roncl,

eerst nog op cle bovenralcl voorzien
van puntcirkels, later glacl afgewerkt
om uiteindelijk op c{e bovenrand te

worclen voorzieu van concentrische
draairingen.

Sluitstukken

De vroegste huisjes waren niet
voorzien van een delael; ze hadclen

op cle kleinste kom een

paclclestoelvormige "stop" met
claa¡in eell gat. Door de opstaande

Detectort5



oogjes op het huisje en het oogje in
cle stop kon een sluitpen worclen

gestoken. Die sluitpen is zelf ook
een gewicht! Nadat het vlakke
cleksel z'n intrede had gedaan, werd
het sluitstuk een taps, roncl en

massief blokje, eerst nog met

puntcirkels versiercl, later langs cle

buitenrancl met concent¡ische
ci¡kels versierd.

Op basis van de vormgeving van het
huis heb ik een eerste typologie
opgezet. Deze typologie heeft cle

volgende gegeveru nodigr

* 
u orntgeuing (h o e le ig/ lt o e Þ ig
ho ekig/rond of rond/rond;

* nutssn (dartait /ean de

oonpronÞelijlee eenlteid in lood of
nutrle of pond uorden afgekiÐ;

* uersíeríng en markering
(puntcirleelt, leeruen in de mnd,

con cen tris clt e /eri ngen) ;
" eut. ijlemerleen (zeldrn);
* uindpbtats en dateringunn de

bijuondsten;

" afmetingen (in mm).

Om enigszins gefundeerde
conclusìes te mogell trekken, zou ik
gtaag van u gegevens willen
ontvangen orntrent cle mogelijk in
uw bezit zynde oncle¡clelen. Foto's

kan ik ter plaatse nerÌìen, evenals

het oprneten etr het nawegen van cle

onclerdelen. Natuurlijk ben ik ook
op elke zoekc{ag aanwezig.

Publicatie van cle gegevens zal plaats

vinclen in "METEN & \(/EGEN",
het verenigingsblad van cle

Gewichten en Maten Verzanelaars
Vereniging, of in een cloo¡ cleze

vereniging uit te geven reeks

monografieën. Uiteraarcl knnt u
ook in "Detector Magazine" een

artikel tegernoet zien.

U doet mij een groot plezier als u
uwcollectie eens lnega t om te
zien af u rnisschien onde¡delen in
uw bezit heeft. De afgedrukte
foto's zijn rroorbeelden Yan de

verschillende soorten
sluitgewichten.

Bij voorbaat clank,

R.J. Holtman

Zoeken ? Prima
Maar niet NAAR een detector.
die kunt U vinden bij......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.A.

Broekstraat 41 , Hummelo
08348-1 630

muntba,md,el

RUIM GESORTEERD IN o.a.
Grieþse munten - Romeinse nxunten

Middeleeuuse munten - Prouinciale munten
Koninkrijksmunten

Buitenlandse nxunten
(mi cld e I ee tLtu e n -m o d.ern)

Gratis prijslijsten oþ aanuractg
Bezoek aan buis uitsluitend. op afspraak

Pr. Irenelaan 19 3958 )Ol Amerongen
Telefoon 03434-52838
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Uit de bundel "Mijn Hobby"

Verjrrt'Lrdagtrvoncl, cle hele f¿unilie tranwezig elì lnlrAr
pfitter. erì pr¿ì.ten.

Toen hoorcle ik ergens in cLe kaner iern,rncl zeggen
'Appie heb je cle la¿rtsre tif cl log rnooie clingen
gevonden?".
"O j,rwel" zei ik eu troerude n:trtrurlijk cle rnooiste
vonclsten op vân cle laatsre tijcl.
He r was een oom van mij, clie clat vroeg en hij zei
"heb jij ¿rl eens gezocht bij het olrcle zwernb¿rd aan cle

IJkenverlaat?".
Nu wist ik cle lJkenverlaat wel te liggen rnaar her
or-rcle zwernbad wist ik niet en ik vroeg ernaa-r-.

Hij vertelcle rnij, clar hij clat ook nier meer zeker wisr,
omclat el de laatste tijd zoveel veranclercl is en orndat
het al ongeveer 60 jaar geleclen was clat rnijn oorn
claar ging zwemlnen.
Ook vertelcle hij, clat ze het zwembacl in clie rijcl
gesloren hadden varìwe€le het te srne.-ige water.
Daar kwarn ik ook nier mee vercler en ik liet her er
maar bij.
\Øeken later sra ik op een rornmelna¡kt wat re lezen
in oucle boeken en korn ik een boekje regen, waar.een
oucl inwoner van eelì dorp zijn jeugclherinneringen
vertelt en plotseling lees ik "IJkenverlaat". Laat die
rnal claa¡ nlr gewoond hebben en in dat boekje
precies veltellen waar hij langs liep mer zijn vader om
bij clat zwembad re komen.

Dus ja hoo¡ op een zaterdag vloeg eruit en met het
bewuste boekje in uijn rechrerhand en cle cletecror in
mijn linker liep ik hetzelfcle pad af als clie jongen rnet
zljnvader ongeveer 80 jaar geleclen en ik kwam bij
het "zwembad".

V¿rn het "zwernba.d" was niets nr.eer temg te vinden,
rnaar op de oever val de vaart, waar de rnensen
moeten hebben gezeren vond ik deze clingen:
5 zilveren dubbeltjes van ornsrreeks 1900, 2 zilveret
kwaltjes uit cliezelfcle rijd en een ¿ranral zilveren en
koperen sieraclen, een gouclen zekhorloge en tot slot
een groot aanta-l koperen munten.

Conclusie: Al wordr er op zo'r verjaardag's avoncls
nog zo gekletst, toch geef ik de raad....hou je oren
open.......

A.R. Lankrnan - Noorclwolde

LEYCENTRA, WICH E LROE DE EN
/v\ ETAAL D ETECTO R

ln een l<ronteortikel heb ik ooi¿ eens de metooldetector
verge/eken rne¿ een wichelroede, Beide instrumen¿en
worden gebruikt om lets in de bodem op te zoeken.
Een wichelroede werkt v¡o porognostsche woornemingen,
een metoolde¿ec¿or vio het uitzenden en ontvongen von een
e/ectrisch veld. Wot ze verder nog gemeen hebben, is dot je
c/s toeschouwer niets kunt zien von de werl<ng von het ding,

moor dot het werl<, occeÞteren we wel. Een stopje verder is

het, gecombineerde gebruik von poronormole
woornemingen en de detector. Gelukkg kun je ols

omoteurorcheoloog nog zulke uisproken doen,

beroepsmensen worden don meteen niet rneer serieus
genomen door vokbroeders. Een zeer bruikbaar hulpmtddel
voor zoektochten in drt grensgebied rs een pos by uitgevenl
Ankh-Hermes yerschenen boek "Leylijnen en leycentro in de

Loge Landen", geschreven door Wigþolt Vleer. ln dit boek
stoon 216 plootsen beschreven, die hij met wichelroede en
pendel bezocht heefr.. Wot hebben hunebedden,
Vil< ngheiligdommen, Romelnse legerpl oots en en oude
kerken met elkoor gemeen? De heer Weer /egt uit, dot ol die
bouwse/s niet lul<rookin het londschop zijn neergezet, zools
we nu denken, moor doelbewust op zogeheten leycentro.

Dit z1n knooppunten vcn een "etherische energe", die in

Iynen over de oorde loopt en woqr beschutting of luwte
tegen negot¡eve lçochten gevonden wordt. Die 2l 6 ploatsen
z1n zodonig beschreyen, dot hij ook ocngeeft, woor
gebouwen en dergelijke gestoon moeten hebben.
Een gegeven, dot vrij eenvoudlg met een metooldetector no
te goon is, voor wotbetrefr. metc/en objecten, die ochter
geb/even zijn in de bodem. Simpe/ geredeneerd, zul je op
een p/cots woor hijKe/tische of Merovingische bewoning
oongeeft, met een metooidetector ook yonds¿en uit die tijd
moeten oontreffen. lk heb het nog niet nogetrol<ken, moor
go zeker nog op pod met zijn boekin de hond. Wigholt
Vleer trel< de conclusie, dot vrijwel olle prehistorische

bouwwerken en kerken von voor I 350 op deze leycenüo
gebouwd zijn. Woorom die kerken door te vinden zryn, wordt
simpelweg ver4oord door het feit, dot de nieuwe godsdienst

hoor mocht wilde tonen oyer het oude bijgeloof door de
oude heiligdommen te vernietigen en op d¡e ploosen kerken
te bouwen. Nu weten we, dot er ookhee/ vee/ oude zoken
gecssimi/eerd zijn in het chistendom en zelþ nog in

gewijzigde vorm bestoon in onze tijd. Vleer spreek over
onver4oorbore lichtverschrynse/en en dergeltlke, die zjn ntet
te controleren, door iemond die zich sceptrsch opstelt. Maor
to stb o r e zo ke n, zo o ls m eto o |detectoryondsten, sch erven en

dergelryke, wel, lk ben benieuwd wot ondere leden von onze
verenigng vinden met behulÞ von hetgeen in dit boek
geschreven ls.

Uitgeverij Ankh-Hermes, Antwoordnummçr 199, 7400

V B Deventer; Tel. 05 700-3 3 3 5 5, F ax. 057 00 -74632.
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U bent niet meer tevreden met
uw huidige
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komt u

Goldrush

toch gewoon
even b¡j ons

langs !!!
Palambangstraat 5

1094 TA Amsterdam
020 - 6682968
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VOOR U GETEZEN

Uit de serie OOGGETUIGEN:

ROME

In dit boek maakt rr op een originele rnanier kennis met
het oucle Rorne. Er staan orìtzettelìcl veel afbeeldingen
in. Ook valr voorwerpen, clie cloor u gevonclen zolrden
kunnen worclen. Elk hooßtuk belicht een ancler facet
uit cle geschiedenis van Rome en de Rorneinen.
Door enkele van deze hoofclstukken heel korr samen re

vatten, hoop ik uw nieuwsgierigheid op te wekken naar
dit prachtige boek.

Supermacht

Volgens de legencle werd Rome gesticht cloor twee
zonen van cle oorlogsgocl Mars, te weten Romulus en

Retnus, Têgen 50 v. C. was het grootste gecleelte van
het Micldellanclse-Zeegebiecl in hanclen van cle

Romeinen (afb. 1).

De keizers

Honderclen jaren lang was Rome een republiek,
maar clie ging ten oncler aan cle vele

burgeroorlogen. Na cle cloocl van Julius Ceasar
we¡cl cle orde hersteld cloor Augustus, clie

zichzelfuit¡iep tot cle ee¡ste burger van cle

herstelcle republiek. In feite was hij de eerste

keizer (afb. 2).

De legionair

Rome dankte zijn enorme rijk aan zijn iegioenen. :"

Elk legioen telde 5000 infanteristen. Dit waren
allernaal Rorneinse burgers, clie vrijwilling20 - 25 laar
clienst narren. Veel arme nenserì kozen voor het leger,

omclat het een goede levensstanclaarcl bood en cle kans

om verschillencle beroepen te leren. Ze werden
veronderstelcl niet te trollwen, maal u begrijpt, dat daa¡
cle hancl mee we¡d gelicht en dat cle meeste solclaten
'bnofûciële" vrouwen en kinderen hadden. Afb. 3 is

hier een voorbeeld van.

^Aþ. I Het gebied, in handen von de Romeinen tegen 50 v. C.

< Aþ. 2 Een gesneden edelsteen met
een oþeelding von de eerste keizer
Augustus. Na zijn dood werd hij tot

god uitgeroepen.

Aþ. 3 Deze gebroken grofsteen uit
Loncashire, Engelond, is die von de

dochter von een bonierdroger.

Soldoten en inheemse wouwen
trouwden, dit kweekte een hechte

bond tussen de rnheemse bevolkìngen
de Romeinen.

V
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De vrouwen en kinderen van Rome

In Rome warelì spinnen en weven volgens traclitie het

werk van vrouwell. De meeste Romeiuse kleding
bestond clan ook r.rit wol of liunen. Hiervoor wercl een

spinstok gebmikt, waarop cle wol- of vlasvezels

gestoken werclen om er garerl van te spìnnen (zie

afb. 4). Het uiteindelijke gewaad wercl bijeen

gehouclen door een doekspelcl oftewel een

fibula (zie afb. 5). De kinderen kleedclen zich

net zo als hun orrders. Tot de keizertijcl

werden ze ouclerwezetr cloor hun vaclers.

Spelen cleclen ze net zoals ouze kinderen, ze

irniteerclen de volwassenen in hun spel, dit is

o,a, te zien aan een stukje speelgoecl van een

strijclwagen. De Romeinse kitrderen vonden de

wagenrennen waarschijnlijk net zo spannencl als

onze kincleren de autoraces (zie afb. 6).

Voor de Romeinen was het gezinsleven erg belangrijk,
al was de opvatting over cle familie wel een beetje

alders clan tegenwoorclig.
De vader was almachtig over wat in zijn huis was,

inclusief alle merlsen, die er woonden. Hij kon in
theorie over hun leven of clood beslissen. Gelukkig
werclen in de praktijk cle vrouwen en kincleren niet zo

slecht behandelcl. De vrorlw hacl ook macht, zij

beheerde de huishouding en de financiën. Veel slaven

werden behanclelcl als lid varl het gezin.

Niet alleen in het hedendaagse Nederlancl stikt het van

cle honden. In het Rorneinse Rijk waren veel

honderassen, waaronder felle waakhonclen, zoals

cle hond op afb. 7. Sornrnige honden droegen
toen ook al naamplaatjes (zie afb, B).

Verder waren de Roneinen zeen godsdienstig.
De gladiatorgevechten waren hoogstwaarschijnlijk
ook godsdienstig van oorsprong. Ze we¡den gehouden
bij begrafenissen, ter ere

van de overledene. Aþ 7 ketdþ von een wookhond )
De mensen vereerclen

honc{erden verschillende goden, halfgoden en

godinuen. Van iecle¡een we¡cl vervrracht, cl t hij offers

bracht aan de belangrijke goden van de Romeinse staat,

zoals Jupiter.

Bouwers en ingen¡eurs

De Romeinen waren ook geweldige bouwers.
Ze trokken gebouwen op uit gehouwen rnarmer.
Een prachtig voorbeeld hiervan zrln de baclhuizen.

Het gezinsleven en de godsdienst Aþ. 4 Een sþinstok.

wij er nu von vinden, een gewone occessoire.

Ze wos hondig om montels en andere

kledingstukken op de schouder vostte zetten.

V Afb.6 Modelwogen.

L Afb. I Op deze

penningstoot Pok me

ols ik weg/oop en

breng me terug naot
mijn boos Viventius oþ

het londgoed von

Callistus.

Detector20



Aþ.9 Schietlood.

Een eenvoudig bronzen
gewicht oon een touw gof een

Þefect veft¡cole lijn om enoor te

zorgen dot muren loodrecht

waren. De naom von de

eigenaar, Bcssus, stoot er op.

L Afb. t0
Spiegelg/os wos in de Romeinse tijd nog niet
ur'tçvonden, doorom çbruikten ze gepolijst metool.
Deze gepolijst zilveren spiegel zit vost aan een oport
gemoakt hondvot ¡n de vorm von de knots en

Ieeuwehuid van Hercules (de mythische Griekse held).

Aþ. t2
Knipmes en scoþel, woorvon het ijzeren
blod is weggeroest

V

Afb. n >
De Romeinse messen wolen voak von dit type,

met een heft von çsneden been en een ring.

Er waren oefenzalen, sauna's, turkse stoombaclen, enz,.

Door slaven gestookte vuren buiten het baclhuis

stuurdelì warme lucht oncler cle vloe¡en en cloo¡ holle
buizen in cle muren naar schoorstenen in het clak.

De vloeren werclelì zo heet, dat cle Inensen binnen
klompen lroestelì clragen om hrur voeten niet te

verbranclen. De vuren werden ook gebruikt orn water te

koken om cle bassins te verwarnìen.

De ambachtslieden

De Romeinse voorwerpen, die bewaard gebleven zijn,
toDen aan clat cle lnensen enortn knap waren in het

bewerken van allerlei materialen, val leer en textiel tot
hout, metaal en glas (zie afb. 10, 11).

Ziekte
De geneeskunde stoncl nog in cle kinderschoenen.

Er heerste veel bijgeloof. Velen zochten
bovennatutrrlijke kuren voor kwalen en reisclen

naar verre teinpels en baclplaatsen zoals Bath in
Engelancl. Van veel planten was bekencl, clat

ze geneeskrachtige eigenschappen bezaten en

ze werclen gebruikt orn er medicijnen .'ran te

uraken. Men bezat reeds gereeclschappen orn
een operarie uit te kunnen voeren (zie afb. I2).

Het verval

Wellicht de grootste gift, die Rome de klassieke wereld
b¡acht, was de Romeinse Vrede. Voor de enige keer in

cle geschiedenis heerste in het hele Middellandse-
Zeegebiecl en cle lanclen eromheen vrede, onder één

regering. Hanclel en welvaart groeiden. Soldaten,
politici, hanclelaars en zelfs toe¡isten reisclen cloor het
Rijk, en met hen verspreicldenzich nieuwe mocles en

icleeën, waaroncler het Christenclom. Het Romeinse rijk
onderging na 200 n. C. grote veranderingen. Er waren

voortclurend botsingen met de "barbareri' in het
noorden en cle oorlogszuchtige Persen in het oosten.

Het Rijk zuchtte onder een toenemend en corrlrpt
administratief systeem el1 een steecls machtelozer leger.

Het Christendom was cloor verschillende reclenen

staatsgodsclienst geworden Het Rijk werd uiteindelijk
vercleeld in Oost en SØest. Ze zouden een verschillend

lot kennen. Dit was het begin van het eincle,

t
I. u. Spronsen

Dit boeþ is tot stand gekonten in samemuerhing tnet /tet
Britislt Museum. en is uerkrijþaar in de nteeste boekenuinþels

of is in ieder geual daar te bestellen.

De prijs is ongeueer f 25,-. fi¿n py¿6þtìg naskguerk.
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INGEZONDEN VOOR ..DE VONDST VAN HET IAAR"

BRONZEN RAN DBI) L,

c4.1900 v. cH R.

Mag ik even mijn verhaal kwijt?
Al vier jaar loop ik met
verschillencle cletecto¡s te zwalketr
over Gods aa¡clboclem. Ik ben
begonnen nìet eerl detector met één

knopje: aân e1l uit. Fliemree heb ik
op eerì "bepaalcl gebiecl" een tig
aantal roestige spijkers gevonclen,

etcetera. Maar ook een paar zilveren
munten, o,a. een rijcler.

Op een gegeven m.oment begaf
mijn cletector het; tevens mijn rug.
Toen heb ik een anclere gekocht bij
mijn sociale raaclgever Ruud cle

Heer uit Zalk,

Het woord discriminatie komt ilr
mijn woorclenboek lriet voor,
behalve bij cle t van treklipjes.
Ook rnet clie cletector heb ik talloze
n'rooie clingen gevonclen, (Ik hoop
dat mijn zonclerlinge manier van
opvatringen goed over kornt.)

Tot op een clag: kocht ik de Classic
II, een uitstekencl apparaat.

Tussen twee haakjes, ik ben een ja.tr
werkeloos. Mijn cletector vangr clir
gedeeltelijk op. Als ik aan het
zoeken ben, kornen er wel eens

mensen ûret vrâgen. AIs ze me
vragen: "wat zoekt u?", zeg ik
rneestal 'geluk!".

Eens was ik in het bos aan her
zoeken, toen vroeg een rneisje van
pak weg 4 jaar aan haar vacler: "wat

heeft die meneer daar voor een
apparaat?". rüØaarop de vader

bvenoonzicht

Determinatie: A. Verlinde, Prov. Overtjssels Museum.
Randbijl met hoog opstaande zijden. Datering: vroege bronstijd, ca. 1900 v.

Chr.. Gecorrodeerde, verbrede snede. Middelgroen glanzend en

gecorrodeerd patina van hogere gronden. Lengte: 96 mm. Breedte: 50 mm.
Díkte: l9 mm. Gewicht 180 gram. Conservatie: iets aangetast.

Vo n d sto m sta nd i gh e d e n :

Gevonden in aug. 1993 met een metaaldetector tussen voet lJsseldijk en

zuigkolk, gelegen in de rand van de uiterwaard, op ca. 20 cm. diepte-
Waarschijnlijk secu ndaíre I igging.

antwoorclcle: "een stoÍì,uiger".

Mijn mooiste vonclst tot nu toe is
toch wel clit bronzen randbijltje van
bijna 4000 jaar oucl (zie rapport
R,O,B.).

Hiermee wil ik rneeclingen naar de

vonclst van het jaar 1993.

Henk Niezen
Olst.

Foro's: RO B
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EEN DUIT IN
H ET ZAKJE

A. Folþerts

Toen ik mijn handjevol
moeizaam vergaarde duiten
aan een bevriende handelaar
liet zien, trok hij eigenlijk zijn
neus een beetje op. "Die zijn
niets waard" was zijn
vern ieti gende oordeel.

isschien niet voor cle

hanclel, maar
hisrorisch geziet

hebben ze wel degelijk iets te
betekenen gehad als pasmunt in cle

Lage Landen. Persoonlijk vind ik
zo'n afgesletell el1 verweercl muntje,
groen varÌ de roest, maa¡ wel zelf
gevonclen, rnooier clan een heel

alburn vol met munten, clie je bij
elkaar verzarnelcl hebt op beu¡zen.

Sincls de 14e eeuw en cla¡r

voomamelijk in de Noorclelijke
Neclerlanclen was het begrip "cluit"
cle benaming van mrurten van 714

groot (of 1/B stuiver).
]n Vlaancleren en Brabant noemcle
men cleze mullten veelal zesken of
negennìanneke, otnclat ze in waarde
overeell kwarnen rnet zes Vlaamse
of negen Brabantse mijten.

Het gewest Holland ging er het
eerst (1573) toe over duiten in
koper te slaan, war welclra overal in
cle Noordelijke en Zuiclelijke
Nederlanden werd nagevolgd.
Tot 1523 was het gebruikelijk, dat
cle munten hun waarde ontleenden

Iot de loøtste munten, die

ges/ogen ljn op noom von

de Ut¡echtse bisschoþþen, behoort de

koperen duil geslogen

¡n 1525 en /,527

te Wijk bijDuurstede.

aan de hoeveelheid goucl of zilve¡
clie er in verwerkt was.

De zilverprijs steeg echter sterk,
waarcloor het aandeel fijn zilver snel

verminde¡cle en cle muntjes steeds

kleiner werclen.

Om cle lnuntjes rnet de kleinste
waarden toch hanteerbaar te
honclen, kwarn lnen op cle geclachte

om een hoeveelheicl koper aan het
zilver toe te voegen.

Uiteinclelijk we¡clen cle puur
koperen pasnrlntell ingevoercl, een

vernieuwing, afkomstig uit Italie.

De steclelijke lnunt van Utrecht had

in 1523 de prirneur lìlet een

koperen duit, met op cle voorzijde
het stedelijke wapen van cle stad en

op cle keerzijcle een gevoecl en

versierd kruis en het opschrift
ANN-O.DO-MIN.I. 1523.

De toenmalige bisschop, Hendrik
van Beieren, voelcle kennelijk
nattigheid in het kerkzakje en liet in
1525 in \Øijk bij Duurstede duiten
naar eigen ontwerp slaan. Een

voorbeelcl clat spoeclig daarop
navolging kreeg in de rest van de

regio.

De Hollandse duiten uit 1573

werden geslagen op naarlr vaÌr

Philips II en met diens spreuk op de

keerzijde, maar om het
Bourgondische kruis verscheen cle

Holla¡clse tuin en de keerzijde werd

voorzien van het wapen van

De eerste duit von het
gewest Hollond

ges/ogen in 1573, metop de

voorzijde een k¡uis binnen een tuin
met oPen omheining en oan de

keerzijde het woÞen von Hollond
met kroon.

Duitvon de stod Uuecht geslogen in

l578,metop de

voorzijde het Andreos stokken-kruis
en oon de

keerzijde het stodswaþen vdn Utrecht
met versrerlng von lelies.

Duit von de stod Ut¡echt geslogen in

1657, met oþ de voorzÌjde het
stodswapen von Utrechl met k¡oon

tussen twee leeuwen en aon de

keerzijde de tekst UTRECHT met
joortol binnen een versierde vierpos.
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Hollancl. De intriruieke waarde
was lager clan cle betaalwaarcle, wallt
cle Hollanclers waren toen al

gewiekste zakenlui.

De Staten van Holland gebruikten
de "winst", vercliencl rnet <leze

uitgifte, om huu oorlogjes rlee te
betalen. Dat kon niet lalg goecl

gaalì en zo wercl clit rype cluiten al
in 1579 verlaagcl tot een 1/2 cluit en

de oorclen van 2 duiten tot 1 duit.

Je kunt clat in je collectie temgzien,
aan de cltriten van F{olland van na

1590, die cle beelclenaar van clie

oude oorden van 2 duiten bleven
clragen.

Deze l7e-eeuwse cluiten warerì van
het rype Hollanclse rnaagd in tuin,
of van het type met provincie- of
staclswapen, maar altijcl met een

ma¡tiale spreuk ronclom.
Op cle keerzijc{e lees je clan de

provincie- of staclsnaam in een

lauwerk¡ans, een leuke heralclieke

cornbinatie. Je weet nu altijd welk
waperl bij welke stad hoort.
lJtrecht, Groniugen en Zutphen
sloegen tevens cluiten rnet het
staclswapen vastgehouden cloor twee

leeuwen.

Orndat cle koers van de l7-eeuwse
cluiten hoger was, dan de

rnateriaalprijs cloor cle enonne
kopervonclst en in Zweden in clie

tijcl, volgcle al gauw imitatie.
Vooral steclen als Reckheim,
Gronsvelcl en Stevensweert
verdienclen goecl aan cle laslag van
de Noordneclerlanclse dui ren.

Orn paal en perk te stellen aan cleze

praktijken voerde Holland in 1702
een nieuwe koperen cluit in om het
gewicht in overeensternming te

breugen met cle w¿ta¡de.

Gelqktijdig werclen cle inferieure
duiten uit de 17e eenw
geclevalueercl tot een ha-lve cluit.

De overige provincies volgden al ras

het Hollandse voorbeeld orn te
vootkomen, dat alle slechte duiten

uit Hollancl bij hen terecht zouclen

komen. Utrecht liet bijvoorbeelcl in
jarrtrari 1,702 de alclaa¡ geslagen eu

circulerencle cluiten stempelen met
het Utrechtse staclswapen, waarcloor
ze 1 cluit waarcl bleverr.

De klop werd echter nagemaakt en

iu maa¡t van hetzelfde jaar werclen

ook in lJtrecht, zowel cle geklopte
als cle ongeklopte cluiten
gerecluceercl tot een penning (1/2

duit).

'S7ie 
er uiteinclelijk opclraaiclen voor

cleze waa¡clevennindering in cle

portemonrìaie is wel cluidelijk.
De regenten haclclen hun schaapjes

echt wel op het clroge voor ze hun
plannen openbaar maakten.
In 1711 voercle Utrecht vervolgens
een nieuwe cluit in, uiteincleliik
toch het Hollandse voo¡beelcl
volgencl.

De zwaarcle¡e ctuiten, die je nu nog
regelmatig vinclt met de detector,
werclen gedurencle cle gehele 1Be

eeuw geslagen rnet op cle voorzijde
het provinciervapen (Utrecht: het
staclswapen) en op cle keerzijde de

provincieuaarn ( of stad Utrecht) en

het jaartal.

De duiten zijn pas in 1827
ingewisselcl tegen nieuw kopergelcl.

T

G eraad.p le egde li t erntuu r :
De muntenencyclopedie, de

Muntþoeier en de Muntalntan¿/e.

Duit von de

stad Zutphen geslogen in 1687, met
op de voorzijde het stodswapen met

kroon tussen twe< leeuwen en het
joartal.

Op de keerzijde CIV.ZIIPHANIA in

versrerde vierpos.

Boven: een originele duit von Deventer.

Onder: een imitotie von Reckheim,

ge¡nspireerd op het ontwerp von de

duit uit Deventer.

Duitvan de Groninger Ommelonden
geslogen in 177 I te Harderwijlç met

op de voorzijde hetwopen von

Groningen en Ommelonden en op de

keerzijde GRON.EN OMME\ joanol
en munüneestersteken "boom " tussen

rozetlen.

Duit van het gewest Hollond

çs/ogen in 1755, met oÞ de

voorzijde de Hollondse leeuw met
vrijheidshoed oÞ sÞeer ¡n een tuin

mef gesloten omheining en op de

keerzijde: HOLLAND/A
met joottal.
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DEALER
PAGINA
Voor een deskundige
voorlichting, degelijl<e
garantie en een goede
service is er altijd een

erkende dealer bii 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. 05 I 33-5093

White's / Viking / Garett

GRONINGEN

Detection Systems
Groningen

Beatrixstraat 26, Leens

Iel.05957-1749

White's / Compass
Tesoro / Viking

Detection Systems
Holland

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

Autotel efoo n 06-52926825

Tesoro/Fisher/Viking
Goldspear / Compass

Fa. Detect
Gert Gesink

Schurinkdwarsweg I 1,7523 Af Enschede

Tel. 053-300512

White's

laap Oosterling b.%
Ganzenakkers 5,8076 PX Vierhouten

Te|.0577 l-1209

ovERrrssEL

GELDERLAND

UTRECHT

Compass / O'rion
White's / Bounty Hunter

Hofstee detectors
lndustríeweg 35, 364 I RK Miidrecht

Te|.02979-84713

Compass / White's

Goldrush
Palembangstraat 5, 1094 TA Amsterdam

Tel. 020-6682968

NOORD.HOLLAND

C-Scope / Tesoro / Fisher

D.J. Laan
Metaaldetectors

Pieter Maatsstraat l2
I 777 AP H ippolytushoef , f el 02279 -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.025l0-25457

Compass / C-Scope

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade 102

4205 VE Gorinchem, Tel. 01830-236 l8

Garret, Celtic, Fieldmasteri
Viking en diverse merken

2e hands detectoren

MARO detectie
Jan Kloosstraat l6

220 I PW Noordwijk
Tel.017l9-47821

ZIJID.HOLLAND

Tesoro / C-Scope

Hoeveline
Burg Bauwmannlaan 90a

3043 AP Rotterdam

Tel.010-4157649

Celtic / Garrett / Fieldmaster
Pulse Power Developments

Showofrs miniaturen

Treasure Hunters
Supplies

Ru Parestraat 122

2552 CS Den Haag, -1e1.070-3912743

Heliotrooplaan 376

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

White's en div. merken
2e hands detectoren

T. v. Broekhoven
Swifutraat 50, 307ó SP Rotterdam

Tel.0l0-4199096

Compass / Tesoro
White's / BounÇ Hunter

W. Munsters
Metaaldetectors

Keepstraat 2,5702 LH Helmond

Tel.04920-44782

Tesoro / Compass
Fisher / C-Scope

Jan van Bergen
Schoolstraat 15,5221 AA Den Bosch

Tel.073-311350

C-Scope

P. van der Putten
Hutakker 3

5552 CJ Valkenswaard

Tel. 040-816665 I 04902-417 t7

NOORD.BRABANT



WAT I5 ER ZO LEUK AAN PIJ PEKOPPEN?

De pijpekop krijgt cle laatste tijcl
steecls meer belangstelling. \Øie
recente literatuur leest over
vondsrbeschrijvingen, clie cle laarsre

300 jaar behatrclelen, zal vrijwel
altijcl wel wat over pijpekoppen
tegenkornen. \Øe kunnen stellen,
dat de pijpekop het 'þiclsfossiel" van
de nieuwe tijd is. Sinds de
zeventiencle tot lìet eincl van de
negelltiende eeuw zijn er miljoenen
pijpekoppen weggegooid.
De kleipijp kunnen we ctus zien als

een soort wegwerpartikel.

Doorclat e¡ zelfs nu nog enige
miljoenen pijpekoppen in cle

bodem liggen, kun je voo¡ slechts

enige tientjes al een aarclige collectìe
opbouwen. Je kunt je collectie
echte¡ ook zelf bij elkaar speruen.
Het enige nadeel is clan, dat je
weinig versierde koppen zulr
vinden.
\)Øist u dat er enige cluizenden
verschillencle kleipij pen bestaan,
met elk een eigen geschiedenis?

Doo¡clat je voor weinig gelcl een

leuke collectie kunt aanleggen,

doordat elke kleipijp zijn eiget

geschiedenis heeft en cloordat er van

sommige pijpemakerssteclen weinig
bekencl is, houcl ik rnij met cleze

hobby bezig. Ik vennoecl, clat

genoeg leden van onze vereniging
zich met het verzarnelen van
pijpekoppen bezig houclen.

R.S. v.cl. Molen

Een versiercle pijpekop uit mijn
collectie. Deze pijpekop wercl op
het Spui in Den Haag gevonclen.
De pijp is gemaakt in Goucla.

Datering: 1725-1740. Linla de

haan en cle lemers MC (initiaierl valr
cle pijpemaker), gekrooncl met een

parelkroon. Mìsschien is dat
Maarten Caen geweest.

Rechts een heer van stand (prins

\Øillem IV?).

ROM E I N 5 E L ENCTEMAvATJ ES)

In'Westerheem, het tijdschrifr van
cle A1WN, stoncl enige tijcl geleclen
een vraag naar aanleicling van het
bij elkaar brengen van een aanral
kleine bronzen en zilverèn staa-fies.

Dezeztlu in ons land, in België en
in het voormalige \Øest-Duitsland
gevonden in grondlagen, die op een
Romeinse herkornst cluidden.
Hrur cloorsnecle is ¡ond, clrie- of
meerhoekig, de uiteinden zijn spits,
plat of afgeknot.
Vergelijking van de rnassa's gaf geen

aanknopingspunt, maar cle lengte
komt grotendeels overeen met l, 2,

2 l12 of 3 maal 1B ll2 nn'.
De Romeinse digitus (vinger) = 1¡4
handpalm = Il16 voer = 18,4 mrn.
Het gaat hier cltu vermoeclelijk om
de kleinste Romeinse lengtematen.
Wie kent een dergelijk rroorwerp?
Elke informatie over dit
onderwerp is welkom.

G. Houben, Zwolle
Tel:038 -538633
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LANDí.OED TU55EN DE
I<AsTE LE N

WAARDEN BU RC, EN
NEERIJNEN TABOE

VOOR
D ETE CTO RA/V\AT E U R 5

Op 7 juli 's avonds liep ik met
rnijn cletector na een clag werken,
olltspalllìen door een boongaard
op het betreffende landgoed.
Totdat cle beheerder een babbeltje
kw¿rm maken. I¡r het kort lcvr¡arn

het erop neer dat, cloor een

incident rnet eerì cletectorist, cloo¡

het Stichtingsbestuur besloten was

geen mensen rneer toe te laten, die
rnet een rnetaa-lcletector het terrein
wilden betreden.

\Øat wilcle nu het geval: er bleek
ge€iraYen te zijn in de

u'andelpaden, waarbij de gaten

niet gedicht warerì. Maa¡ wat
kwalijker was, cle beueffende
persoon had een vals

toesternmingsbewijs compleet met
hancltekening bij zich.

Dit bewijs werd ingenomen door
cle beheercler en het geval werd zo

hoog opgenouìen, dat het daarna

in de toekomst verboclen was orrr

te zoeken met een detectol voor
iedereel.
Zo moeten de goeden dus onder
de kwaden lijden, rnaar het zij zo.

Voor de goede orde heb ik rnijn
legitimatie getoond van onze

vereniging, maar clit kon de

beheerder niet verrnurwen.
'W'aardenburg is en blijft gesloten

terrein.

,A. Folkerts



Geachte heer Eekhof,

Hierbii verzoek ik u

vriendeliik het hoofd eens

te buigen over deze
bijgaande tekeningen om
(hopeliik) enige informatie
te kunnen geven over
functie en ouderdom.

Als extra gegevens de
bijvondsten. Bij A twee
duiten. (niet afgebeeld)

Bij B l8e-eeuws horloge.

Materiaal: ijzer, dikte 8
mm aan de rugzijde,
dwarsdoorsnede 8 mm.

DL3f,R-5 DrJo¿5ñ¿De
8-r
1v

Bij C een oord en een
vroeg I 6e-eeuwse gesp

Bij D laat middeleeuws
leerbeslag.

Materiaal: brons, dikte 3

mm, A: ingekleurde lijnen
liggen boven op het
voorwerp, B: lilnen liggen

in het voorwerp, geen

breukrand zichtbaar aan

Øì.( Pv'
1----------------

we nog ntet ult.
De door u geschetste

afbeelding B is een stukje
gereedschap, dat door de

boer op het land gebruikt
werd. Het gaat hierbij om
een snijmes om
bijvoorbeeld greppels op te
schorren. Datering 19 el 20e

eeuw. Afbeelding C is een

siergesp. Deze gespen

werden ook u'el gebruikt op
de schoen. Datering l8e
eeuw. lØat betreft r'oorq'erp
D, kunnen we niet tot eelr

deternrinatie komerr.

Misschien lukt dat r,r'el als

het voornerp gezien wordt
door een vall olfze

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

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

(vindplaats een in
ongeveer 1850 gelicht
kerkhof).

Materiaal koper, dikte 0.45
mm, geen tekenen van

bevestigingsogen of
spelden, reliëf zichtbaar
aan rugzijde. Gezien de titel van deze

rubriek vraag ik of er in de

buurt van Waddinxveen
leden wonen, die samen

met mij eens op zoektocht
willen gaan.

Bilvoorbaat dank,

M. Hilgers,
Kamilleveld 7,

2742 GG Waddinxveen

Geachte heer Hilgers,
Voon'r'erp A zal later
behandeld worden, daar zijn Het is naar mijn

deskundiger-r (eventueel op
een zoekdag).

Geachte heer Eekhof,

Bij deze doe ik u een

loden afgietsel toekomen
van een voorwerp, dat ik
op het strand vond, ten
westen van Breskens
(Zeeland).

vermoeden een lood/tin
legering en nogal vlekkerig.
lk moet zegten, dat het
door mij gemaakte
afgietsel duidelijker is, dan

het origineel. Het is soms
net of je voelt, dat het
toch wel iets is, dat had ik
nu ook.

Het was nl. dubbelgeklapt
en van de afbeelding was
ntets te zren.

De achterkant is glad.

Kortom, toen ik het
openklapte, kwam de

incomplete afbeelding te
voorschijn.

Persoonlijk heb ik het

$o

u)

t

3
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idee, dat het een gedeelte
van een pelgrimsinsigne is,

maar ik geef mijn mening
graag Yoor een betere.
Tussen haakies, ik vond
het op een plaats op het
strand, waar een stuk
ander duin door het water
was weggeslagen. Hopeliik
kunt u mij wat meer
informatie verstrekken.
Overigens, de dikte van

het voorwerp is in het
afgietsel te zien. Dan als

tweede wilde ik inhaken
op een tekeningetje van
Mark Vermeulen uit
Ravenstein. (Detector
Magazine nr. 8 blz. 32
voorwerp 2)

Mogelilk heb ik zo'n zelfde
voorwerpje gevonden,
maar ze doen me meer
aan een soort gesP

denken. Op de zoekdag jl.

kon men mij echter ook
geen uitsluitsel geven, wat
het hier betrof, mogeliik
nu wel.

v.4.2. zAZ
Materiaal vrij zeker brons,
dikte 1.2/1.3 mm,
Vindplaats Weer¿

De voorwerpen zijn
gegoten. De rechthoeken
zun oPenrngen.

Het "puntje" tussen de
openingen is een putje en
geen gaatje. De cirkel lijkt
geètst. Weet u wat het is,

tot nu toe bezit ik 3 l/2
exemplaar.

Met vriendelijke groeg
Will Hilhorst, Someren.

Geachte heer Hilhorst,
FIet door u genraakte
afgietsel in lood is

inderdaad \/an een

pelgrin.rsinsigne. Op dit
insigne is duideliik de

heilige staf err een kistje te

zien. \Øelke heilige het

betreft heb ik r-riet kunnen
ontdekken. In het boek
"Schatten uit de Schelde"

stâarì er enkele afgebeeld,

maar deze niet. Misschien
kan een van onze leden

uitsluitsel geven.

De volgende vraag kan ik
nu beantlvoo¡den. Ik denk
dat het hier gaat om de

sierplaat van eell tlekoog, of
handgreep voor eeu lade of
kastje. Zelf heb ik ook iets

dergelijks. Door de gaatjes

kwam een platte koperen

srrip, 'r,raar een koperen rine
aanhing. De platte strip
sloeg men aan de

binnenkalt \/âst. De
datering is l8e/l9e eeuu'.

lngezonden door
de heer Frikken,
Nieuw-Weerdinge.

Geachte heer Frikken
Hier is dan toch het

antr,r'oord op uw vrâ2g

betreffende \¡oorwerp A,
detectornragazine nr. 8.
'W'ij hebben hien'oor de

deskundige op dit gebied,
de heerJansen, om
uitsluitsel gevraagd.

U gaf aan, dat het \/oorwerp
van lood was genraakt, 4 cnr

groot, met op de voorzijde
een Franse lelie, tekst OUL
M .., achterzijde voorzien
vall een halfopen oogje,

rechtopstaand plaatje err vrat

roestvornring. U vroeg of
het misschien als speld lvas

gebruikt.

Dit voorwerp is een

lakenloodie. Het kar-r vau de

Franse lakenindustrie zi jn,

nraa¡ dat hoeft niet omdat
ook enkele Nederlandse

wapens een Franse lelie
dragen. Maar in dit geval

zou het wel Frans kunnerr

zijn, dit van!\€ge de naanr.
(R)oul - Mir??. Dit is alleen

uit te zoeken nret nee¡dere
van dezelfde loodjes.
\(/e r,r'eten nu toch ook nog
niet waar in Frankrijk.
De datering is van de l7e -

midden 18e eeuvr,. Het is

mogelijk, dat de

roestvonuing op de

achterzi jde is ontstaarr

doordat er een stalelì

draadje is gebruikt ter
versteviging van het loodie.
Het is niet als speld

gebruikt.

Geachte redact¡e,

Kunt u mij iets vertellen
over enkele schijfuormige
loodjes, die ik met de

metaaldetector opdiepte.
Alles wat ik ervan weet, is

dat het geen fabrieksloden
zíin.

I De doorsnede is 20 mm.
Gevonden op een oud

pachtdomein. Het schild
onderaan is dat van de

stad Leuven, Belgiè. Hoe
oud schat u dit voorwerp?
Waartoe diende het en

misschien weet u ook wat
die vreemde tekens
betekenen. Aan de

onderzijde is een voetje
met een doorsnede van l0
mm.

2 Dit loodje vond ik
onlangs nabij een

verdwenen klooster,
afgebeeld is een
"middeleeuws uitziende
drinkbeker (graall). Had

dit loodje een relitieuze of
een culinaire functie en

hoe oud is het?

Veel dank voor uw
informatie.

Hans van Meeren,
Tielt-Winge

Geachte heer van Meeren,
Ook jouv,r. r,ragetr worden
beantwoord door de heer

Janssen.
De heer Janssen heeft zulke

loden nog nooit gezien.

Lrdien het geen

verzegelloderr zijrr, darr is

voorwerp 1 n-risschier-r een

eigendomslood.
De afbeeldingen zijn
gekopieerd en zullen
voorgelegd vvorden aan de

heer Van Laere,

Perrrringkabiuet in België
(Hasselt) Hij is erg

Ð 
¡.:Z
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geïlìteresseerd in BeIgische

loden. De uitslag vvordt t.z.t
bekend genraakt.

Brief van de heer Broek

Geachte heer Broek,

Ook ulv vragel heeft de

heerJanssen zo goed

n-rogeliik proberen te

beantwoorden.

afb. I vindplaats grond
Meeuwenstraat. Opschrift
kroon met Franse lelie
met instempeling G, in
bovendeel 85. Afwijkende
vorm.

lØat voor loodje dit is, is zo

niet na te gean. Mogelijk
een "lip"verzegeling uit
Lyon. 85 kan het afgekorte
jaar (1685 0f 1785) zijn.
Dit lood komt u'el uit de

lakenindustrie. In numnrer
30 van Coilhunter
Magazine blz.30 is ook
zo'n soort lood te zien. Hier
is hij vergroot weergegeverl

en dichr. LJw exenrplaar is

open en mist delen.

Afb. 2 opschrift: poort met
torenties met in de boog
de letter D.

Afb. 3 opschr¡ft: poort van
Kampen.

Afb. 4 drie rond¡es met
merkteken.

Afb. l3 opschr¡ft: CVA - X
+10, keerziide 3 rondjes.

De loodjes 2 ,3,4 en 13 zijn
loodjes uit Kanrpen. Voor
mij totaal onbekend. Een
brief naar het a¡chief van

Katnpen is al olrdelweg.
Het resultaat hoor je t.z.t..

]x. r\t*¡"L

Afb. 5 opschrift l/8 onse
wass.-4O (voormalig Agn.

klooster.

'W'ilt 
u zo vriendelijk zijn

om het stempel en de

keerzijde e\/elì op te sturen.

Het lijkt me wel een lood
uit 1700. Zelfde periode a1s

bijvoorbeeld de

arnrenloodjes uit Flaarlenr.

Afb. 6 afgebeeld de

Nederlandse leeuw.

Dit voorwerp is eerr

onderdeel van een militaire
uitrusting (Kon.
Landmacht, haak)

Afb. 7 opschrift een

schelp, keerzijde 293.

FIet nunrmer op dit loodje
is mogelijk het nunmer var-l

een bepaalde partij ofvan
een controleur.

Afb. 8 opschrift wijnkruik
G 6 %, keerzíide T. V.

DEBRAAL,

Dit is een loodje van de

Rotterda.mse wiinhandel
r,.d. Braal van rond de

eeuwwisseling.

Afb. 9 opschrift J. Coren.
Elburg, keerzijde CML

Dit loodje Coren ken ik
niet, een brlef naar Elburg is

onderweg. In ieder geval

heeft u de letters CML
verkeerd eeïnterpreteerd.
U ziet her op de kop.
Dus geen CML, maa¡

Hebreeuws'r'oor "Kosier" .

waarschijrrlijk is de heer

Coren een jood, hoeu'el ik
dit geen Joodse naam vind,
dit zou lr.el eens Cohen
kunnen/moeten ziln. lndien
dat zo is, komen er 2 in
aanmerkiug.

I periode 1860 - 1875

Jacob Cohen, slager te

Horsschen (Pruiserr) geb.

l,nrersfoort 6-7 - 1 804,
gehuwd nìet Kââtje

Golstein, gesrorven 7-3-
I 880.

2 1839 - 1860 
'Jacob 

Cohen,
slager, gehuwd nret Kaatje

Jacobstein.

Gezien het uiterlijk van het
loodje zou ik voor nunìmer
I kiezen.

Afb. l0 opschrift Zwolle,
keerziide D &V D.

D &V D staat voor Dooger
elì v. Deventer,
I ikeurstokers te Zw oll e,

1840 - heden.

6vD
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Afb. I I dit voorwerp is

van tin en zo'n 2 mm dik.

Dit ken ik niet, er is ook
niet veel van te makelr.

1255. De meeste loden
komen uit 1700 (niet

zeldzaant) . Sch aarser zi j n

die uit 1600 en 1800.

Nog even vooruitloperd op

de berichten uit Karlpen,
het voorwerp \.an tirì is
natuurlijk geen

verzegelloocl.

Geachte redactie,

Graag zou ik willen weten,
wat dit is. Het materiaal ¡s

koper en het lijkt op een

soort fluitie. Tussen de

tandjes loopt een

koperdraadje en in het
midden zit een stukje
hout, dat is afgeknapr De
tekening is op ware
grootte. Gevonden op een

terrern waar vroeSer
(ongeveer I 830) feesten
werden gehouden.

E. Tuininga, Gorrediik

Geachre heer Tuininga,
Het door u gevonden
voorwerpje is een onderdeel

vân een parapluie. Tusseu

de tandjes bevonden zich de

balijnen, waar het doek aan

bevestigd u'as.

Het koperdraadje hield de

balijnen bij elkaar. Deze is

zÍ e.P il'
Êrñó L?r l

I /vor¿;

vermoedelijk in dezelftle
periode gebroken en

weggegooid. Als u uw eigen

parapluie bekijkt, zult u
zien, dat het nrecharrisme in
de loop der jaren vveinig

veranderd is.

4HÉÉV

\'

Afb. l2 opschrift TV,
keerzijde R =rogge?

Dit loodje ken ik niet, de

afgekorte naanÌ nloet men
"toevallig" tegenkomen.
Het is wel een loodje van

een molen, brood of
meelfabriek. R staat

inderdaad voor roggemeel

le kwaliteit. Kan ook Duits
zljn-

AÍb. l4 vuurlood?

Dit is inderdaad een vuur-
of bakenlood. Hij is van het
Hoogheemraadschap
Rijnland, tot in
standhouding van de vuren
van het sluizencomplex te
Spaarnedanr. Opgericht

Geachte redactie,

Een paar iaar geleden vond
ik een aantal voorwerpjes,
Het waren een l7e-eeuws
kledinghaa(e, een I 6e-
eeuws kruisie en een l4e-
eeuws kopie van een beeld.

Dit waren mijn eerste
detectorvondsten. Na
verloop Yan t¡id, heb ik ze

van de hand gedaan; iets
waar ik nu spilt van heb.

lk zou deze vondsten graag

weer bii mijn collectie willen
Yoegen, omdat ze een Srote
persoonlijke waarde voor
mil hebben.

De voorwerpen zien er als

volgt uit

Het kopie

Dit kopje was van

koper/brons en het belt
een mooie patina. Het heeft
een Egyptische stiil en in
de achterkant zat een gat.

Bii de nek is het kople

afgebroken. Het was een

vrouwelijk gez¡cht Het
kopje woog ongeveer 50
gram. De achterkant van
het kopie was afgeplat
Lengte zo'n 4 en de breedte
zo'n 3 cm. Datering l4e
eeuw (was aangemeld bii
het plaatseliik museum).

Het kruisje

Het materiaal was

koper/brons. De lengte was

ongeveer 3.5 cm en de

breedte 2.5 cm. Datering
l6e eeuw.

Het kledinghaa(e

Het materiaal is

koper/brons
De lengte is ongeveer 6 cm.

Datering l7e eeuw.

Detector3r



lndien mogelij( zou ik deze
spullen graag terug willen
kopen. lk hoop, dat de
bezitter(s) van deze spullen
kontakt met mij op willen
nemen. Het is mogelii( dat

ze in Belgiè beland zijn. Wie
helpt mii verder?

Bii voorbaat dank

J. Vane, Tegelen
Tel 077-73-73-83

Hierbij wil ik U een tweetal tips geven voor uw
rubriek "Tip".
Wellicht kunnen zii nuttig zijn voor anderen.

Het bekende fotokokenje. Vervong de vochtige wotlen door
uit een sponsje geknipte rondjes van co. 0,5 cm dikte.
Voordeel is dot de munten niet longs elkoor kunnen schuren
en dot het meerdere keren bruilrboor is.

Voor het gevonden materiool mook ik gebruik von een

tweetol fetstos.¡es van het type døt bij herenfietsen voor het
zodel oon de stong hongt. Het Hidebond goot om de

broekriem en oon de zijkont von het tosje hong ik een loþ
voor het ofuegen von de honden. Ik gebruik één tosje voor het
goede moteriool, het ondere voor het ofval-metool.

Hopende hiermee andere zoekers op een idee te hebben
gebracht.

M.F. Hilgers, Waddinxveen

EEN ZON DACMI DDAC, ZOEK EN

Op zondog /,9109193 woren we's middcgs ol rijdende

oþ zoek noor een goeie stek.

Doar het de dog von tevoren geregend hod, (het
regende jonge honden) waren de meeste velden voor het
zwemmen geschikt.

Dus kwomen we al gouw oÞ onze hoger gelegen

duitenokkers terech\ doar konden we normool loÞen-

Echt geweldig zoeken is het daar niet, want de munten
(koþeren plootjes) komen er beroerd uit
We lopen er ongeveer 20 minuten, komt er een man oÞ

ons of, die ons vroagt: 'Yinden jullie wel eens Romeinse

beeldjes.".

Vreemd kijken wij de mon oon. "Neen, dot hebben wij

hier nog nooit gevonden, moor wel diL" en Coen loot de

mon een handvol versleten duiten zien.

"Gut" zei de mon, "wot leulç vind je dot nu olleen moor
hier.".

"Jo, moor helaas is de kwoliteit hier niet beter dan

doorzicht munten".
(Nu vroogt ieder zich of wot doorzicht is, wij sturen u
gaorne een orgineel exemÞloor toe.)

"Dot lijkt me nu een sÞonnende hobby, wot kost nu

zo'n geintje".

lk vertel de mon wat het ongeveer kost.

Vroagt hij: "Mog ik dot ook eens een keer proberen",

dus ik geef hem het oÞÞorooL

No vijf minuten heen en weer gewondeld te hebben,

vroogt hij: "Woor kqn ik deze dingen kopen?".

"Bij mtj", zeg ik vol trots.
ttWot moet deze gebruikte nu kosten?"

lk zeg.f 1800¡."
Hijpakt zijn beurs kijkt er in en zeç "f 1600,-.'
lk zeg "Oké, dat is een deol."
En zo zoten we vijf minuten later weer in de outo op

weg noor huis om een andere detector te holen.
Die dog toch nog leuk gevonden (en verkocht).

GER,ARD EN COEN

ZOEK NOOIT
OP ARCH EO-

roc r ScH E

OBI ECTEN

/v\EtD
BI'ZONDERE
VONDSTEN
ALTI'D AAN

VRAAG AITI,,D
TOESTEtvlMl NG

AAN DE
LANDEIGENAAR

O/vl OP ZlrN
LAND TE /vtOGEN

ZOEKEN
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Tip van D¡ck

ZANDZEEFSCHEP
Een leuke tip voor iedereen,
die in het water zoekt of wil
gaan zoeken en zelf een
beetje handig is.

U hebt nociig: een oucle schep met
een steel, clie even lang is als cle

totale lengte van uw detector,
Op romrneltlarkten zijn clie nog
wel op cle kop te tikken. Het mag

geen platte zancl- of smalle
steekschep zijn. De blaclmaat is 20
cm breecl en bijna 23 cnlang.
Bij een smicl of een oucl ijzer-rnan
kunt u een stukje buis met een

dianreter van 2A cln el1 een lengte

van 12 cm kopen. De buis moet
clikwzurclig ziln;2 mrn clik. Koop
ook gaatjesstaal met vierkante vakjes

van 5 mtn en een clikte van 2 mm.
Het stukje moet minimaal 14 cm
breecl en 23 cntlangzryl.

Met dit materiaal gaat u als volgt te
werk:

Neerrr cle schep enzaagof flex
(haakse slijper) het blad cloor
volgens (A) op 20 cm, net oncle¡ de

aanzetting van cle steel.

Zaag de buis met een diameter van
20 cm cloomriclclen volgens (B),

Nu ontstaan 2 helften of boogjes.

De ene helft gebruik je en cle anclere

helft geef je aan eerl zoelamaat,

Las nu (of laat het lassen) cle buis

op het blacl volgens (C),

De achterkant vlak. Las nu op cle

achterkant het gaatjesstaa-I. De vonn
begint te lijken op een zeefschep.

De scherpe kanten eraf slijpen,
zodat )e late¡ i¡r het water )elaatzen
niet stuk trapt.
Pak nu de steei met het

overgebleven restant van liet blacl.

Btrig cleze zo bij, clat hij over cle

roncl-ilg val cle buis past. De hoek
van cle steel ten opzichte van cle

schep is 65 graclen. Zie tekening.

Las clit gedeelte vlak, rnet cle

l*a
þ to ovr.

0c
'/a)

e'v

ffi
¿l5t'!"' ¿
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voorkant van cle buis miclclen op.

Het begint er nu al op te lijken.

Las tenslotte een stukje buis (cv) of
vierkant 20 mm staal aan cle

achterkant aan de steel en de schep,

clit om het doordrukken te

voorkomen (D). Vervolgens noetelr

cle gaatjes van 5 rnrn opgeboord
worclen. Doe clit oln en orn net eell

boortje van B m,m.

De zo ontstane zeefschep is sterk
genoeg en wat belangrijker is; cleze

zeefheeft in tegenstelling tot cle

zeverÌ, die te koop worc{en

aangeboclen...., een vlakke boclem

met zanclgleuf: voor ha¡cle boclems

in het wate¡ ideaal. In praktijk
blijkt ook cle lengte van cle steel zijn
clienst te cloen. Zelfde lengte als cle

cletectorsteel, voet op cle plaats en

graven of schuiven maa¡.

Succes, Dick Eekhof
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I
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De verzamelband is

voorz¡en van een l2 pens

mechan¡ek, waardoor u l2
bladen zonder te

beschadigen makkelijk kunt
bevestigen.

De buitenkant is uitgevoerd
in blauw-zwarte bedrukking
en voorz¡en Yan een m¡l¡eu-

vriendelijke folie.

U kunt deze verzamelband

bestellen door overmaking van

Í 22,50 (incl. verzendkosten) op
girorekening I 675000 of
ING bankrekening 678004900

t.a.v. De Detector Amateur,
onder vermelding van

"Verzamelband",

Tevens te verkrijgen bij de

meeste dealers/importeurs voor
f ló,50.

IIIIII-IIIITI-IIIIIIIIII-IIIII

NUMMERS

BEWAAR NU UW
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IN EEN SPECIALE YERZAMELBAND
EN U HEEFT EEN

PRACHTIG NASLAGWERK IN
DE BOEKENKAST

Detector
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DETECTOR

showroom tijdens de open dagen

afgeladen met zoekers en was het
een gezellige drukte.
Veel mensen, die nieuwsgierig
waren naar de nieuwe zaak en de
introduktie van de nieuwe modellen
van Compass, waren uit het hele
land naar Lippenhuizen gekomen.

Grote trekker was natuurlijk ook
de demonstratie van de Compass
detectors, met daaraan gekoppeld
de "Great getaway game", waarmee
vele schitterende prijzen zijn te
winnen- Deze wedstrijd gaat

trouwens tot eind december door.
Uiteraard hebben we ook even de

nieuwste Compass modellen; de

AU52 en AU 2000 uitgeprobeerd,
waarvan de eerste testresultaten
veelbelovend zijn.
Wíj wensen Leo Kooistra veel

succes met deze nieuwe zaak.

Ko oi stro M eta old etecto r s
Tel. 05t,33-5093

Grondontstoring voor de
Classic lll
Voor díegenen, die met een
White's Classic lll met Blue Max
950 schotel zoeken, is een

handmatige grondbalans zeer aan

te bevelen (extra dieptebereik en

eventueel minder storing).
Detection Systems Holland
verzorgt deze uitbreiding voor
fl. 85,-. Dit is ook mogelijk voor de
Classic I en ll als men daar een
Blue Max schotel onder wil zetten.

Meer info: Imp. White's
D.S.H.-ZolK Tel. 0 5 203 -6 5 9 I

Grote drukte in Lippenhuizen

Ondanks het feit, dat Kooistra
Metaaldetectors in een veel

ruimere behuizing zit, was de

Heeft u ook leuke of
i nteressante vondsten gedaan

tijdens een zoektocht ? Zet dit
eens oP PaPier 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,-

VONDST
VAN HET

AAR

Voor de meest interessantste vondst,
welke uiteraard wel moet zijn
aangemeld bij één van de offìciële
instanties wordt jaarlijks een prijs,
welke bestaat uit een gouden
m i n iatu u rd e tecto¿ beschi kbaar
gesteld door Kooistra detectors.

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"

t- .T

IDII DIITIICTOII AilIÀTIIT]II
Iü)O IIIDIIN

Gllttllil On'D D tBD : Dll /U)IrD lÌ't'll tl llDll tBS
L J
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Allø particuliero (leden) kunna
gmtis "Opgmverties' plaatsen,
dær dee vær d€ slu¡t¡ngsdatm
naar de redactie b sturen-

Compass 778 .................................... f 450.-
C-Scope 1220 B .............................. f ó50,-
Compass (oin Pro .......................... f 1450.-

YVhite's Eagle 51........................... f 1400,-

Whiteos Amphibian f 1100,-

C-Scope CS 550 ............................... f 175,-
flonnelnarkt Eelde, elke nteñag,

ol tel. 050-71862J b.g.g. 050J34645.

Gerard & Koen.
Te koop gevraagd:

Gaspenningen van Bergen,

Bovenkarspel, De Riip,

Doesburg, Dokkum, Echt,

Elburg, Helmond, Hulst,

Krommenie, Numansdorp,

Rheden, Scherpenzeel, St-

Oedenrode, Tholen,
Valkenburg, Houten,
Veghel, Venray en Vianen.

Ook penningen van

andere plaatsen en

electrapenningen lin
welkom.

l. Hookmon, Bleiswijk. Tel:

0t892-t74ó3

P.CJ. Cosa, Kerkdriel (GLD)

Tel: 04183-2ó55

Gevraagd:

Baken-v u u rlood i es,

tonnloodies of gegevens

hierover.

A. Kussendroge r, Woerden

Tel: 03480-20286,
no I8.00uur

steentiid en middeleeuws

Jan van Eergen,

Schoolstraot I 5,

5221 AA Den Eoscfi,

073-3t t3s0

Te koop gevraagd:

Gouden en zilveren
sieraden,

R. Rube¡ tel. 04498-5845 5

Te koop gevraagd:

Hondepenningen

Al. Kooy, Hilversum

Tel. 02159-32750

Compass XP Pro, met rn€ter.............

Compass Coinscanner, met meter.....

White's Classic 1...............................

Fisher l2l2 (2 jr. gar.)................

White's Blue l'lax 950 schotel,

voor de 0assir....................

White's Spectrum............................

Fisher l2óór................................

Detection lystem Holland, 0t201-6591
Welke zoekers met een

White's Eagle Spectrum

willen ervaringen en

gegevens met mrl

uitwisselenl

D.G. ZuyderuijN Go rinchem

Tel.0l83G2l962

Te koop gevraagd:

Historische atlassen:

Zuid Holland / Urecht /
Gelderland.

Tel. 05203-659 I

Te Koop:
White's Coinmaster
Classic lll + bs5.¡..tkat,
hoes, koptelefoon en

schep.

Z.g.a.n.,2x gebruikt
f. 600,-

Tel.06-52926834

f 200,-
f t450,-
f 1200,-

Te koop:
Wegens overcompleet
z.g.a.n. Garrett
metaaldetector G.T.A
500 met grafisch display,

elliptische schotel l3 x 25

cm en een beschermkap.

Er zit nog garantie op.

Priis fl. 650.-
Tel:05980-26599

Te ruil aangeboden:

Amiga 500 computer, met
kl. monitor, I mb, muis,

ioystick en diverse

PnoSramma's tegen een

prima meaaldetector.
Fom. Hovenkamp

Tel:033-551413
('s ovonds)

Gezocht:
Detectormaat, die zin

heeft om samen te gaan

zoeken in de omgeving van

Zaltbommel, Den Bosch,

Niimegen, Eindhoven,

Tilburg. Neem kontakt op
met:

Te koop:

Garrett Freedom 3 plus,

I jaar garantie, n¡euw,

beschermkap, Prijs:

f 650,-
Tel:03402-37826

Te koop:
Compass Liberty 150

ongeYeer 3 jaar oud,
weinig gebruÍkt
Vraaprijs f 500,-
Te|.05920-57557

Te koop:
C-Scope BFO 100 f 125,-
VLF/TR 770D f 350,-
VLF/TR t220Bf 650,-
Clubman f 7O0,-
Metadec f 595,-
Muntbladen per stuk
f 0,50

Munthouders per stuk
f 0,04

A.M.v.d. 8r,h,

te[.08865-l 640

Te ruil: Bodemvondsten,
o.a. Romeins, bronstiid,

C-ftope 550 (z.g.a.n.)...................... f 250,-
C-Scope CS2t{ (rg.a"n.).................... I 750,-
Tesoro E|d0rad0.............................. I 750,-
Boek: 1pgravingen in Annterdan........... f lJ5,-

Jan van Bcrgen nntzaldetecton, 071-)l I 350

White's Clusic 111............................. f ó00,-
White's Pl 1000...............................1750,-

C-Scope 7700.................................... I 275,-
Go l¡lrush netaaldetecton, 020-6 682 968

/vlEtD BTTZONDERE
VONDSTEN ATTITD
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SPßEIÍEN IS ZIfI/Eß-

Taxatie: l-1fl. 4500,-
(aangemeld)

Deze zeldzame Romeinse
gouden aureus van Keizerin

Faustina II is op een akker
gevonden waar al veel

gezocht is. Bert de Ruiter uit
Steenwijk die met de White's

î,agle Spectrum zoekt :

"'t Is gewoon
het beste apparaat dat voor

geld te koop is, ik zou
geen ander meer

willen hebben".

Taxatie: Hfl. 2OOO,-

(aangemeld)

Deze 22 karaats gouden ring,
welke gemaakt is in 1754

is gevonden
met de WhÍte's Silver Eagle.

Eigenaar Hans Fabriek uit
Wolvega (Frl);

"Met een Wh¡te's detector heb
ik de zekerheid dat ik niets

oversla".

AWI.J,GEN IS

Taxatie: I-Ífl. 25OO,-

(aangemeld)

î.en gouden,l6e eeuwse schoen-
gesp met Amsterdamse keurmerken.

Cevonden met de WhÍte's
Eagle SL '9O.'Lucky' tfenk Jansen
uit Amsterdam vindt: 'lk rijd lÍever

Mercedes dan Daf.

Taxatie: Hn. 55O,-

Dit is een unieke zilveren pennÍng
die gegraveerd is op een stoter

(munt) uit 159O.
flij is in Kampen met een WhÍte's
Coinmaster CI assÍ c lll gevon d en.
De tekst luidt: 'Het beste stuk van
't huisbedrijf, dat is een goed en

handzaam wijfl.
De vinder: 'DankzÍj o.a. de White's
BIue max 95O schotel haal ìk nu

dìeptes waar andere detectoren een
puntje aan kunnen zuigen'.

Taxatie: tlfl. 9OOO,-

(aangemeld)

Tijdens het zoekweekend
in Engeland vond
Lammert llummel uit
llendrik Ido Ambacht met zijn
Spectrum een 7e-eeuwse
FDC, gouden Merovingische
Tremissis op een plek waar al
een paar honderd mensen
hadden gezocht.
Lammert: "Moet ik nu echt
nog wat zeggen?".

Taxatie: Hn. 600,-

(aangemeld)

In het buitengebied van Olst
werd door Henk Niezen deze
prachtige randbÍjl (IOOO v.C.)
uit de bronstijd gevonden met
een WhÍte's CoÍnmaster
ClassÍc IL ilenk: "lk kan
iedereen een Classic II
aanbevelen, WhÍte's still going
strong".

Importeur WIIITE'S: Detection Systems tlolland
Veerpad 2, 8276 AP Zallr- Tel.Æax. O52O3-G5gl



YAN EEN GOEDE
ZOEKSTEK

STEEDS MOEILI IKER?

zuN AL UW TERRETT{EN REEDS
AFGEZOCHT?

DAN IS DE

WORDT HET YINDEN

CHALLENGER X-2OO
uw oPlosslilG

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

Op al uw oude zoekstekken vindt u weer
leuke dingen.

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

discriminatie, met het unieke 0l{E- en TllREE filtersysteem, verschillende zoek-

frequenties, een instelbare notch en grondbalans en een instelbare toonhoo$e.

0ndanks de vele mogelijkheden is de Challenger X-200 eenvoudig te bedienen.

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

M ETAA DETECTORS

Buorren I 14, 8408 HP Lippenhuizen, Tel. 05 I 33-5093, Fax 05 I 33-3067

C6MPASS

TECHN'SC}IE GEGEVENS¡
Deteaon¡pe: VLF motirn silent seordr

discrini¡notiedeæcOr ¡¿

Grondbolons lOsloçn drooiktop '.t
ßosifæn: outanotisdte¡tinstelboor
Dbø¡minoue; insælboor. Het ONE- en IHREE riÐl$

fher s¡cæem rcozet de ,-' -9
detedor wn 2 rændrillende
dßoiminotie eþnschoppen

ZoelSequentie: l4 Hlzsundood
6 H1z gesóikr voor o.o. grote¡e
à¡reren munten

Zoel<hijf 2O cm cmentisch enwøterúdx
(vewiselfuor)

Boaerþrr I 2 x 1,5 V penlightDe deæcor
wordt çleverd rnet opl o o db o re

NiCod boaer[en en oPlodu, die
oongesloten moet mrden oP

ingebatwde drcrgu.
Peilflter (naó): insteltuor
Cæluid: øonlwgteinstelfuorwnlnog

mtloog
Meter verliúte idenafi<øtenæter

Door ,Et lidrtgewcht metoÞn ormsteunmodel (qnt
u urcnlong meken mnder vetmoetd te rolcen

lv1øldc,lìftuÌtæ brcÂCen tot heupmodeL


