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clubleden 5% korting

Tesorots
de beste

Perfecte strand-, land- en onderwater detector (tot 60 meter)

Nieuwe sterkere behuizing, ground-knop aan de buitenkant

Door TR-Fast tuning de beste detector ooit gemaakt om aan zee
tussen eb en vloedlijn sieraden en geld te zoeken

Verwisselbare schijven, (25 cm. open zoekschijf f 395,1

lmporteur Benelux:
Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg 11

7523 AT Enschede
Tel.: (053) 430 05 12 (bezoek op afspraak)
Fax: (053) 43021 92

-' tl¡¡a

De volgende officiële Tesoro dealers hebben de Stingray ll op voorraad:

,an van Bergen, 's-Hertogenbosch, (073) 631 13 50, Koo¡stra Detectors, Lippenhuizen, (0513) 46 50 93, Fa. Detect - Gert Ges¡nk, Enschede,
(053) 430 05 12, Steenbergen Detectors, Hulst, (01 14\ 31 97 56, Blankeboom Detectors, 's-Heerenberg, (0314) 66 4470 of 06-54714797,
C.C.T., West Terschelling, (0562) 44 26 28, Nlaro Detectors, Noordwijk, (O71') 364 7A 21 of 06-52640020, S.F.W., 5lootdorp, (02271 58 18 03,

W¡llie Munsters, Helmond, (0492) 54 47 82 of 06-53409096, Emile Heijn Metaaldetectors, Maarssenbroek, (0346) 56 30 37



Detector Magazine is het
verenigíngsblad van
"De Detector Amateut"
en verschijnt elke 2 maanden.
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Vakantiegangers
Ver sur BrsruuR

Allemaal w eer heelhuids,
voldaan en'uítgerust'

terug op het oude, vertrouw-
de adres? Mocht u niet wegge-

weest zijn, danhoop ík dat u
toch een prettige tíjd heeft gehad.

En misschien wat afgezaagd.: Kees

wacht met smart op de verhalen!

Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij de verkeer-
de personen van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten.
WiIt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?!!

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secreta¡is: D. Smilde, Tormentil r7,
8445 RP Heerenveen, tel. (0513) 62t978.

Ledenadministratie
Opgave van leden, wagen over de contributie bij:
W. Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Leeuwarden.

Activiteitencom rni 55is
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal 278,9732,AM Groningen

Advertenties, Opgravertjes, Occasions
Opgave uitsluitend schrifteldk aan: C.B. Leenheer,
Hanebalken 1s3, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) 53o4o3.

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar 47,SSot TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Ieenheer, Hanebalken 1S3, 9205 CL Drachten

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de ofFrciële instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Tormentil 17,8445 RP Heerenveen

ilrl

Voordat het bestuur op
val<antie is gegaan, is er nog
een zeer constructief gesprek
geweest met de s.N.,r. (Stich-

ting Nederlandse Archeolo-
gie) met o.a. vertegenwoordi-
ging van het n.r.c.
(Archeologisch Informatie
Centrum) en de R.w.r{.

(Archeologische Werkgroep
Nederland).

Het gesprek stond onder lei
ding van drs. R. I(noop en

vond plaats in het museurn
voor Oudheden te Leiden.
Binnenl<ort gaat het bestuur
ookweer eens rond de tafel
met het A.w.N..

Rectificatie

Tot onze spijt z¡n er in het
artikel "Wat Trichtse bodem
bewaarde. Eens een archeo-
loog", een vraaggesprek met
dhr. R. Zwarte (blad 26 en 27)
enkele onvolkomenheden
geslopen Waarvoor onze excLl-

ses

De redactie

Verhuist?
Adreswij zigingen i.v.m. ver-
huizing dienen alleen 'schriÊ
telijk' te worden doorgegeven
aan de'ledenadministratie'.
De Detector Amateur,
W. Woudstra, Melkemastate
16, 8925 AP Leeuwarden.

Heel misschien is het in de

toelcomst mogelijk dat wij
ons mogen aansluiten bij de

s.N.A. en u weet, dit hangt af
van onze houding, handel en
wandel a1s detectoramateurs.

En ander'nier,rwsberichtje'
het bestuur heeft alles aan-
gaande de omzetting van ver-

eniging naar stichting nog
eens op een rij gezet, alles
tegen elkaar afgewogen en
omdat wij de belangen van
onze leden hoog in het vaan-
del hebben staan, besloten
onì de omzetting, voorlopig
ofdefinitief, in de ijskast te

zetten. Hierdoor blijft u als

lid de mogelijlcheid behou-
den om voor uw belangen op

te komen.

Op het insteekfoldertje leest
u ook alweer de aankondi
ging van de eelstvoigende
zoekdag. Onze commissie zit
echt niet stil.

Maar genoeg gepraat, alle-
maal nog veel mooie
(zoek)dagen toegewenst en
tot het volgende blad.

Luitzen Haak



wat"""gezeUf
r . Anonieme
bneven

A1s u dit leest, bent u inmid-
dels weer terug van vakantie
en natuurlijk keek u al hals-
reikend uit naar het magazi-
ne. Het magazine is dacht ik
ditmaal ook nog eens mooi
op tijd. Zoals gewoonlijk in de

vakantie is het magazine 4

pagina's dunner, maar dat
wordt in het najaar weer goed

gemaakt.

Waarom geen'Vraagbaak' in
de laatste 2 bladen, zult u
misschien al gedacht hebben?
De laatste tijd zijn er opmer-
kelijk weinig inzendingen
binnen gekomen voor de
'Vraagbaak', zodat er geen

rubriek mee te vullen was.

Of iedereen weet alles wat er
gevonden wordt al zelfte
determineren, wat we ons

niet voor kunnen stellen, of
niemand heeft weemde onbe-

kende voorwerpen gevonden,

of het komt door de extreem
lange winter, waarin vergele-
ken met andere winters, wij

Kopu
De redactie wordt na het ver-

schijnen van het magazine
wel eens gebeld met de waag;
"Waarom staat mijn verhaal
er niet in?". Om een zo'n
gevariêerd mogelijk magazine
te maken met niet allemaal
dezelfde soort artikelen,
wordt soms de ingezonden
kopij bewaard voor een vol-
gend magazine. Dus gewoon

blijven inzenden.

De redactie

weinig is gezocht. Wij weten
niet wat de oorzaak is. Dick
Eekhof, onze'Vraagbaak-spe-
cialist' en zijn medewerkers
zitten in ieder geval met
smart te wachten op uw
inzendingen.

Wat vind u eigenlijk van het
magazine? Als redactie krijg
je zelden een reactie op het
'Detector Magazine'. Over het
algemeen is geen bericht,
goed bericht, maar we zijn
toch wel benieuwd hoe u over
het magazine denkt.
Laat eens wat van u horen!
Na de oproep onder de kop
'gratis detector' in blad 26,

zijn diverse mensen in de pen
geklommen en hebben een

verhaal opgestuurd.
Uiteraard zijn we hier erg blij
mee, maarrÍrrrrr dit is echter
nog lang niet genoeg. Dus we
verwachten na een vakantie,
waarin een ieder toch wat
meer vrije tijd had, eerdaags

voldoende artikelen en verha-
len te ontvangen. U denkt
misschien "houdt die man
nou nooit op met zeuren, elke
keer dat gezeik om kopij ". Ja u
heeft wel een beetje gelijk.
Goed volgend magazine geen
gezeur, als u ........... Denk niet
van "als ik het magazine maar
krijg, en voor de rest bekijken
ze het maar".

We krijgen wel eens telefoon-
tjes van niet leden, met de

vraag "kan ik me 'abonneren'
op het Detector Magazine"
Nee, dat kan niet, we hebben
geen abonnement, maar een

lidmaatschap op de'vereni-
ging'. Wij zijn een vereniging
die meer doet dan alleen een

magazine uitgeven, zoals u
heeft kunnen zien aan ons

rapport'Malta en de metaal-
detector'.

Een enkele keer krijgt het
bestuur'anonieme' brieven
binnen. Deze brieven gaan

dan meestal over een met
'naam' genoemde zoeker die
zich zou hebben schuldig
gemaakt aan een ofandere
regel ofwet.
Het spreekt vanzelf dat het
bestuur op zulke verdachtma-
kingen die'anoniem' worden
verzonden, niet ingaat en
deze gelijk vernietigt.

Hetbeshtur

aa a a a a a a a a a a a a ¡ a a aa a a

Terugkijkend op de vierjaar
dat we nu bezig zijn, hebben
we geluldcig geen spijt dat we
een vereniging zijn begon-

nen. In tegendeel zelfs, we
hebben een gezonde vereni-
ging met een groeiend aantal
leden, en een bestuuL en
redactie dat nog steeds

enthousiast achter onze 'doel-

stellingen' staat. We merken
tijdens besprekingen met
archeologische instanties, dat
onze vereniging de afgelopen
jaren toch behoorlijk wat
' goodwill' heeft gekweekt, en
dat we op de goede weg bezig
zijn. Er is alleen nog een

lange weg te gaan, en daar

hebben we uw medewerking
hard bij nodig.

Genoeg ernstig gepraat, nog

even en de gewassen zijn weer

van de velden, en het zoeksei-

zoen begint weer. Ik denk dat
iedereen zo onderhand weer
zit te popelen om z'n baantjes
te trekken op een ald<er.

Tot ziens op de zoekdag in
oktober.

Kees Leenheer

a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a
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tì,: voorzitter:

L. Haak
Zetveld tz
gzoz LM Drachten
Tel (o5tz) 5z z8 o4

L-ì Vice-voorzitter:
T. Kolkman
Rembrandtstraat z3

739r BB Twello
TeI (o57r) z7 z8 37

E-i Secretarls:
D. Smilde
Tormentil r7
8445 RP Heerenveen
TeI. (o5r) 63 19 78

t*¡ BestuursÌid:
D. Eekhof
Pealskar 47
85or TL Joure
TeI (o5t) 41 66 7o

[:i Bestuurslid:
J. Koning
Nieuumarkt z6
87ot KL Bolsward
Tel (o5r5) 57 2502

L,: Bestuurslid &
hoofdredacteul
C.B. Leenheev
Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten
TeL (o5tz) 53 04 03

Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
altijd pei kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altijd stilzwij gend verlengd
met een Jaar.
Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
ontvangen alle reeds eerder
verschenen numlners
van het lopende jaar.
Opzegging dient niterlijk op
r augustus schriftelijk bin-
nen te zijn. De contributie
per lid bedraagt f47,5o per
jaar.Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting.

Ledenadministratie:
Wim V/oudstra
Melkemastate t6
8925 AP Leeuuarden
Tel (o58) 266 tB t8
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detectoríndustríe ???
Wie de laatste jaren de advertenties en artiþelen in diverse bui-
tenlandse detectorbladenin de gatenhoudt, zalhet opvallen dat

er min of meer een stilstand is te zien ten aanzien van d,e ontwikþeling van de

metaaldetector. D e grote detector f abrikanten
laten in hun advertenties al een aantal jaren
hunbekende modellen zíen. Hetlijkt erop of
de hobby-metaaldetector aan zíjn limits zit.
En dat kan gebeuren, alles heeft zijn grens,
ook de detectortechnologie. Nu ga ik híer niet
een potje zítten klagen. Wie nog gelopen

heeft met een BFO uit de jaren zeventig, kan
nu alleen maar vele complimenten richting

Jabrikanten sturen voor de schitterende kwa-
líteit van de moderne d.etectors. Want met de

TR-machínes, deVLF-dieptebeulen en met de

motiondetectors zijn we toch heel wat beter
af àan dertíg jaar terug. Niettemin is het
heel menselíjk dat we meer enbeter wíllen
en fabrikanten wíllen daar maar al te graag
op inspelen. Maar nogmaals, delaatste jaren
zie je niet zoveel nieuws aan ontwikkeling
verschijnen.



e consumenten weten het
soms ool( niet precies.

Je ziet nogal wat mensen
detectors ruilen en inruilen, lenen
en kopen en weer inruilen.
Ik ben geabonneerd op het Engelse

blad Treasure Hunting en volg de

advertenties van de lezers op de

voet. Er lopen nogal wat detector-
jongens en meiden rond in Enge-

land, dus elke maand staat er wel
een paginavol advertenties in met
vraag en aanbod van rnetaaldetec-
tors. Soms moet je wel even lachen,
want dan zie je onder het kopje
'exchange' (ruilen) dat iemand
detector merk A wil ruilen voor
merk B. Dat komt dan goed uit,
want even verder lees ik dat een

andere vogel detector merk B heeft
en die wil ruilen voor merk A.

Omdat ik niet helemaal vies ben
van statistiel(, probeer ik deze

advertenties bij te houden orn te
kijken of er soms lijnen in te ont-
deld<en zijn.Zoals'. wat is een gewil-

de detector en welke merk en type
wil men kwijt? Die lijn is er niet, of
die heb ik (nog) niet kunnen ont-
dekken. Mijn voorlopige conclusie
is dat de consument zoekende is en
niets wijst op een superdetector die
het helemaal is.

Trends
Er zijn wel een aantal trends, waar
fabrikanten aandacht aan besteed

hebben, die slechts marginaal de

dieptewerking, de grondontstoring
en de discriminatiemogelijkheden
van de apparaten verbeteren.
Ook zijn er trends die niets met de

elektronische werking te maken
hebben, maar meet met het uiter-
lijk. Over het algemeen is er sprake

van een status quo in de techniek.
Is de elektronica van de metaalde-
tector uitgeëvolueerd? Of, is dit
slechts een tijdelijke stilstand tot de

volgende ontwikkeling?
Vragen die onwillekeurig bij je
opkomen als je de bladen leest,
want al zijn allerlei artikelen leuk
om te lezen, je bent en blijft geinte-
resseerd in nieuwe ontwikkelingen.
Het leek ons zinnig om de zaken op
een rij te zetten. Wat is er de afgelo-
penjaren gebeurd en hoe is de

stand van zaken nu.

Voor de oudere lezers kan het soms

lijken dat ik in herhalingen verval.
Dit is echter geen gebrek aan inspi
ratie maar veel meer de bewuste
keus van onze redaktie. We hebben
een lekkere aanwas van nieuwe
leden en alle (basis) informatie is

voor hen nieuw. We proberen de
juiste mix te vinden tussen het
geven van basisinformatie en nieu-
were aktuele zaken.
In het volgende stuk laat ik het
licht schijnen op een aantal trends
in de laatste detector-ontwikkelin-
gen. We beginnen met de giganten.

Hoe groter hoe stoerder
Wie de advertenties van sommige
Amerikaanse detectorfabrikanten
beschouwt, ziet stoere Marlboro-
mannen staan tegen de achter-
grond van hun pick-up truck of
het hek van een omheining.
Op hun heup (vlak naast de

denkbeeldige Colt 0.45) dragen
ze hun schoenendoos grote detec-

torhuis. Boven dit huis torent de

uitbouwvan de fors uitgevallen
meter. Voor ons als nuch-

Sommige fabrikanten gaan nog ver-

der en noemen hun detector'Quick
Draw' en'Sharp Shooter'.

Nouja, iedere gek zijn gebrek,

maar het vervelende is dat deze

fabrikanten hun prima (tot zelfs
uitstekend) functionerende detec-

tors in zulke enorme, onhandige en
daardoor onnodig zr¡¡aardere bak-
ken stoppen.
Tenslotte hoeft een detectorhuis
niet meer te bevatten dan wat bat-
terijen, een paar cubieke centime-
ter met elektronica, wat knopjes en
draadjes. En al is die extra ruimte
altijd handig om je boterhammetje
in te stoppen, echt nodig is het niet.
Het wordt tijd dat ze, naast die

tere Hollanders doet dit
tafereeltje vaak licht
belachelijk aan. De bedoe-

ling van deze advertentie
is duidelij k detectorzoeken
is stoer en is een life-style. Ik hoop
Dat moet je uitdragen en dat wel dat het qua

kan het beste als je een detector bediening hanteer-
hebt die groot genoeg is om gezien baar blijft. Datje de

te worden. knoppen niet alleen
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goede detectoren die ze aan de over-

kant van de oceaan produceren,
ook eens wat volwassen worden.

Hoe kleiner hoe beter
Het kan ook anders. Tesoro, toch al
geen merk met grote bakken, komt
al enkele jaren met de Tesoro Side
winder. Deze detector is 6x zo ldein
als de 'schoenendozen'. Zelfs is
men bij Tesoro bezig om het hele
assortiment detectoren ook in klei-
ne vorm uit te brengen. Deze serie
gaat de Micro-Max heten.
Dus er zijn ook fabrikanten die

juist de hele andere kant
oPgaan.

White'g
708346

kan bedienen als je over vingers
als satéhoutjes beschikt.
Daarbij is het plezierig als ook de

prijzen voor dit miniaturiseren wat
fatsoenlijk blijven.

Hoe lichter hoe beter
Niet zozeer een trend (was dat
maar waar) maar meer een per-

soonlijk stokpaardje is het gewicht
van de detector. Dat detectoren niet
te zwaar moeten zijn is iets wat
elke fabrikant onderschrijft. Ook al
heeft dat toch wel enige tijd gekost.

Als hetje strategie is om forse
detectors te maken dan heeft dat
nu eenmaal direkt een negatief
effect op het gewicht. Fabrikanten

Niet ueel

zoeker
zullen zich
d,eze'oldti-

mer'nog
herrínnercn
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zien nu gelukkig in dat wouwen en
kinderen ook lekker moeten kun-
nen zoeken en dat niet iedere kerel
1.80 centimeter lang is, 80 kg weegt
en de greep van een gorilla heeft.

Dat het streven naar een minimaal
gewicht in strijd kan raken met de

kwaliteiten van hun produkt is
logisch. Een licht apparaat dat geen
stootje kan verdragen is niet de
bedoeling.

De huidige onwikkelingen van lich-
te en sterke materialen bieden
fabrikanten alle mogelijkheden om
tot een licht produkt te komen.
Maar ook hier komt het kosten-
plaatje weer om de hoek kijken.

While's Classic 3. T
(Uncs)

Fx¡'-.

Hoe gevoeliger hoe beter
Het gevoelige onderwerp. Binnen
en buiten onze detectorwereld zijn
we er toch allemaal van overtuigd
dat de gevoeligheid heel belangrijk
is. Voor sommigen'het' belangrijk-
ste. Logisch natuurlijk hoe gevoeli-
ger een detector is, hoe dieper hij
gaat en hoe meer kans je hebt om
signalen op te pikken.

Maar wij weten onderhand alle-
maal dat je met een uiterst gevoeli-
ge detector op een van ijzer verge-
ven terrein geen kant uitkan.
Was het in het verleden zo dat de
maximale gevoeligheid door de

fabrikant vast werd ingesteld op
circa 85% van het totale vermogen,
tegenwoordig mogen we dat zelf

bepalen. De fabrikanten hebben nu
een'booster' ingebouwd, oftewel de

detector opgevoerd.

De gevoeligheid opvoeren doen
fabrikanten door een groter vermo-
gen de grond in te sturen en/ofde
ontvangstgevoeligheid te vergroten.
Dit groter vermogen moet ergens

vandaan komen en in dit geval
komt het uit de batterijen.
Niet voor niets is er een ontwild<e-
ling van oplaadbare batterijen die
'on-board' opgeladen kunnen wor-
den. De huidige detector hangen we
na het gebruik met een touwtje aan

de 'muur' zodat die bijgeladen
wordt en opgeladen blijft tot de vol-
gende zoekaktie.

Maar nu is er de 'booster', dat is
zoiets als een overdrive.Je zoekt
normaal op 85% van het totale
vermogen waarbij een storingswij
zoeken mogelijk is. De gevoelig-

heidsknop staat dan
tegen het rode gebied
aan. Wie in het rode
gebied gaat werken gaat
meer vermogen in de

grond stoppen en/ofde
ontvangstgevo eligheid

vergroten. Het totale mag-
netisch veld dat de zoekspoel uit-
straalt wordt vergroot en de ont-

vanger van de detector krijgt er
allerlei (storings)signalen bij zoals:

onder magnetische velden van
hoogspanningslijnen, grondmine-
ralen en signalen van diepere
grondlagen. Dit uit zich in de kop-
telefoon door een (grote) hoeveel-
heid krakjes en piepjes die niet van
voorwerpen afkomstig zij n.

Een andere manier om een detector
op te voeren is de zendfiequentie
verlagen. Lagere frequenties gaan
dieper in de grond dan hogere.
Het vervelende van de lagere fre-
quentie is dat de gevoeligheid voor
ijzer toeneemt en er ontstaan dus

meer storingsgeluiden. Tevens kost
een lagere Ítequentie weer meer
energie. Het stroomgebruik neemt
toe.

De meest eryaren zoekers met dit
soort detectoren gooien de detector
op vol vermogen en horen feilloos

[.]

wat ijzer is en wat niet. Ze zoeken
dan echt diep.
Ze weten echter dat ze dit maar
gedurende een bepaalde tijd gecon-

centreerd kunnen volhouden. Daar-

na is het'heufd'vol. Onervaren zoe-

kers gooien de detector ook op vol
vermogen open en worden na enige
tijd horendol.
Dit houden ze nietvol, dus de ver-

standigen verminderen de gevoelig-
heid iets.

Maar de onverstandigen luisteren
naar hun gevoel dat zegt: Open die
hap, ik ga niet zo diep, ik verlies op

deze manier voorwerpen.
Ze zljn drukker met hun angst voor
de voorwerpen die ze misschien
zouden kunnen missen i.p.v. zich te
concentreren op de voorwerpen die
ze wel zouden kunnen vinden.
Indien ze dit hardnekkig volhou-
den worden deze onverstandigen
ongelukkig en keren de hobby de

rug toe.

Bekende 'dieptebeulen' zijn de Fis-

her 1266-X, de'vVhite's XLT en de

Garrett Masterhunter.
Detectoren die zich meer gericht
hebben op de discriminatie, stabili-
teit, ontspannen en uitgebalan-
ceerd zoeken zijn C-Scope en
Tesoro.

Echter ook deze merken hebben
enkele van hun detectoren al uitge-
rust met een zogenaamde 'booster'.

Soms is dat een knop waarmee
extra diepte bereikt wordt, soms is

het een rood gebied op de gevoelig-
heidsknop die al aangeeft dat je
dan in een onstabiel, storingsgelui-
den veroorzakend gebied komt.

Mijn nieuwe detector
gaat veel díeper
Gevoeligheid en dieptebereik, een

onderwerp waar je niet over uitge-
praat raakt.
Een bekend fenomeen is: 'mijn
niewste detector gaat veel dieper'.

Je hoort en leest dit wel eens van
detectorgebruikers. Deze mensen
hebben dan een rnooi succesvol

zoekterrein dat ze in de loop van
enkele jaren met een goede stabiele
detector wijwel hebben leegge-

t¡1
¡do

De White's
cotnmoster
6000 Di.
Destijds een

zeer populair
model
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v Super power

Eooster

r Depth lncrease
upto 20%

' More lntense
Sensit¡v¡ty

goede voorwerpen mas-

keren.
Terwijl het dezelfde soor-

ten terreinen kunnen
zijn, zullen zij nooit
zoveel uit de grond halen
als bij hun eerste plek.

Ja, hun nieuwe detector
was de perfecte keus voor
dat terrein met die schoon-
gemaakte bovenlaag.
Nee, het is niet zo dat dit
dan altijd de eerste keus
detector moet zijn op elk

Hoe meer knoppen hoe beter
Trots vertelt Bill McAvoy in het blad
Treasure Hunting over de mogelijk-
heden van zijn White's Spectrum
XIT: Welnu, de Spectrum heeft
zoveel instellingsmogelijkheden dat
het aantal mogelijke combinaties
de 14 miljoen ruim passeert!
Er zijn (we gaan nu verder in
het Engels):
- 250 levels oftone difference
- 80 levels of motion sensitivity
- 5 levels in non-motion sensitivity
- 15 levels of pre-amp gain
- 40 levels ofrecovery speed
- 22 levels of volume
- 43 treshold settings
- and 7 transmit frequencies

I Mrnelab Soverer
three monlhs old,
nrcad packs. and he
forWhrte s Spectru
dit¡on Tet: KerthOlg.t-52A6i93(Tynee
Wear)

Om nog niet te spreken van etc, etc,

aldus Bill McAvoy. Inderdaad
indrulo¡¡ekkend hoeveel mogelijk-
hedenje hebt om deze detector in
te stellen.
Aan de andere kant zijn er de 'turn
on en go'machines van diverse
merken. Machines met 2 knoppen:
een'aan en uit knop' met daaraan
gekoppeld de gevoeligheid en een

discriminatieknop.

Dit zijn twee soorten detectoren
met ieder zijn eigen aanhang.
Het is ookhetverschil tussen de

traditionele 'draaiknop' en 'wip
schakelaar' apparaten en moderne

haald. Ze kopen dan een

nieuwe detector omdat de spoeling
dun geworden is en men dat oude
niveau van hoeveelheden vondsten
wil handhaven.

Inderdaad de nieuwe detector is
gevoeliger ofkan gevoeliger inge-
steld worden, want er zijn bijna
geen storingsgeluiden. Ze signale-
ren vondsten die ze vorige keren
hebben laten liggen.

Op zich is dit een prima zoekme-
thode. Eerst met een goede stabiele
detector alle troep en vondsten er
uithalen die onderliggende mooie
vondsten verbergen.
En daarna met een supergevoelige
detector de onderste bereikbare
lagen doorzoeken.
Maar, in de hoofden van deze zoe-

kers ontstaat een andere werkelijk-
heid.
Namelijk:
1 Deze detector is beter dan mijn

voflge.
2 Ikhad deze detectorveel eerder

moeten kopen.
3 Op eenvolgende goede zoek-

plaats gebruik ik alleen maar
deze detecor.

4 Mijn oude detector ruil ik in
want deze is veel beter.

En met deze laatste conclusie kun-
nen ze wel eens helemaal de fout
ingaan. Ze lopen het risico dat ze

op die nieuwe zoekplaats die nog
niet zo'n schone bovenlaag heeft,
met hun overgevoelige detector veel
te veel troep vinden en last hebben
van overmatig veel storingssignalen.
Daardoor zullen ze eerder afhaken
op dat terrein. Bovendien zullen de

storingssignalen de onderliggende

terrein, dat je verder tegenkomt.

De moraal
Een vergevorderde (en rijke) DDA-er
komt er haast niet onderuit om
meerdere detectors in zijn bezit te
hebben.
1 Een klein licht TR-retje met een

ldein spoeltje voor sterk vervuil-
de stadsgrond.

2 Een stabiele, lichte en goede dis-

criminator met een standaard
spoel en/of iets grotere
spoel om langere tijd
ontspannen en efficiënt te
zoeken.

3 Een stevige krachtpatser
met een grote spoel, voor
het nalopen van 'leegge-

zochte' terreinen. Ook goed
te gebruiken als je weinig
tijd hebt, zodatje in die
korte periode geconcen-
treerd kunt blijven om de
grote hoeveelheid krakj es

en piepje te onderscheiden
van echte signalen.

Mijn ervaring is, dat ik nummertje
'2'het allermeest in gebruik heb.
Een verstandige beginneling begint
met een klein goedkoop TR-retje
(die deze beslist niet in moet rui-
len) en gaat dan (als de hobby hem
aanstaat) van lieverlede verder met
het diepere werk.

Ben je een beginner, en je start met
een andere (duurdere) detector en
je wilt echt verder in deze hobby,
zet dan de gevoeligheid eerder te
laag dan te hoog. Anders kost deze

hobby je veel tijd, teleurstelling en
geld.

Fisher CZ-5

Quicksiluer
met o a.

dual-

frequency
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Tesoro

, manual, coil cover, [185 or swap
oro Silver Sabre. i¿'linelab Trrbune rn

Tesoro

Sidewinder.
De kastjes
worden
steeds

þIeiner.
Niet alleen
gemaÞkelíjk
tijdens het
fetzen

computergestuurde tiptoets-
high-tec.
Belangrijk om in te zien is dat het
verschil tussen deze twee genera-

ties van de detector alleen zit in het
besturingssysteem. Met andere
woorden: het zegt niets over het
dieptebereik, de stabiliteit en de
gevoeligheid.

Wel is het zo dat je met een compu-
tergestuurd besturingssysteem
beter de detector kan fine-tunen op

elke specifieke zoekomstandigheid.
Aan de andere kant geeft de

immense hoeveeelheid keuzemoge-
lijkheden ook de mogelijke zorgen.
A1s je neurotisch van aard bent,
kun je telkens twijfelen of de

detector wel goed ingesteld staat.

Nogmaals het
verschil tussen
de traditionele

Dat hun spoelen dieper gaan is op

zich niet onlogisch. Ze hebben daar
waarschijnlijk gelijk in. Want de

door hun gefabriceerde spoel is

sowieso groter dan de standaard
spoelen van de betreffende merken.
Dus die claim is makkelijk
gemaakt. Een echt vergelijk is niet
mogelijk dus is het nog steeds de

waag of ze nu echt beter zijn.
Sinds kort zljn de 'Hot Heads' ook
in Engeland verkrijgbaar. Ik heb
geen ervaring met deze spoelen en

als er iemand is die deze ewaring
wel heeft, dan wi1 ik daar heel
graag eens iets over horen.

Hoe meer uitzendJr equenties
hoe beter
Sommige detectoren zijn uitgerust

met een schakelaar om diverse
uitzendfrequenties in te stellen.
Dan kun je omschakelen als je
in de buurt komt van eenzelÊ

de detector en dan heb je geen

last van storing van die detec-

tor. Deze uitzendfrequenties
liggen heel dichtbij elkaar.

Er zijn echter ook detectoren die
meerdere frequenties tegelijk uit-
zenden die ver uit elkaar liggen
met de bedoeling om meerdere sig-

nalen van een voorwerp terug te
ontvangen. Deze meerdere signalen
worden in een microprocessor
gestuurd die daaruit beter kan
determineren welk voorwerp in de

grond ligt.

De meerdere fiequenties worden
dus gebruikt om een beter beeld te
krijgen van het voorwerp.

Een Australische firma maakt een

dergelijke detector: namelijk de

Sovereign.

Wat kan deze detector wel, wat
andere detectoren niet kunnen?
Het blÜkt dat deze detectoren
prima presteren in de meest moei-
lij ke, minerale omstandigheden,
zoals op plaatsen waar goud gevon-

den wordt en op stadsafual dat in
zeewater ligt (verdronken dorpen).
Daar waar andere detectors het af
laten weten kan de Sovereign nog
uitkomst bieden.
Een nog niet overkomen nadeel is

dat de detector betrekkelijk traag
reageert. Immers de signalen moe-

ten eerst uitgebreid verwerkt wor-
den, en dat gaat (nog) niet helemaal
tijdloos. Het blijkt dat ze op het
gewone vaste land, met normale
minerale omstandigheden, niet
beter zijn dan andere detectoren.
Ook van de Fisher CZ-S en CZ6 is
bekend dat deze op 2 frequenties
uitzenden. Misschien mede doordat
deze detectoren nogal duur zijn,
heb ik nog niemand gesproken die
over de kwaliteiten van deze appa-

raten iets zinnigs kan zeggen. (iets

voor een gebruikerstest?)

Het uitzenden van meerdere fre-
quenties om meer data naar een

computerchip te sturen voor een

betere discriminatie vind ik wel een

interessante ontwild<eling. Ik kan
me voorstellen dat hier in de nabije
toekomst nog wel eens een interes-
sante doorbraak uit voort kan
komen.

'd working order. Plus cash possrble
0181-310 4670 (Kent)

l"t Mlnelab
t et: @t743)

en de computerdetector zit hem
alleen in het besturingssysteem.

Hoe specíaler de spoel
hoe beter
Sinds enige jaren maakt
een Amerikaanse fabrikant
de zogenaamde 'Hot Head'
spoelen. Deze zijn voor ver-

schillende merken leverbaar
zoals Fisher, Garrett and
White's. De 'Hot Head' spoe-

len gaan veel dieper dan de

standaard spoel, claimen ze.
"Want wU zijn specialisten in
het maken van spoelen en heb-

ben geïnvesteerd in dure com-
putermodellen".

SfANDARD colt

,ílnenHAvÉ?
WHICH lourrYouß "HIGH ENERGY'
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. draaiknop-
pen zrJn nu
eenmaal
altijd gevoe-

liger voor
vuil dan tip-
toetsen.
Bovendien
zijn ze ook
een mogelij-
ke passage

voor water
naar het elek-

tronisch interi-
eur. Waarmee
we gelijk aan
het hoofdstuk:
'nattigheid'
komen.

Hoe waterdichter hoe beter
Er zljn detectors voor op het land
die een regenbuitje niet goed ver-

dragen. Wie zijn Tesoro Laser, ÌlVhi-

te's Classic ofzijn Fisher 1266X

zonder plastic zak, ofspeciaal
daaryoor gemaakte hoes in zo'n
natuurlijke douche door laat
werken loopt het risico dat de

detector op een gegeven

moment voor hem beslist dat de

zoekaktie ten einde is.

Het Engelse merk C-Scope heeft
dat veel doordachter aangepakt.
Die dingen zijn speciaal regen-
bui-bestendig gemaakt (inclusief de

speaker) en dat is gezien het Engel-

se (en ons) klimaat niet echt een

overbodige luxe.

Op het strand lopen mensen met
detectoren die ook in de golven

keurig door blijven werken.
Het zijn de broertjes van de echte
onderwaterdetectoren die elke
fabrikant levert. Deze kunnen de

grote onderwaterdruk aan en geven

bij zorgwldig onderhoud geen

waterige problemen. Open, spatwa-
terdichte of waterdichte detectoren,
fabrikanten besteden er wel dege-

lijk aandacht aan. De een wat meer
dan de ander. Datzelfde geldt voor
ons als consument. Afhankelijk van
de wensen kiest de ene zoeker voor
meer waterdichtheid dan de ande-

re. In principe wordt een detector
duurder naarmate de technische
voorzieningen om die mate
van waterdichtheid te bereiken
toenemen.

Ten slotte
¡.a, elke keer komen detector-fabri

kanten met nieuwe trends, de een

wat zinvoller dan de ander. En dat
is een goede zaak. Want stilstand is

achteruitgang. Niettemin zien we

in de feitelijke stabiele dieptewer-
king van de detector een zekere

mate van stilstand.

Dat daarom andere zaken aange-

pakt worden door

{ teraf.
.I wipscha-
., kelaars en

I Treasure Baron, unused raily pn:e
Ê350orswao for Laser 83 lel (01207)

Druktoetsen of
draaiknoppen?
Met de ontwildcelingen van de com-

puterchips en beeldschermen was

het een logisch gevolg dat bij detec-

toren, zoals de White's XLT en de

Garrett GTA serie die met dergelijke
moderne electronica zijn uitgerust,
ook de moderne tiptoetsen hun
intrede hebben gedaan.

Voor het programmeren van een

zoekprogramma heb je nu eenmaal
toetsen nodig en om daar het toet-
senbord op te bouwen wat ik nu
onder mijn handen heb is niet echt
gemaldcelijk.

Tiptoetsen hebben voordelen.
Ze zljn simpel te bedienen en ze

zijn totaal ongevoelig voor vuil.
En vuil komen we genoeg tegen als

we aan het zoeken zijn.

Ik kan me nog goed herinneren dat
er een zandkorrel terecht was geko-

men in de wipschakelaar van mijn
Tesoro Bandido. De lammeling had
zich met de hardneld<igheid van
een bloedzuiger vastgezet in het
binnenste van de schakelaar.
Met geen mogelijkheid was het
apparaat meer in de discríminatie
te krijgen. Je bent dan zo een half
uur druk met geïrriteerd gepriegel

i.p.v. lekker te lopen zoeken.

Natuurlijk had ik er al lang een

rubber hoesje over kunnen schui-
ven. Maar ja, dat doe je altijd ach-
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Sidewrnder Must be

632780 (Notls)

C-Scope

CS2MX
Vooral in ons

klimaat is
hethandig
omnielte

hoeven
Tobbenmet

plastic
zaþken

een fabrikant is niet minder
belangrijk. Storing in je detector
doordat er mald<elijk vuil en/of
water inloopt, is niet fijn.
Net zo min is het fijn om met een

te zware en onhandige detector
rond te lopen.
We kunnen gerust zijn dat fabri-
kanten alert blijven op de ontwik-
keling van nieuwe technologieën.
Dit gezien de gezonde concurrentie
tuss en detectorfabrikanten onder-

Iing. Zo kunnen we ervan opaan
dat elke bruilöare nieuwe techno-
logie gelijk toegepast zal worden in
de metaaldetector. We wachten
(on)geduldig af.

WiII(uypers
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G.Scope
Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon O73 - 5512949,Fax 073 - 5515658

DETECT GERT GESINK
TEL: (053) 4300512, FAX: (053) 430 21 92
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Zuid Limburg en België

ZLMetaatdetectors + accessoi res.

Meer dan 15 types detectoren op voorraad.
lnruilen mogelijk.
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Breed assortiment boeken & accessoires.
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Meer dan 15 jaar ervaring.
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Julianaweg 41
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Ges
Elke àetectora,ma.teur heeft ze wel in zijn

verzamelíng oJ in de rommelbak.
Weinigen weten echter, welke gesp uit welke

eeuw komt, en waar deze voor diende.
In het navolgende artikel zullen we proberen

hier wat duidelíjkheid in tebrengen.

groep. Onderdelen van de gesp zijn;
de beugel, de angel en soms c1e tus-
senstijl en gespplaat. Soms was op

de beugel een rustpunt voor de

angel aangebracht. Naast edeie
metalen kwamen als materialen
geell<oper. brons, tin en ijzer voor.
soms been en hout. Gespen zijn
onderdeel van de gordel. Ze werden
veel gebruikt als sluiting aan de

beurstas of wapenuitrusting; func-
ties die in de 14e en l5e eeuw niet
ongewoon waren. In kleinere for-
maten krvamen vanaf de 14e eeuw
ook gespen aan schoenen en sporen
voor.

heen

en gesp wordt aangeduid als

een sieraad dat tevens de

functle heeft twee onderde-
len te verenigen, bijvoorbeeld twee
uiteinden van een gordel of riem.
Hoewel in Nederland gespen al
gebruikt worden vanaf de Romein-
se tijd, worden er niet veel gespen

uit de eerste 11 eeuwen gevonden.
Gespen uit de Merovingische en
Karolingische periode, waarvan
fraaie, vaak rijk geornamenteelde
exemplalen bekend zijn, zijn dan
ook zelclzaam en komen zeker niet
in elke verzameling voor. In dit arti
kel behandelen we de gesp dan ook
vanafde 13e eeuw in de bekendste
verschijningsvormen.

De gesp behoorde zowel tot de vrou-
wen- als tot de mannenldeding en
diende niet alleen als uiteinde van
een riem, rnaar ook als velsiering
van schoenen en hoeden. Dat laat-
ste zie je op oude schilderijen. Van
de 17e eeuw tot de Revolutie trad
de schoengesp op cle voorgroncl; in
het Regence en Lodewijk Xv-tijd-
perkvooral als een sierlijkvoor-
welp. In de Lodewijk XVl-periode
was de lechthoekige ofovale vorm
in zwang. Stalen gespen met gecise-

leerde parellijsten dateren ook uit
deze periode en herleefden weer
oncler Louis Philippe., maar dan in
hoge, smalle gedaante. Tegen het
einde van c1e L9e eeuw was de gesp

aan de ceintuul een onmisbaar'
onderdeel van het damestoilet. In
de boerendracht kwam de gesp ook
veel voor.

Gordelgespen
Bij de onderdelen van c1e gordel
vormden de gespen de grootste

A. Folkerts / C.B. Leenheer

In de loop van de 12e eeuwverwing
de metalen gordelsluiting de veelal
dichtgeknoopte goldel in het nan-
nenkostuum. Uit deze periode zi.jn

dan ook ten opzichte van vorige
eeuwen veel meer vondsten bekend.
De gespen hadden toen meestal een

D-vorm met een verbreding op de

plaats waar de angel op de beugel
rust. Dergelijke gespen hadden
soms een 'profiel' en waren vaak
voolzien van een al of niet versier-
de gespplaat. Deze gespplaten zijn,
voorzien van veelal schitterencle
(dier)decoraties, kunststukj es op

zich. In de gaatjes van de gespplaat

Een aantal

fraaie
gespen wt

àe 14e-15e
eeuw

Eç.

E:

11.
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Romeinse gesp,2e eeuw

Zeldzame br onzen Mer ov ín-
gische gesp, uiteinden van de

beugel mel dierkoppen
g e sLy Ie er d, g e sppl aat niet
gegraveerd,5e eeuw

P rofelgesp met v er sier ing,
type' ossekop', 13e - 14e

eeuw

Pr of,elge sp met v er siering,
13e -'L4e eeuw

Pr ofelgesp met v er siering,
L3e -'1.4e eeuw

P r ofelgesp met v er siering,
'L4e -'L5e eeuw

P r oftel g e sp met v er síer ing en

duidelíjke angelrust,
'L4e -'Lse eeuw

Rond,e beugel met uitsparing
voor àe ronde angel,
'L4e - 'J.se eeuw

Kleíne rechthoekige gesp met
díkke ronde angel,15e eeuÐ

zaten stiften voor de bevestiging
aan de gordel.
Vrouwengordels bleven in het alge-

meen tot in de 13e eeuw vervaar-
digd van geweven stoffen en wer-
den dichtgeknoopt.

In de 14e eeuw hadden de gespen

voornamelijk een vierkante, ronde
of een D-vormige beugel. De angel
liep dan over de hele breedte. Naast

de leren ofgeweven gordel werd in

de 14e en de 15e eeuw ook gebruik
gemaakt van geheel uit geornamen-
teerde metalen schakels opgebouw-
de gordels, gesloten door een haak.
Aan het eind van de 15e eeuw raak-
te de wouwengordel meer in
zwalj.g; deze bestond uit een lange
strook leer of stof met metalen slui-
ting, aan de gordel hing bij voor-
keur de sleutelraecx. Voorbeelden
hiervan zijn te zien op schilderijen.

ltf

In de 15e eeuw werd de beugel voor-
zien van een meegegoten tussen-
stijl, waaraan de angel bevestigd
zat. Pas aan het einde van de 17e

eeuw werd de tussenstijl secundair
aangebracht. Een latere toevoeging
was de beweegbare cilindewormige
huls aan die kant van de beugel
waar de punt van de angel op rust-
te. Deze diende om het aanschui-
ven van de leren strip te vergemak-
kelijken.

Een bepaalde vormontwikkeling
van de beugel is moeilijk vast te
stellen. Vanafde 15e eeuw bleven
talrijke vormen in gebruik. In het
algemeen zijn de rechthoekige,
dubbele ovalen en vierkante gespen

van later datum dan de ronde en
ovale gespen.

Schoengespen
Hoewel al eerder op bescheiden
schaal aan de zijkant van de schoen
gebruikt, werd de schoengesp vanaf
de 17e eeuw een vast modieus
onderdeel van het schoeisel.
De gesp werd voor de schoenope-
ning aan twee schoenriemen vast-

gehecht; aan de ene kant zorgde



L0

L1.

12

L3

14

L5

L6

17

Ronàe g e sp met p ar elachtig e

beugel, eìnd,15e eeuw

Ruíter sp o or g esp, mid den 17 e

eeuw

Vierkante g e sp met tus s en -

stijl, 15e - 16e eeuw

Dubbele ovale gesp, eind 15e
-'L6e eeuw

Dubbele ovale gesp met 2-
zíj dige q epr ononceer d e

dngelrust en tussensttl,
eínd 16e eeuw

Dubbele ovale gesp met iets
geprononceerde beugel, 1,6e

eeuw

Ronde met blo emmotief v er -

síerde beugel met tussenstijl,
begin 16e eeuw

Ronde gesp met tussenstü1,
begín16e eeuw

Ronde met blo emetj e s u er -

sierde beugel met tussenstijl,
'J.6e eeuw

een metalen beslag, bestaande uit
een dubbel geslagen metalen strip
met knop voor de aanhechting, de

knop werd door een sleufin de

riem gedrukt. De tweede riem werd
door de angel vastgehouden. De

schoengespen konden gemakkelijk
van het schoeisel worden losge-

maakt en op meerdere paren schoe-

nen gebruikt worden. Ze hadden
een functie als sieraad.

Tot 7720 zijn er veel verschillende
vormen schoengespen te onder-
scheiden. De belangrijkste materia-
len zijn brons en geelkoper.

Na 1720 kwam de nadruk te liggen
oP grote gesPen van tin, soms ver-

zilverd ofverguld. De contour van
de beugel was ovaal, het oppewlak
droeg een golvend bandpatroon in
reliëf. Ook de aanhechting aan de

schoenriemen verschilde met die
van de l.7e-eeuwse gespen; in plaats

van het beslag met knop bevatte de

gesp een extra halve beugel met in
het midden een pinvormig uitsteek-
sel, de stuit, die in één van de rie-
men werd vastgestoken.
Vanaf777O werden de schoenges-

pen weer kleiner, aan het eind van
de 18e eeuw kr¡¡am de schoenveter

weer in gebruik, net als in de

middeleeuwen.
Gespen van brons, messing of ijzer
zijn gemaakt sinds het mogelijk
werd metaal nauwkeurig te bewer-

ken. Gespen met een sierdeel van
zilver of zelfs goud volgden al spoe-

dig.

Antieke bronzen gespen, dikwijls
meerdere eeuwen oud, zijn meestal

alleen zuiver te dateren als ze

afl<omstig zijn van gedateerde vind-

plaatsen zoals beerputten en derge-

lijke. Sommige modellen gespen

waren in de ene streek ook langer
in zrarang dan in de anderen streek.

In Amsterdam is vastgesteld dat
reeds voor 1600 op kleine schaal

schoengespen werden gebruikt.
Voor die tijd, in de late middeleeu-
wen, droeg men eenvoudige schoe-

nen uit een stuk leer ofhuid gesne

den, gevormd en genaaid en
gesloten met een knoopsluiting of
met leren veters.

t"l



1-9 Rechthoekige gesp met
tussenstijl en aan 1, zijde
u erbre de angelrust, 1-6 e -

L7e eeuw

Rechthoekige gesp met uitlo-
pende beugel en doorlopende
tussenstijl, 16e - '1,7e eeuw

Rechthoekige gesp met
tussenstijl, 'J,6e - 17e eeuw

Dubbele ovale gesp met
tussenstijl en uítstekende
gepr ononceerde 2 - zíj dige
angelrust, l6e - 77e eeuw

Dubbele ovale gesp met
tussenstijl en 2- zij dige br e de
angelrust, 16e -'1,7 e eeuw

Dubbele ovale gesp met
doorlop end,e tussenstijl,
16e eeuw

Dubbele ovale gesp met
2 - zij dige gepr ononceerde

angelr u st en do orlop en de

tussenstijl, 'J-6e - 17e eeuw

Dubbele ova.Ie gesp met
2 - zij dige geprononceerd e

ang elr ust en do orlop enàe

tussenstil, 'J,6e - 17e eeuw

Dubbele ovale gesp met
2-zijdige angelÍust en

doorlop ende tussensttl,
'L6e - 17e eeuw

Zadelvormige gesp met
tussenstül en brede angel-
rust, vroeg 1-7e eeuw

De woege gespen waren meestal in
geel koper gegoten. Door middel
van een zogenaamde knopsluiting
werd het plaatje met opgelaste
knop, dat om de spil draaide, aan
een schoenriem bevestigd.

Tot omstreeks 1700 waren er vele
vormen - ook in brons - van dit type
gesp. Schoen- en kuitgespenvan zil-
ver kwamen, vanaf 1700, langzaam
maar zeker in aøang. Dat gold aan-
vankelijk vooral voor de mannen-

mode. Bij de welgestelde vrouwen
maakten de lange wijde rokken en
de tere muilen van zijde of ander
licht materiaal het dtagen van ges-

pen minder goed mogelijk. Ze ble-
ven gemakkelijk in de rokken
haken en de bevestiging van het
metaal op de lichte muilen leverde
ook problemen op. Bovendien bleef
de glans van de gesp te veel verbor-
gen onder de lange wijde rok en dat
kon niet de bedoeling zijn. Toen de
roklengte eenmaal korter werd,

f'to1L.-J

prijkte de zilveren gesp ook bij de

dames op de schoen.

Vanafhet eerste kwartvan de acht-
tiende eeuw werden de gespen gro-
ter en in een aantal gevallen van
tin gegoten. Soms werden zeverzll-
verd ofverguld. Ze hadden een
ander sluitsysteem dan de 17-eeuw-

se gespen, namelijk een binnenbeu-
gel met doornen die in een schoen-

riem werden gehaakt. Na 1770

kreeg de gesp weer een ldeiner for-
maat en dertig jaar late¡, rond 1800

werd de schoenveter concurrent.

Kuitgesp
In de achttiende en negentiende
eeuw was niet alleen het schoeisel
van gespen voorzien, ook de kuit- of
kniebroek van mannen die zich de

luxe konden veroorloven werd
gesloten met een zilveren kuitgesp.
Dit type gesp was doorgaans klein;
ca. 2x4 cm, of in doorsnee zo'rL 3 à 4
cm. Erwas nogal wat variatie in
vorm en gebruik. Kuitgespen zijn
niet direct als zodanig herkenbaar,
meestal, zTjnze kleiner en minder
stevig dan de schoengesp die meer
te verduren kreeg en ook de vorm
kan een aanwijzing zijn.
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Zadelvormige gesp met
tussensttl, eind, 16e-,

begin 17e eeuw

Zadelvormiqe gesp mer
doorlopende tussenstijl en

iets geprononceer de brede

2 - zíj dig e ang elr ust, r r o e g

17e eeuw

Dubbele ovale gesp, een-

v oudig v an v orm, begín 17 e

eeuuJ

S ch o enq e sp met b e sl a gpla at,
18e - 'L9e eeuw

B eslagplaat met haakpunten
en angel,78e - 19e eeÄn

Holve beugel met haakpunt
en angel,18e - 1-9e eeuu)

Schoengesp met b eslagplaat,
'J,8e - 19e eeuw

Víerkante gesp, waar de

angel op de beugel rust ís

e en cilinderv or mig e huls
aangebr acht om het sp annen
van àe ríemte vergemaÞke-
lijÞen,17e - 18e eeuw

Vierkante g e sp, w a ar s chijn -

Iijk voor paardetuig,
'Lge - 19e eeu))

J/

Omstreeks 1900 raakte de schoen-

en lruitgespenmode in een neer-
waartse spiraal. De vraag nam af.

Bij de mannen werd de kuitbroek
ook in de ldederdracht hoe langer
hoe meer veryangen door de lange
broek. De schoenen werden beter
van model en het leer werd fraaier.
Hierdoor kon de extra pronk van
dure gespen achterwege blijven.
De zilveren gespen raakten in
onbruik. Je ziet ze nu nog wel van
ijzer, aan de knickebockers van
bergwandelaars.

De woege schoen- en kuitgespen
waren van brons, messing of ljzer.
Ook toen in de achttiende eeuw zil-
ver als materiaal in zwang loaram,

zljn deze metalen in gebruik geble-

ven. Door gespen van ijzer of mes-

sing te voorzien van een laagl'e

alpaca, dun zilverblik ofzelfs blad-
tin werd gepoogd het zilver na te
bootsen en de glans te benaderen.

Hoewel dit artikel uiteraard niet
alle gespen behandelt en laat zien,
kunt u nu waarschijnlijk toch de

meeste in uw bezit zijnde gespen in
de juiste periode plaatsen.

Er valt natuurlijk nog veel meer
wetenswaardigs over gespen te ver-
tellen, wie mijn verhaal wil aanvul-
len waag ik om me te schrijven of
te bellen.

Literahtur:

J. Baart, Opgravingen in Amslerdam

Eil s ev i er s Gr o o t Anti ekb o ek

Tij dschrift'Antiek' j anuøri 19 96

SJ. van der Molen, Het grote

klederdrachtenboek

Michael J. Cuddeþrd, Identifying
metaTlic small finds

Musea:

Ope nluchLmuseum Arnhem

Fnes Museum Leeuwarden

Nederlands Goud, Zilver en

Kokk e nmus eum S cho onho v en

Roüer dams Historis ch Museum

Museum voor Stad en Lande Groningen

Drents Museum Assen
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Officïeel dealer van:
Altai, Bounty Hunte4 C-Scope,

Compass, Fishe4 Garrett, Viking
Keuze uit 25 rnodellen, met uiterste horting!

Geopend uolgens normale winkeltij den.
Na 18.00 uur, tel. (0492) 33 14 51

Zìe d.e d,eølerpøgin@ aoor reg¡o aerhoop

GETAN UW PARTNER
T METAAT,T DETECTIEJAPP.ARA'TÃ lN SCHATZOEKEN

Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon 073 - 5512949, Fax 073 - 5515658

IX

IX

IX

DIVERSE DEMO'S
C-Scope CS 2 M
nieuwprijs / 899,- nu f750,-

C-Scope CS 1220 XD
nieuwprijsf 1399,- nu f 1189,-

Fisher CZ6
nieuwprijs f 2899,- nu f 2350,-

inklusief 3 jaar garantie
inruil mogelijk
huur met recht op koop mogelijk

Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Fax0227 593286

Uiteraaril wilt
u, als u nÍet
vanaf hetbegin
lülbentvan
onze verenígíng,
ooþ.ile ouile
nummefsvan
hetmaganne
hebben-

VERZ^AMELBANDEN
DE IÆRZAMELB.ANDEN

zrtN vooRtoPrc NrET

LEVER¡¡,iq"R.

Detector Maqazine
Jaargang t99z

NR. r, 3 EN 4 fotokopieën verkrijgbaar

NL 2, 5 EN 6 noq maar enkele
exemplaren!

Jaargang 1993, 1994en 1995

rrr¡r ruMMEns voorlopig nog leverbaar

Bestelling door ov ermakíng v an

f 42,5o þer jaargang, incl. porto),

of I Z,zS þer los nummer, incl. porto)

op gironummer 1675ooo of wc Bank

67 8o o4 9oo t.n.u. De Detector Amateur,
ondet vermelàing von iìe desbetreffende

)aafqang.
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Het zoeken met een metaal-
àetector en vooral het vin-
den vanleuke vondsten is
een p r a chti g e hobby. Von d -

sten schoonmaken, in d,e

boeken zoeken naar soott-
gelijke aþeeldingen en
determíner en, allemaal din-
gen waar een zoeker veel
plezier aan kan belev en.
Toch zijn er verscheidene
zoekers die minder vrolijk
thuiskomen, want zij heb-

ben weer eens weiníg of
niets gevonden. De zoek-
maat wo.s constant aanhet
graven en heeft veel meer
gev onden. Alg auw ontsta a t
er enige jalozie ten opzíchte
van d.e zoekmaat.
Ver scheídene zoeker s kijken

Waarom doet de ene detector-
zoeker week in week uit altijd
leuke vondsten en komt de
andere zoeker altüd metwei-
nig vondsten thuis?

De oorzaak zou kunnen zijn
dat de eerste zoeker 'goede'

nog niet afgezochte stekken
heeft en de laatste zoeker
alleen maar op reeds 'afge-

zochte' plekken zoekt. Of de
eerste zoeker heeft het'aller-
nieuwste' model detector met
de nieuwste snufes en een
enorme diepte, terwijl de
andere zoeker met een wij
eenvoudig apparaat, ofeen al
verouderd apparaat met
geringe diepte zoekt.

Maar wat is de mogelijke oor-

Ien vertellen dat ook zij nog
steeds leren.
Als u uw detector al 3 maan-
den heeft, en denkt de machi-
ne nu wel te kennen, heeft u
het'misschien' niet helemaal
bij het goede eind.

In de diverse gebruiksaanwij-
zingen van de fabrikanten
wordt het meestal aangera-

den. Wie een nieuwe detector
heeft gekocht, doet er goed
aan, eerst geruime tdd te
experimenteren met diverse
voorwerpen, die u zoal heeft
gevonden en eventueel juist
voorwerpen die u met uw
oude detector'nooit' vond.
Misschien dat u in de toe-

komst dan ook meer vondsten
zult doen.

opgraaft ofniet.
Probeer dit eventueel eens uit
in uw eigen achtertuin door
daar diverse voorwerpen en
metalen afr¿al te begraven.
Naast het herkennen van de

signalen lcunt u dan ook rus-
tig uitproberen hoe laag u uw
discriminatie lcunt zetten,
zodat u de goede voorwerpen
wel hoort en het afr¿al

negeert.
Neem vooral genoeg tijd voor
deze experirnenten en lees

eventueel ook de gebruiks-
aanwijzing van uw detector
nog eens rustig door.

Er zit trouwens een zeker ver-

band tussen ijzer en ander
af¿al en goede voorwerpen:
waar af¿al ligt, liggen meestal

Jaloers op uw zoekmaat?

ook steeds met argesogen
naar hun zoekmaat of deze
a,lweer aan het graven ís en
zíjn dus veel mind,er gecon-

centreerd. met hun eigen
detector bezig. Bovendien
horen ze,bijv. bij de detec-
tor dealer v erhalen ov er
allerlei schitterend,e v ond-
sten die d,oor and,eren zijn
gedaan.
Deze mensenlaten zích dus
op een gegeven moment
ongelukkíg in dehobby
ma,ken, terwijl zoeken juist
een ontsp annende bezig -

heid zou moeten zijn.
Tljd om maar weer eens

een and.ere detector te
kopen of om eens goed na
te denken?

ook goede voorwerpen en
omgekeerd. Ook voor ervaren
zoekers kan het vaak geen
kwaad om regelmatig met
diverse voorwerpen te experi-
menteren.

Na regelmatig deze experi-
menten gedaan te hebben,
gaat u gewoon lekker'ont-
spannen'zoeken met uw
zoekmaat, zonder aldoor te
kijken wat hij steeds naar
boven haalt.
U zttlt zier: dat de tijd die u
hier insteekt wordt terugbe-
taald met meer vondsten,
zodat'u' misschien die zoe-

ker wordt die altijd met leuke
vondsten thuiskomt.

w detector
I Kees Leenheer'i

zaak, als nu deze beide zoe-
kers met 2 identieke machi-
nes op hetzelfde veld zoeken,
en de een toch veel meer
vindt dan de ander? "Mis-

schien heeft de een wat meer
'geluk' dan de ander", hoor ik
u al zeggen. Meestal is het
echter niet de factor'geluk'
die bepaalt wie er de leuke
vondsten doet, maar de erva-
ring en vooral het 'kennen'
vanje eigen detector.

Er zijn diverse zoekers met
zo'n twintig jaar ervaring in
het zoeken met een metaalde.
tector. Als je aan die oude rot-
ten in het vak waagt of zij
alles weten over het metaal-
detectorzoeken, zullen zij
vaak de eerste zijn dieje zul-

Als u voor de eerste keer met
uw nieuwe detector gaat zoe.
ken, denk dan niet dat u van-
daag gelijk meer zult gaan
vinden dan met uw oude
detector. Ga vooral niet te
gehaast, maar ontspannen
aan het werk. Zet uw discri-
minatie op de 'laagste' stand
en graaf bij 'elk' signaal het
voorwerp oP.

U zult wel wat vaker moeten
graven, maar daar moet u de

tijd voor nemen. U zult horen
dat'verschillende' voorwer-
pen vaak ook'verschillende'
signalen hebben.
Op een gegeven moment zult
u leren de verschillende sig-
nalen te onderscheiden en
kunt u daardoor beter beslis-
sen ofu het voorwerp

l'4



Imítati s
Het slaan van imitaties, of het

kopiëren van munten werd al toegepastbij
de oude Griekse munten. Sommige munten
zoals die van Athene en Korinthe werden
r e g elmatig g ekopieer d.

aar we zullen ons beper-

ken tot de imitaties die in
onze streken gangbaar

waren. In de Karolingische periode
was het muntrecht voorbehouden
aan de koning. In de loop van de

11 e eeuw begonnen de diverse
machthebbers, al dan niet met toe-

stemming van de Duitse keizer,
eigen munten te slaan, omdat er
geld mee verdiend kon worden.
Een van de belangrijkste bronnen
van inkomsten van de middeleeuw-

I C.B. Leenheer j

se machthebbers was het'munt-
loon' dat geheven werd bij het
slaan van grote hoeveelheden mun-
ten door de muntmeesters. Van al
het ongemunte goud of zilver dat
door hun handen ging werd een

bepaald percentage vastgehouden
en aan de machthebber afgedragen.

De reden waarom de Hollandse
machthebbers imitaties sloegen
was meestal van economische aard.
Hun machtsgebied was niet groot

Zilveren tournoís-groot, graaf Jan II (1,299-1,305) uit Doràrecht

Gouàen florijn, hertog Jan III (1,312-1,355) uit Brabant

en rijk genoeg ten opzichte van o.a.

Frankrijk en Florence. Zodoende

was er geen brede basis om er een

levensvatbaar systeem van geldcir-

culatie voor de handel op te bou-
wen. Daarom werden er munten
nagebootst die een'goede' naam

hadden, om zo hun eigen munten,
met vaak een veel minder gehalte

aan edelmetaal, ook aanvaard en in
omloop te krijgen. Een van de mun-
ten die regelmatig nagebootst wer-

den, was de Engelse penny ofster-
ling (ster = star, vast). Bij grote
muntvondsten worden deze pen-

nies dan ook gezamenlijk met de

diverse imitaties aangetroffen.

Soms werden er imitaties gemaakt,

waarbij de munt voor veel beter
werd uitgegeven dan hij was, maar

Zilveren gros tournois, koning Louis IX (1,226-1,270) uit Frankrijk

Gouden fonno (1,252-1,285) uit Florence

Zilveren penny of sterling, koning Edward. I (1.272-1.307) uit Engeland

i:,1
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Zilveren sterling, graal Reinoud, I (1,271,-1326) uit Gelre



Zilveren cavalíer, gravin Margaretha uan Conslantinopel (L244-L280) uit Henegouwen Zilveren riààer, Reinouà II (ca. 1,320-7370) uit Koevorden

er waren ook imitaties die een per-
fect gewicht hadden. In Holland
gebeurde dat met de sterling en de

groot, munten van aanvankelijk de

voorgeschreven kwaliteit waar dan
ook weinig extra winst in zat.

In o.a. Brabant kregen de imitaties
na verloop van tijd een mindere
kwaliteit en omdat er dan waar-
schijnlijk meer winst op gemaakt
werd.

Daar het grootste gedeelte van de

bevolking niet kon lezen noch
schrijven, was een imitatie, die
goed was uitgevoerd en waar
alleen het omschrift anders was,
bijna niet als zodanig te herkennen.
Alleen als ook de tekening
opvallend anders was, viel het
natuurlijk wel op.

Ook in de omringende landen wer-

den talrijke imitaties geslagen,

maar in Holland gingen ze er wat
langer mee door.

Literatuur:

J ohn P or t e ous, Aan ge munt en n agemunt

C. vanHengel, De muntenvanHolland
ín de 13e eeuw

Zilveren leeuwengroot, graaf de Nevers (1322-1-346) uitvlaanderen

Gouden mouton, koninq Jean II (1-350-1364) uít Frankrijk

Zilveren leeuwengroot, graaf Willem V (1.349 -1.389) uit Holland

Gouden dubbellam,hertog Eduard (1361,-1,371) uit Gelre

Gouden dobla excelente of dubbele dukaa\Ferdinand en Isabella (L479-L504) uit Spanje Gouden àubloem, Miàdelburg 1.580-1585, uit Zee\and.
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Zoekers met een White's detector hoeven

eigentijk niet te lezen.
dit

U hoopt natuurlijk weer op een prachtige herfst

met veel mooie zoektochten.

Speuren met de metaaldetector naar vondsten op schitterende akkers.

Thuiskomen met een hand vot mooie vondsten.

Jammer, dat veel zoekers alteen maar wat duiten en zo nu en

dan een gesp vinden.

Een kwestie van de juiste detector?
Het kan natuurlijk nooit kwaad, om toch maar eens informatie
in te winnen over een l¡Vhite's detector.

Ga dus voordat de boeren het gewas van
het land af halen,

eerst naar de üIhite's dealer, iemand die echt alles weet over detectors, schotels,

zoekprogramma's enz.

Detection Systems Ho[tand
Importeur White's metaaldetectoren

Veerpad 2,

8276 AP zalk,
tet. (038) 363 6s 91

fax (038) 363 64 80,

autotet. 06-53210446
e-mai[: detect@pi.net,
WWW: http://ww.pi. net/-detect/

Uw leveroncíer van o.a. de C[ossìc seríe, Surfmoster, Tl,l 808,
Spedrun XLT, 5900 & 6000 DI serie, Beochcombers, 3900 Pro enz.



pegel of møøtpin

Eén van de onderbelichte metalen
vondsten betreft de zogenaamde
pegel of maatpin. Een pegel is een
loden pinnetje dat werd aange-
bracht in steengoed kruiken.
Aan de binnenzijde van de maat-
kan was dan te zien tot hoe hoog de

kan moest worden gelrrld; op de

buitenzijde bood het lood een
plaats voor een ij[<merk.

Verscheidene zoekers beschild<en

over cleze geijkte onderdelen, ech-
ter gewoonlijk in de rommelbak
opgeborgen. Zo ook Wilco Rook in
Marknesse. Hij vond deze pegel
(afbeelding 1 en 2) vermoedelijk in
de omgeving van Meppel. De pegel
is in 1709 gemerkt dool Engbelt
Warners te Meppel, ijker tussen
x1679 en 1715. Het vlald<e deel meet
16x19 mm; het is 12 mm diep.
Een vergelijkbaar ijkmerk vond ik

op een loden gewicht van een half
pond, gevonden in Echten (Drente),
met het jaartal7707 (afbeelding 3).

Over pegels is meer te vinden in het
Archeologisch Jaarverslag 1 98 7

(B o demond er zo ek in Lei-

den, ISBN 90-7179944-2), op pp. 37-39

en 53-75. Nog een voorbeeld: in
Museum Boymans-
van Beuningen te Rotterdam hangt
een stilleven (olieverf op paneel)
van Hieronymus Francken I (de

Jonge), Artwerpen, 1578-1623, afme-

AJbeelàing 3

IJÞmerk van Engbert
Warners, Meppe\ 1707

AJbeelding 4

Gepegelde steengoed

kan, geijW in AnTlxerpen

tingen 37x48 cm. Helernaal rechts
is een steengoed kan afgebeeld, met
rechts van het oor een pegel; geijkt
met een handje (Antwerpen)
(afbeelcling 4).

Graag zou ik met zoekers in contact
komen die pegels in hun collectie
hebben (soms nog in een stuk steen-
goed gevat) om ze te kunnen
beschrijven en te fotograferen.

RJ. Holtman
Boomgaardweg 56

3984IKOdUk
tel. (030) 6s7 02 46

Aþeelàing 1 Pegel oJ maatpin,
kopse kant Meppel,l-709

Afueelding 2 Pegel oJ maatpin,
van op zij gezien Meppel,1,709.

Jñtl¡tgt rfrrll

Beleef het boeiende Brabanlse verleden op de

Drie Historische llagen

Yoor het €erst in de 200-juþe
geschiedenis vm Noord-Brabant

Een compleet overzicht van
instellingen en activiteiten op het
gebied van de Brabmlse cultuu-

geschiedenis

4 -5 6okúober1996
Provineiehuis

ts-Ilertogenbosch

egang $ra



Pulse Inductíon heeft vaak
een slechte naam bij vele

hobbyisten, omdat dit systeem

onmogelíjk ijzer kan negeren.

Dat dit niet terecht is, en dat
het een geweldige detector
voor op het strand is,
blijkt uít het navolgende.

Waarom
Pulse Inductie

.ú

detector oÞ

k zal mij eerst even voorstel-
len. Ik ben 40 jaar jong en ook
jong in de hobby, want ik zoek
pas sinds september 1994. Wat

niet wil zeggen dat ik'onervaren'
ben, want ik zoek, houdt u goed
vast, zes dagen per week, zes à acht
uren per dag en dit het hele jaar
door op onze Noordzeestranden,
van Noord-Frankrijk tot Zeeland.
Nu komt er zeker wel een vraag in
uw achterhoofd? Wel, het antwoord
is ja!

Veel hobbyisten zoeken op de stran-
den met apparaten die hiervoor
niet geschil<t zijn. Dit was voor mij-
zelf ook het geval.Ik begon inder-
daad met een C-Scope CS-2 MX, een

fantastische landmachine die ech-

ter net als zoveel andere motion

detectors te beperkt is op stranden.
Mijn volgende detector, een GAR-

RETT GTA-1000 leercle mij dat een

identificatiemeter op recreatieter-
reinen'nooit' te vertrouwen is.

Ik kan u tientallen voorbeelden
noemen van gouden sieraden die
als 'foil' aangeduid werden, o.a. een

24 grarr.s gouden ring op 10 cm
diepte, die gebroken was. De ring
was open en geleed dus minder
orndat ze geen perfekte cirkel meer
vormde.
Dit gebeurde geluidcig tijdens mijn
eerste 'leerfase' met cle detector,
waaruit bleek, dat ofje nu een

cletector met een meter hebt of
niet, je toch alles moet opgraven.
Zelfs ijzersignalen! Tja, u denkt nu
waarschijnlijk, die man is stapel-
gel<, want wie gaat er nou op ijzer-
signalen op stranden graven?

Ik merk dat als ik op Franse, Belgi-
sche en Nederlandse zogenaamde
'afgezochte' stranden ga zoeken,
het nildcelgeld, naar mijn eigen
schatting in de mate van 'een op
drie' door \¡LF of motion detectors
genegeerd wordt.
Dit vraagt uitleg: neem nu een gul-
den die plat in het zand ligt, deze

vindt u vermoedelijk wel, mits hij
ergens onder uw zoekspoel ligt.
De munt geeft een duidelijk sig-

naal. Ligt de munt schuin in het
zand, dan krijgt u de welbekende
'nerveuse' uitslag op I.D. meters
oftewel bij iedere zwaai telkens een

andere uitslag. Als je hieraan
gewend bent en dit doorhebt, is het
geen probleem.
Maar nu, als de munt plat of schuin
in het zand ligt en u 'raakt' het met
de rand van uw zoekspoel (fringe
area detection) ofhet ligt op zijn
kant in het zand en u 'raakt'het
met de 'volle zoekspoel'. Wel dan
geeft de detector een ijzeruitslag
(bijv. -52,5 op een Spectrum). Als u
geen meter hebt, dan hoort u een

ijzersignaal, en als u discrimineert
hoort u waarschijnlijk helemaal
niets meer! Hetzelfde heb ik
gemerkt met een heel dule detector
van een bekend Amerikaans fabri-
kant, een detector die speciaal voor
recreatieterreinen gemaakt is.

Hoe goed hij dan ook is om dimes,
quarters en dollars aan te geven, bij
mij gaat hij steeds in de 'nikkelfout'
en mist hij zelfs een vijf gulden-
sl-ul<! Wat een nachtmerrie voor een

strandzoeker!

Voor een PULSE INDUCTION detec-

tor is het onmogelijk om ijzer te

negeren. Sommige pulse detectors
kunnen ook discrimineren; u kunt
bijv. zilverpapier en trekringen

c"scolÆ
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negeren, maar terwijl u een trek-
ring negeert, blijft uw'pulse detec-
tor'het tegengekomen ijzer aandui
den. Inclusief clan ook cle bewuste
rijksdaalders, vij{es, enz. die op
hun kant of schuin liggen.
Er zijn 'pulse detectors', meestal
voor onclerwatergebruik, die hele-
maal niet discrimineren, bijv. de

Fisher Impulse of de \4/hite's PI

3000. Maar de C-Scope CS6PI (mijn
huidige apparaat), de \.4rhite's surÊ
master pulse, de Garrett XL 500 en
onder voorbehoud de fonkelnieuwe
Tesoro Piranha kunnen tot en met
trekringen wegdiscrimineren, ech-
ter niets boven deze stand op de

geleidingschaal.

Ja maar, hoor ik al zeggen, de stran-
den waarop ik zoek, zijn letterlijk
besmet met ijzer. Neem zoveel
mogelijl< het ijzerafual weg en gooi
het in een afi¡albak ofneem het
mee naar huis. Is dit soms zo moei-
lijk? Ik doe dit iedele dag, zodat ik
geen tweemaal geplaagd word door
het zelfde stukje ijzer. Voor de luie
zoekers is er goed nieuws, een
'pulse detector' laat u horen wan-
neer u te maken hebt met spijkers,
nagels, ijzerdraad en alles wat
onder de noemer ldein ijzer valt.

Een ander voordeel van de 'pulse
detectors' is hun grote stabiliteit.
Geen enkel vals signaal op laag
water! Ze zijn totaal ongevoelig
voor zout en ijzermineralen, en
hebben een enorm dieptebereik op
nat zand. Persoonlijk vind ik munt-
jes en gouden ringen tot ongeveer
45/50 cm op nat zand, om nog maar
te zwijgen over grotere sieraden en
horloges. Een koptelefoon met ver-
sterker kan het resultaat nog verbe-
teren. Hoe uitstekend dan ook
bepaalde bekende 'normale' detec-
tors, met soms aparte programma's
op stranden presteren, ze halen in
ieder geval niet de diepte van een
'pulse detector'.

En, om afte sluiten, vergeet niet
dat'pulse detectors' perfect te
gebruiken zijn op land om diepe
grote voorwerpen op te sporen...
U zult mij nog danken.

Dominique Huisman

¡NCEZONDEN VOOR DE

VONDST
VAÀI HET

Na de

'i'uTil"" 
n",

jaar'een aantal
jaar gedaan te

hebben, bleek dat de
opzet van deze

rubriek om verschillen-
de redenen toch aan ver-

nieuwing toe was. Zoals u
kunt lezen zijn er een aantal

dingen veranderd zodat meer
mensen de kans krijgen om

mee te doen en iets te winnen.
We weten dat er enorm veel leuke,
mooie, interessante en archeolo-
gisch waardevolle vondsten wor-
den gedaan, dus we zijn benieuwd
wat dat dit jaar weer oplevert.

CATEGORJËEN

1 Voorwerpen van archeologi-
sche waarde bijv. bronzen bijl,
bronzen beeldje, ijzertij dum,
enz.

2 Sie¡aden (oud en nieuw) bijv.
Romeinse ring, bijzondere gou-
den ring van het strand enz.

3 Mantelspelden (ñbula's) bijv.
Romeinse ûbula, Karolingische
mantelspeld enz.

4 Munten I (tot 1a00 ) bijv.
Romeinse munt, middel-
eeuwse munt enz.

5 Munten rr (1400-1800) bijv. zil-
veren scheepjesschelling enz.

6 Munten III (na 1800)bijv.
kwartjeWillem I enz.

7 Gebruiksvoorwerpenbijv.
zilveren vingerhoed of gesp,
aardewerk, lakzegelstempel,
enz

8 Religieuze voorwerpen bijv.
pelgrimsinsigne, kruisjes enz.

Meer categoriëen

Meer kans

WATTE DOEN OM INTE ZENDEN
Om mee te doen dient u een'ver-
haal'van tenminste 150 woorden,
voorzien van foto's en/oftekenin-
gen op te sturen naar de redactie,
onder vermelding'Vondst van het
jaar'.
Postzegels voor retourzending van
de foto's bijsluiten. Omdat enkele
categoriëen elkaar deels overlap-
pen, deelt de redactie de inzen-
ding in een categorie in.
'Uiteraard' dienen voorwerpen en
munten van wetenschappelijke
en/of archeologische waarde uit
de verschillende categoriëen te
zijn, of alsnog te worden aange-
meld.Voorwerpen die hier niet
onder vallen, þijv. kwartje Willem
I, of zilveren vingerhoed, gouden
ring, enz.) hoeven niet te worden
aangemeld.

PRIJZEN

Er zljn dit keer veel prijzen zoals
o.a. geldprijzen, detector-
accessoires, boeken enz., enz.
Een extra prijs is er beschikbaar
voor het beste verhaal.

VERKIEZING

'VoNDSTVAN HETJAÂR'
Aan het eind van het jaar wordt er
een verkiezings-antwoordkaart
met het magazine meegestuurd,
waarop u uw keuze voor de win-
naar van elke categorie kunt ken-
baar maken. De importeurs die
pnjzen beschikbaar stellen krij gen
elk 10 stemmen voor elke catego-
rie.

De redactie

Þ'l



Zoeken ? Prima.¡r.¡
Maar niet NAAR een detector.
Die kunt U vinden bij......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.a.

ffi$.
\.'<y

viking

Kornhorst 65,'s-Heerenberg
0314) 66 4470

Oproep: gevraagd Weerter

lakenloo d v oor publíkatie.
Zljn er leden die Weerter lakenloden in hun bezit hebben?

De algemene kenmerken zijn de drie horens of de

Weerterkeper(n ).

Neem dan kontact op met:
EJ.M. Nijsen, Ast 9
6031 GJ Nederweert
tel. 0495-634007

Noemt u eens één detektordealer die meer weet van detektoren dan Wil Hofman?!

Voor White's Classic 1^r213:
Acculaadsysteem NC-1: nooit meer batterijen wisselen! (zonder accu's)
Acculaadsysteem NC-2: 3 tot 4 zoekdagen mef één acculading, kompleet ingebouwd
Grondbalansknop op achterzijde
Turbo: Ongekend dieptebereik door ingrijpende modiflcatie, incl. NC-2 accusysteem
Voor Tesoro (vrijwel alle modellen):
Verlaging van discriminatie voor betere resultaten voor klein brons (zie Det. Mag. 25 blz. 16)
Automatische / handmatige grondbalans met keuzeschakelaar
Acculaadsysteem NC-1: nooit meer batterijen wisselen! (zonder accu's)
Als deze modificaties worden op technisch verantwoorde wijze uitgevoerd in ons eigen lab, meestal binnen
2 à 3 werkdagen. Geen gevaar voor garantie!
Ook kunnen wij als geen ander beoordelen welke nieuwe detector het beste bij u past,
dus ook voor nieuwaankoop bent u bij ons aan het goede adres!!

W¡l Hofmân, spec¡alist in detectortechniek!
Hofman Elektronica VOFBeuningen,024-6774063.beg06-52637244. (Bezoek alleen op afspraak!)

f. 89,-
f. 169,-
f . 75,-
f. 269,-

f. '75,-

f . 75,-
f. 89,-

Spectrum XLT

uoo,f. 46 r4íper maand

S¡lver Sabre ll
uoo, f. 34, I 5 per maand

STE ENBERGEN DE,TE,CTORS
U kunt alle detectors bij ons op afbetaling kopen, ook 2e-hands detectors

Wilt u meer weten, bel ons dan even STEENBERGEN DETECTORS HULST 01 14 - 31 97 56 Vanuit belgie 00.31.11.43.19 756
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INGEZONDEN VOOR DE

VONDST
VAN HET

æã;#æéêæ

Om mee te d,oen

met àe "vondst
van het jaal' dient u

een verhaal, van ten-
minste'J"50 woord,en,

te schrijven over het
àoor u gevond,en vooruJerp.

Natuurlijk stuurt u duidelíjke

foto's van het voorwerp mee.
Vo or w erp en v an ør cheolo gis che

waarde àienen te worden
aangemeld

,AAR Fallusdier

ier jaar geleden kocht
ik bij de 'Kijkshop' mijn
eerste metaaldetector
voor f 75,-. Met deze

aanschafwas de eerste stap gezet in
een totaal nieuwe hobby die snel
een groot deel van mijn wije tijd op
zou gaan eisen (dit met plezier
uiteraard). Helaas bleek dit appa-
raat alleen maar in staat te zijn om
enorme brold<en ijzer en staal te
lokaliseren. Om mijn rug te ontzien
ben ik maar snel overgestapt op een
wat professioneler apparaat.
Dit werd een tweedehands C-Scope

77O,wat een prima keus bleek te
zijn en die me veel leuke vondsten
heeft opgeleverd.
Dit eenvoudig bedienbare apparaat
kan ik een ieder die niet te veel
geld aan deze hobby uit wil geven,

van harte aanbevelen. Uiteindelijk
ben ik overgestapt naar een Com-
pass Coin Pro voor het zoeken op
het droge en in een later stadium
een Fisher 1280 voor het zoeken in
het water. Beide detectors bevallen
me uitstekend en hebben ervoor
gezorgd dat er inmiddels een leuke
verzameling, oude vondsten, mun-
ten en sieraden in mijn vitrinekast
liggen te pronken. Ik hoop dat een
van deze vondsten kan meedingen
voo¡ de 'vondst van het jaar'.

In de wintermaanden help ik regel-
matig een avondje op de historische
vereniging,'Helenium' te Vlaardin-
gen. Werkzaamheden, zoals het
wassen en samenvoegen van scher-
ven, is een goede manier om meer
bekendheid te krijgen van allerlei
historisch materiaal. Ook raak je op
deze manier betrokken bij alles wat
er op historisch gebied in je
gemeente gebeurt en staat te gebeu-
ren, wat wordt aangevuld met het
verkrijgen van informatie via lezin-
gen, presentaties en tentoonstellin-
gen. Ook kun je via de aanwezige
bibliotheek veel eigen vondsten
determineren. Helaas leer je zo ook
de negatieve kant van onze hobby
kennen. Van de betrold<en archeo-
loog hoorde ik dat ook in Vlaardin-
gen de opgravingen regelmatig wor-
den bezocht door 'personen' die het
niet zo nauw nemen met de regels.
Het idee dat de archeoloog en wij-
willigers soms op hun knieën en
met behulp van stofkwasten probe-
ren de kleinste details waar te
nemen en vast te leggen en het idee
dat anonieme 'personen'op dezelÊ
de plek, werkend met een spade of
riek, alle gegevens voor altijd ver-
nietigen, is natuurlijk een zeer
slechte zaak die onze hobby onno-
dig voor nu en in de toekomst
onder grote druk zal zetten.

Op één van de avonden kreeg ik op
de vereniging de tip dat ze in het
oude centrum van Maardingen een
nieuwe riolering aan het leggen
waren. Deze aktiviteiten werden
natuurlij k constant gadegeslagen

door de medewerkers van de histo-
rische vereniging om aantekenin-
gen te kunnen maken van hetgeen
tijdens de opgravingen zichtbaar
werd. De meeste grond werd weer
wij snel teruggestort, maar omdat
de nieuwe buizen een grotere
diameter hadden, werd het surplus
aan grond naar een depot afge-
voerd. Om van deze gelegenheid te
kunnen profiteren, nam ik snel een
snippermiddag en ben direkt op de
fiets richting stort gereden.
Mijn opwinding nam toe toen ik

Fallusdier waarop fiquur met
kruíwagen waarin dríe fallussen

DaÌering 1400-1,450

vanuit de verte de zwarte hopen
grond zag liggen. Bij aankomst
bleek echter dat er reeds iemand
voor mij geweest was vanwege de

vele gaten. Toch maar stug doorge-
zocht met de discriminatie op nul.
Op een aantal onherkenbare
metaaltjes na vond ik niets dat het
vermelden waard was. Tot ik een
paar stevige bonken zware
blauw/groene vette ldei ontdekte.
Omdat ik hierin geen enkele scherf
of botmateriaal kon ontdekken
zwaaicle ik zonder al te veel ver-

wachtingen met m'n schotel over
deze vette ldei. Het verraste me dan
ook dat ik plots een geweldig hel-
der signaal kreeg. Vol verwachting
begon ik de kluit voorzichtig af te
brokkelen, maar toen een deel van
een een kopje zichtbaar werd - ik
hield het op een vissekop - ben ik
hiermee gestopt en heb om het
materiaal niet te beschadigen de
gehele kluit mee naar huis geno-

men. Bij het afspoelen kwam dit
mooie insigne tevoorschijn en toen
bleek ook dat de kop dus niet van
een vis was! Dit insigne is zeker niet
uniek maar ik wil hem toch aan-

melden omdat deze geheel com-
pleet is met zelfs de bevestigings-
naald er nog aan.

Deze vondst heb ik natuurldk aan-
gemeld en is reeds in Vlaardingen
tentoongesteld.

W Mostert
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, A. Folkerts ,

e geschiedenis van Nij-
megen en haar bewoners
gaat el'g ver terug en is

voor een belangrijk deel
te achterhalen door oudheidkundig
onderzoek van de plaatsen waar
gebouwd, gewoond en gewerkt
werd. Onder de grond zit een schat
aan informatie hierover.
Brj het woord 'schat' moet niet
meteen gedacht worden aan edel-

metalen, sieraden en munten, maar
eerder aan scherven aardewerk,
fundamentresten, houtresten en

zelfs aan verldeuringen in de

ondergrond. Het'lezen' van deze

informatie vereist deskundigheid.
Simpelweg een schop in de grond
steken en graven totdat er wat
gevonden wordt, is er niet meer bij.
Er wordt nu veel meer gelet op de

omstandigheden. De exacte locatie
van de vondsten en de relatie met
de grondsporen zijn hierbij van
belang. Verldeuringen in de grond
kunnen iets vertellen over de

bebouwing die er woeger stond en

het materiaal waarvan deze

gemaakt was. Het onderzoek van
dit bodemarchief - de archeologie -

is een'echte' wetenschap gewor-

den.

Monumentenwet
In de Monumentenwet is bepaald
dat terreinen beschermd kunnen
worden als archeologisch monu-
ment. Dat houdt in dat voor alle
werkzaamheden in de grond een

vergunning nodig is. Voorwaarde
voor het verlenen van zo'n vergun-
ning is datvoorafgaande aan de

bouwwerkzaamheden archeolo-
gisch onderzoek verricht wordt op
het terrein waar de ondergrond ver-

stoord wordt. Dit moet gebeuren

door een hiertoe bevoegde instan-
tie. De gemeente Nijmegen heeft
zo'n opgravingsbevoegdheid en

daarvoor eigen archeologen in
dienst. Ook de Katholieke Universi

Verboden gebied

'':." naar Beeþ

De goffert

Duitsland

Uniuersiteit

naar Groesbeeþ

NS spoorueg

r Venlo

Burgemeester en wethouders va,n Nijmegen hebbenbegin 1-996

op verzoek van de gemeenteraad een detectorverbod afgekondigd
voor een groot deel van het stadsgebied van Níjmegen (zie kaart-
je): Hiermee is het onbevoegd hanteren van een metaaldetector ín
het aangegeven gebied strafbaar geworden, net als het onbevoegd
graven no,ar oudheden.
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teit Nijmegen mag archeologisch
onderzoek verrichten. Bovendien is
het 'gericht' zoeken naar oudheden
bij de wetverboden en is een ieder
die een vondst doet verplicht dit te
melden bij de burgemeester van de
betreffende woonplaats.

Amateur s en schatgrav er s
Archeologie is voor grote groepen
mensen een interessante en leuke
hobby. Organìsaties als de Archeolo-
gische Werkgemeenschap voor
Nederland (AWN) en de Stichting
Stadsarcheologie Nijmegen (SSN)

tellen veel leden. Vaak worden deze

enthousiaste amateurs onder des-
kundige begeleiding ingeschakeld
bij opgravingswerkzaamheden.
Het mes snijdt zo aan twee kanten:
deze amateurarcheologen doen een
hoop kennis op van de graaftech-
nieken en de professionele archeo-
loog kan een berg werk verzetten.
Helaas zijn er ook mensen, die zoe-

ken op 'archeologische' tereinen,
en die enkel geinteresseerd zijn in
metalen voorwerpen als sieraden,
munten etc. Deze sporen zij op met
metaaldetectors, graven ze op en
brengen ze vewolgens, zonder de
vondsten aan te melden, in de ille-
gale handel. Bij deze activiteiten
wordt in de regel niet gelet op de

vondstomstandigheden en worden
er onherstelbare vernielingen aan-
gericht waardoor waardevolle
archeologische informatie verloren
gaat. Een detectorverbod is met
name gericht tegen deze groep
'schatgravers'.

Meer weten?
Bij Open Huis is een brochure te
verkrijgen waarin de rechten en
plichten in de archeologie toege-
licht worden. Hierin zijn ook aller-
lei nuttige adressen opgenomen en
een lijst met literatuur. Voor wagen
over het detectorverbod kunt u
terecht bij de sectie Archeologie
van de gemeente, tel. p2a) 329 21,24

(Dienst Volkshuisvesting). Wanneer
u geinteresseerd bent in archeolo-
gie of u wilt er iets meer van weten,
dan kunt u contact opnemen met:
Ar ch e ol o gis ch e Werkge m e ens ch ap y o o r
N e derland, afd. N ijme gen,

secr. H. de Wit, Beukenlaan 38,

6584 LR Molenhoek, tel. (024) 358 461.7.

Stichting St ads ar cheolo gie N ijme gen,

secr. C. Brok, Neerbos}scheweg 34,

6534 BA Nijmegen, tel. (02Q 3782447.

t++

tOfS Keepstraat 2,5702LH Helmond

trs
N¡euwe metaaldetector kopen ?

BEL ONS
Tel. (0492) s4 47 82

BEL ONs. WIJ MAKEN VOOR
JOU GEGARANDEERD

DE BESTE DEAL

(HET VOORDELTCSTE ADRES //V /VEDERLAND)!- Ën-l , --
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Línge?
Bij archeologisch onder zoek

aan deWestluídenstraat in Tiel

is de Rijksdienst voor het Oud-

heidÞundig B o demonder zo ek

(ROB) op twee kaden gestoten

uit de elfde eeuw. Al gauw
bleek dat dit d,e vroegste kaden

moeten zíjn díe tot dusver ín
ons land aangetroffen zíjn.
Een vanbeid,e kad,en is
gemaakt van het zíjboord van

een rivieraak díe oorspronkelijk 20 mlang geweest moet zijn. Een

unieke vondst, want akenbevaren nog steeds de waterenbij Ttel,

ook al zijn ze tegenwoordíg van staal gemaakt en gemotoriseerd.

Reden voor onze correspond.ent om eens te gaan'spitten' in de

vroegste historie v an Tiel.

I Albert Folkerts I

iel is ontstaan langs de

oevers van de Linge,
maar waar deze rivier
eens stroomde was tot

op heden niet bekend. Men wist dat
er ooit eens een dam in de Linge
gelegd moest zijn, waarop het
meeste van de Boven-Rijn afl<omsti-

ge water de huidige Waalbedding
koos. Men zegt dat Tiel tot om-
streeks 1300 links van de Waal lag
omdat oorspronkelijk de Linge de

hoofdstroom was. Het beneden-
stroomse verloop van de Linge ver-

raadt ook nu nog dat ze eens een

machtig vaarwater geweest moet
zijn. De nu gevonden kaden liggen
duidelijk in de voormalige bedding
van de Linge, dus eindelijk is de
plek gevonden waar Tiels historie
ontsproten is.

De aanleiding voor het onderzoek
was de voorgenomen bouw van hui-
zen met kelders op deze locatie, het
zogenaamde'Tol'-terrein. Deze kel-

Zw are w almuur aan de Waalkade
inTiel waantan de restauratie in

1962 gereedÞwam.

Tek. J. Bouman uit'Nederlandse
monumenten in Beeld'

ders zouden het bodemarchiefver-
storen. De doelstelling van het
onderzoek was om meer inzicht te
krijgen in de opbouw en ontwildce-
ling van de middeleeuwse handels-
plaats. Een mysterie dat opgelost
moest worden, was waar de Linge
stroomde en de haven lag. Vorig
jaar is bij het onderzoek op de

Koornmarkt een deel van de houten
woonhuizen uit de 10de en de 11de

eeuw opgegraven.

De 'natte' grens van de nederzet-

ting is toen echter niet gevonden.

Waar deze precies lag, bleef ondui-
deldk.

Het onderzoek aan de Tol heeft een

aantal belangrijke feiten opgele-

verd. Van dikke ophogingslagen uit
de 10de en 11de eeuw en bewoning
uit deze tijd was geen sprake. Wel is

een 3 m dik paldcet gevonden uit de

periode tussen 1150 en 1500 n. Chr.

Hierin werden onder-
meer lemen vloeren

en

=-=44
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haarden van houten huizen aange-
troffen.
Onder dit pakket uit de Late-Mid-
deleeuwen is lichtgrij s rivierzand
gevonden. Aan de zijde van de West-
luidensestraat ligt deze'oeverwal'
3,5 m onder het maaiveld, in de

richting van de Weerstraat loopt
het niveau duidelijk af. Dit is de
t 100jaar oude beddingvan de
Linge, vlakvoordat deze werd
gedempt ofverlandde. In de bed-
ding zijn resten van eiken palen te
zien die mogelijk bij een steiger
behoren. Op de bodem van de rivier
zijn maar weinig vondsten gedaan,

wat aardewerk en metaal, maar
niettemin zeldzaam. Twee kunst-
zinnig vormgegeven kammen bij-
voorbeeld, en een koperen gewicht-
je (207 gram) en een
zaloøeegs chaaltj e. Vanwege de

stroomsnelheid bleef de bodem
redelijk schoon.

Een beschoeiing gemaakt van her-
gebruikt scheepshout was vroeger
wel meer gebruikelijk. Men kocht,
volgens oude stadsrekeningen van
hanzestad Deventer bijvoorbeeld,
speciaal afgedankte schepen om als
caisson te gebruiken om kades en
bruggehoofden te funderen en om
zwald(e plekken in dijken te verste-
vingen. Zo nu en dan worden die
schepen teruggevonden als een
soort tijdscapsules, maar tot dusver
zljn deze resten in Tiel de oudste.

Tiel wordt in 896 voor het eerst
genoemd als 'Dioli'. Zij bezat toen
reeds een rijkstol volgens een oud
document. Het lukte Tiel na teza-
men met Utrecht de laatste Viking-
aanvallen uit dejaren 1006 en 1007
te hebben doorstaan, de positie van
Dorestad als internationaal han-
delscentrum over te nemen. Dore-
stad verdween in de nevelen der
tijd na die aanvallen omdat het niet
herbouwd werd. Wijk bij Duurstede
ontstond pas vele eeuwen later in
de dertiende eeuw. Tiel werd het
centrum van de Friese handel en
kan aangemerkt worden als een
van de oudste middeleeuwse steden
van ons land. In de tweede helft
van de tiende en in de elfde eeuw
bloeide de stad op dankzij de rivier-
handel en het recht van muntslag.

Tiel was ook een van de eerste ste.

den waar een klooster gevestigd
werd; deze behoorde tot de Benedic-
tijnenorde. Bij de ontwikkeling van
Tiel als handelsplaats speelden de
bisschop van Utrecht en de geeste-

lijken van het klooster een belang-
rijke ro1. Z1j zagen namelijk toe op
de handel en het functioneren van
de markt in de opkomende Hanze-
steden. Bovendien boden ze de
kooplieden bescherming. Tegen de
Vikingen moeten al woeg verdedi-
gingswerken aangelegd zijn, maar

daar zowel voedsel als huisraad,
kleding en gereedschap voor eigen
gebruik zelf bleef produceren.
De lange-afstands handel kwam wel
op in de vorm van het zogenaamde
Hanze-verbond waar Tiel ook deel
van uitmaakte. Een nieuw soort
weefgetouw gafde handel in laken
een enorme impuls, zout en graan
waren ook zeer belangrijke produk-
ten net als het aardewerk uit het
Rijnland, dat kwalitatief veel beter
was dan het zelf gemaakte materi-
aal. Pingsdorfaardewerk (ca. 1100 -

of dat ook in Tiel het geval was,
wordt nergens vermeld.
Een belangrijk gegeven in de voor-
geschiedenis van de stad Tiel was
de specialisatie in handel en
ambachten. Een groep bewoners
van het Rivierenland scheidde zich
geleidelijk afvan de agrarische
bevolking en legde zich toe op de
vervaardiging van gereedschappen
en gebruiksvoorwerpen, luxe-artike-
len en dergelijke. De economie
deed er echter nog eeuwen over om
tot bloei te komen; dat gebeurde
pas in de Gouden eeuw. Maar toen
was Tiel al lang weer verworden tot
een stadje van alleen regionaal
belang. De boerderijen in de
omtrek bleven voornamelijk zelf-
voorzienend. In die zin dat men

1300) dat gevonden is tussen de
opgegraven steigerpalen, is slechts
een van de vele soorten op een
draais chij f vewaardigd aardewerk
die hier eeuwenlang in trek zijn
geweest. Tot in grootmoeders tijd
aan toe in de vorm van Keulse pot-
ten en blauw geglazuurde zoutvaat-

Jes.

Tiel werd door zeeschepen bezocht,
die ook de kusþlaatsen langs de

Oostzee aandeden. Daarvan getuigt
de vondst van munten die geslagen
zijn in de regio Kopenhagen.
Het huidige Dordrecht kreeg later
in de Middeleeuwen meer macht en
begon tol te heffen. De invoering
van het Dordtse stapelrecht bete-
kende het einde van de handel op

Mídd,eleeuwse
stad gerecon-

strueerd in het
themapark

Archeon.

Þ'l



Tiel. Ook de schepen veranderden,
men trok ze niet meer op het
strand maar ze bleven permanent
in het water liggen.

De teloorgang van de handel in Tiel
had eerder een politieke dan een
geografische oorzaak. De machtige
Staten van Holland trokken alle
handel naar zich toe. Dordrecht
kwam op als handelsstad en kreeg
in 722O stadsrechten van Graaf Wil-
lem I. Twee eeuwen lang van 1300

tot 1500 was Dordt een bloeiend
handelscentrum. Dordrecht had
veel privileges. Zo moest ieder schip
datvanuit zee de rivier op zeilde,
doorvaren naar Dordrecht, om de

lading te lossen. Overtredingen wer-
den bestraft met verbeurdverkia-
ringvan schip en lading. Dordrecht
had een heel stelsel van heffingen
en stapelrechten opgebouwd.
Zo moesten ook alle vaten Franse

wijn naar Dordrecht gebracht wor-
den, de Duitse wijn ging naar
Gorinchem. Dordrecht werd het
miþunt van een wijhandelsbewe-
ging door al die maatregelen. Tot
1600 hield Dordt stand tegenover
Rotterdam, maar toen werden Rot-

terdam en Amsterdam groter.

A1 in het begin van de jaren vijftig
werd hier in Tiel aan de Ambtrnan-
straat, de Vleesstraat, de Sint-,A.gnie

tenstraat en de Koninginnestraat
stadsarcheologie bedreven voordat
dit echt een begrip werd in de

archeologie. Bij de opgraving op het
kerþlein werd duidelijk dat de

St. Maartenskerk ook een lange
voorgeschiedenis heeft. De oudste
kerk op deze plekwas een tufste.
nen zaalkerkje in Romaanse stijl en
daarvoor werd het plein al gebruikt
als begraafplaats in de Karolingi-
sche tijd. Vondsten op het terrein
van de bibliotheek laten zien dat
Tiel in opkomst was als stad ten
tijde dat de meeste handel zich nog
concentreerde in Dorestad in de

achtste en negende eeuw.

Eens was Tiel een machtige Hanze-

stad. Toen Tiel in de twaalfde eeuw
stadsrechten kreeg van de Gelderse

Hertog, mocht men officieel pas

muren en grachten aanleggen ter
verdediging van de stad. De middel-

eeuwen lopen voor Tiel ten einde in
de augustusdagen van 1528.

Het waren de Bourgondische troe-
pen van Karel de Vijfde die een

nieuw wapen op het strijdtoneel
introduceerden voor de poorten
van de stad. Het kanon, want dat
was dat wapen mocht echter niet
baten. De stad was gehavend door
vijftienhonderd ijzeren kogels maar
de mannen van Hertog Karel van
Gelre sloegen genadeloos terug en
op 16 augustus werd het beleg opge-

heven. Hoe een stad als Tiel er in de

middeleeuwen uit heeft gezien?

Daarvan krijgt de bezoeker een

beeld in het archeologische thema-
parkArcheon te Alphen aan de

Rijn. Men heeft daar een middel-
eeuwse stad gereconstrueerd inclu-
siefkade aan de hand van archeolo-
gische vondsten. De historische
vondsten van Tiel zijn toegankelijk
gemaakt voor het publiek in het
streelcmuseum 'De Groote Socie-

teit'.

f Britse schatgravers
,1 tot orde geroepen
- LONDEN (Reurer) - Britse ama_r- teurarcheologen moeten voort-- aan rekening houden met eene fo¡se straf_ als zd opgegraven- schatten achterhouden. Hèt ver_.r zwijgen van historische vondsten

r- bij de staal zal worden bestraft
met drie maanden cel of een geld_

,, boete van bijna / 13.000. -
:l
e
e
ls
iÎ
e onder de nieuwe regels, die vol-
s gendjaar ingaan. Voor de vinder
- die zijn vondst aan een museumg kwijtraakt, gaat een speciale

commissie oen beloning våststel_
len. Hobbyistcn met eei metaal_
detector doen 90 procenl van alle
archeologische vondsten in
Groot-Brittannië.

aaaaaaaaataataa OGCASIONS aaaaaaaaaaaaaaa

f 1.27s,-

f 6s0,-
f 600,

Tesoro

Tesoro

Tesoro

white's

Slingr ay

Eldorado

Sllver Sabre il . .

SpectrumXLT.. f1350,
White's SurfmasterPulse f 13s0,

White's Coínmaster III,metBIue Max schotel f 6/5,-
White's Coinmaster II f 525,

white's 3900 . , f 450,-
Fisher CZ 6 Quicksiluer, demo f 2450,-
C-Scope 2MX f aoq. I uJJ,

Tandy Micronta 4003 (6 stuks) t e a b.

Leger detector,nieuw in kist (3 stuks uit1954) . . . t.e.a.b.

Steenbergen Detectors, tel (01.14) 31 97 56

C-Scope 550,demo, 1.2mnd gar.

C-Scope TR 330, z g. staat,4 mnd.. gar.

white's XLT,bijna als nieuw, 1.2 mnd gar.

C-Scope SMx,bijnaalsnieuw, 1.2mnd gar. ..
C-Scope 5MX,demo, 12mnd gar.

Pulse Technology,demo, 12mnd gar.

C-Scope 4ZX, z g sta.at,6 mnd. gar.

Fisher L265X, z.g staat,6 mnd gar. .

Tesoro GoldenSabreII,zg staat,4mnd
lÃ/hitet TM 800, demo, 12 mnd gar. .

gar.

f 2s0,

goedbod

f 1.395,-

f 92s,-
f 1.1.9s,-

f 149s,-
f L1-s0,-

f 795,-
f 69s,-

f 1.49s,-

f 14s0,Fisher 1266X, d,emo,2 jaar gar

Gert Gesínþ - Fa. Detect, tel (053) 430 05 1.2

a a a a a ! a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a
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Garrett brochure
Durncron Nrruws

Bij Garrett-ímporteur
Kooistra d,etectors is

weer een nieuwe Garrett
br ochur e v erkr ij gb øar, met

daartn alle oude, verbeterde
en nieuwe modellen.

Een aantal modellen zijn nu uitgerust
met de zgn. 'Power master circuitry', een

booster voor o.a. meer diepte en gevoeligheid
en een geheel nieuwe armsteun.

Een nieuw model is de GTA

X400, een detector o.a.

uitgerust met het'One
touch' systeem, voor
een zéér lage prijs.

Inl. Ko oistr a det e ctor s,

(0s13) 46 s0 93

êoåøÐ60c0aoca€t

Het boek op A4 formaat heeft
113 pagina's, waarin de aard
en omstandigheden van een
groot aantal schatvondsten
uit de doeken wordt gedaan.
Het boek is gelardeerd met
goede zoektips en met fraaie
oogverblindende ldeurenfo-
to's van de gevonden spulle-
tjes. Uiteraard is het boek in
de Engelse taal geschreven,
maar zelfs voor amateurs die
de taal niet machtig zijn is
het een interessant boek, de
beste tips staan vet gedrukt,
zodat deze altijd nog eens

even door iemand vertaald
kunnen worden.

Te bestellen onder nummer 8141

bij Detect Enschede (zie ook de

boekenlíjst elders ín dit magazi-

ne) en kost f 34,90 (excl. porto)

a a a a 3 c a la a a a a a a a a a a a S

I

I

I

I

I
I

Exclusief T-Shirt
Exclusief T-shirt met je eigen naam en detectormerl<.
Bij Steenbergen detectors zljndezeT-shirts te bestellen in
verschillende maten en kleuren. prijs: / 24,95 lBfr. 470 excl.
verzendkosten
Inl. SteenbergenDetectors, (0114) 31 97 56 I 31 65 03
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Âlleen particulieren (leden) kunnen gratis .Opgravertjes. plaatsen, door
deze yoor de sluitingsdatum naar de redactie op te sturen. Aangeboden
voorwerpen van archeologisch belang dienen altijd te zijn aangemeld.

aaaoaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaa

Beginnend detectoramateur
(35) zoekt zoekmaat in de
omgeving van Rotterdam. Ik
zoek met een Tesoro Bandido.
C. van den Bergh,
tel. (o7o) 4707234

Te koop gewaagd: alle
soorten Ned. gewichten,
balansen, weegschalen,
lengtematen, inhoudsmaten
en strijkstokken, alsmede
boeken e.d. over voomoemde
zaken, bijv. prijscouranten en
ijkpublieaties etc.
A. Appel, tel. (0228) 31. 20 33

Ik ben +1 jaar detectoramateur
en ga hoofdzakelijk alleen op
pad. Toch zou ik het gezelliger
vinden om met een of meerde-
re mensen samen te gaan
zoeken en over onze hobby te
kletsen. Ik ben 37 jaar en woon
in Kerkrade. Mensen uit deze
omgeving die hier wat voor
voelen, kunnen contact met
mij opnemen.
H. u. Rijswijk, tel. (045)5424923

Alleen op pad gaan is zo saai.
Gezocht zoekmaát in de
omgeving van Eindhoven.
A.Wunng (W) 2717746

Buried British

Treasure hoards......and how
to find them (Schatvond-
sten.....en hoe we ze vinden) is

een uitdagend boek.
De schrijver daagt de leun-
stoel detectoramateur uit om
weer eens achter de tv. van-
daan te komen; hij daagt
journalisten uit om eens echt
kennis te komen maken met
onze hobby; en hij daagt de
archeologische wereld uit ein-
delijk eens echt te gaan
samenwerken met de detecto-
ramateurs. Fletcher is opti-
mistisch over het vinden van
een schat. Sedert 1970 is het
aantal schatvondsten in
Groot Brittannië elk jaar
gestegen. In 797 2 bijvoorbeeld
werden er 6 gerapporteerd, in
1995 bijna 100!

Fletcher is er zeker van, dat er
nog honderden, misschien
wel duizenden wachten op
ontdekking.

[r4

Tfeasure hoards.....
and how to flnd them
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