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Hebben zebiiTrSORO
een perfekte

waterdetector gema akt,
btiikt de Stingray ook nog

eens een hele
goeíe landdetector te z$n

clubleden 5olo korting.

2t cm,ffin zoek-

gouden ketting lnrnt
Yoor op het land en in uoet.wat€r.

TR-discf: met basistootr v(x)f in zoutwater.
VLF-atle metalen metbasistoort v(x)r detectie van grote obiecten.

Ðe

Dc officiële l'esoro dealcrs: allecn bii hcrì ()rìtt'¿uìgt u bii aankoop l,arì eerì Tesoro dctcct()r eerr goud-gclc garatìtieka¿rt
van de fä. f)ctcct.

Zt ll)-HOl.l-\ND: lloeyelinc, Dick dc Plarrckc 010-+15-6.i9, N(X)RD-HO|-LLND: Holland f)ctcct, Petcr Eggcrs 02991-.t1.11.
I)..f. l.aarr dctcctors 022'9-.l2tt(r, N(X)RD-ÍìR{IìANT:Jan varr lìergcn 0'.1-.111.150, \\rill-v Nlunstcrs ()+910-+-l-l'12,

GII.DERIANI): Pict Schreudcrs Blcctr. 0.J++(]-ll'9.1, ()\'ERI.fSSEL: Fa. f)ctcct, (icrt (ìcsirrk Oi.ì-.ì(X)i12,
Goldnrsh, Ruud de tlccr 0520.1-6591, tlt'RE(iH'l': frnicl Hc1'n 0.]+65-(r.ì0.17,

(ìR()NlN(ìEi\: \\¿ltcrsp()rt Vertrou$'crr 059t1--2179(r, FRIESL{ND: Kooistra }lctaaldetcctors 0516(r-1502
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Voorzttter T. Kolkmon Rembrondtstroot 23 739 I BB Twelto 057 t2-72837
Vice-voorzitter L Hook Zetveld 12 I 102 LJ\Á Drochten 05 t20-22904
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LIDMAATSCHAP

Het lidmootschop von deze verenigng loopt oltijd per kolenderjoor en wordt zonder
opzeggrng olttjd stilzwijgend velengd met een joor.
Degenen die in de looÞ von het kolenderyoor toetreden, ontvongen olle reeds eerder
yercchenen nummers von het lopende joor.
Opzegging dient uiterlyk oÞ I ougustus schnftelyk binnen te zijn.
De contibutie per lid bedroo* f 45,- Þer joor.
Voor gezinsleden geldt een oontrekkelyke korting.

Giro: 1675000, Bonk r NMB nr.67.80.04.900,
t.n.y. De Detector Amoteur, Leeuwotden

magazxnef)etector



A\MN
Archeologische Werkgemeen schap yoor N ederland

e bronnen van onze geschiedenis
liggen voor een groot deel in de
bodem verborgen. Archeologisch

onderzoek is een belangrijk middel om dit
verhaalvaî onze voorouders hun leefomgeving
en cultuur te construeren. Dat is boeiend: het
biedt de mogelijkheid letterlijk oog in oog te
komen met de we¡eld van vrocger. Helaas zijn
die bronnen nogal kwetsbaar en het
bodemarchief wordt constant bedreigd.

Oude resten, hoe diep ze ook liggen, worden
steeds vaker vernietigd. De diepe funderingen
van nieuwbouw verwoesten veel
archeologische gegevens. De brodem verzuurt.
Metalen voorwerpen zoals oudc muntcn lossen
op. Door ingrepen in het landschap verdwijnen
oude cultuurresten, zoals terpen, Romeinse
wegen en middeleeuwse kasteelruines. Vaak
zonder verantwoord onderzo cht te zlin.

De drieduizend leden van de Archeologische
'W'erkgemeenschap voor Nederland (AWN)

werken met professionele instanties samen om
te redden wat er te redden valt. Maar opgraven
mag niet zomaar. De Arü7N werkt uitsluitend met

toestemming van universitaire archeologische
instituten of de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te
Amersfoort. Overal in het land zijn plaatselijke
afdelingen van de A\ü7N enthousiast bezig met
archeologische veldverkenning, onmisbaar voor
verder onderzoek . Maar ook helpen ziibli
opgravingen, testaureren zij oude voorwerpen
en documenteren het archeologisch werk.

'Westerheem, het tijdschrift van de A'S?N, dat
ieder lid tweemaandelijks ontvangt, biedt u
artikelen over recent onderzoek, archeologisch
nieuws, boekbesprekingen en een
museumagenda. Ook voor wie niet aktief met
archeo logi e t> e zig w il zijn is'SØeste rhe em ze e r
leesbaar en interessant.

De contributie bedraagt f 55,- per jaar,

jeugdleden betalen slechts 33,- per jaar.

Voor meer informatie :

A\IN
Postbus 100
2180 AC Hillegom
$8-276478

muntbandel

RUIA/I GESORTEERD IN o.a.

Grieþse munten - Romeinse munten
Middeleeuwse munten - Prouinciale ntunten

Koninkrijksnl.unten
Buitenlandse munten
(rni d d e I e e uta e n - mo d e rn )

Gratis prijslijsten op aanurøag
Bezoek aan huis uitsluitend op afspraak

Pr. Irenelaan 19 3958 )O{ Amerongen
Telefoon 03434-52838

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

Officieel deoler von:

coMPAss @ Flsl{E@l :83@so@P€

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

Exclusief voor beginnende zoekers hebben we bii oonkoop
von een deteclor een middog

p r o ktii kb ege le idi ng gr ot i s

5olo korting voor leden von de Detector omoteur

Detector2



Het uerheugt on; Lt rnee te kunnen delen, dat
ons ledental gestadig groeit. Wij bebben nu øl
zo'n 375 leden en døt in die korte tijd.
Natuurlijk zijn dit er nog lang niet genoeg,
uûnt boe rneer leden we bebben hoe sterþer ue
staan bij onderbandelingen, dus maak zo ueel
mogelijk reklame uoor onze uereniging.

We bebben onderrussen níet stilgezeten en
bebben ueer contact gebad rnet bet R.O.B. en
de A.W.N.. We bopen zo spoedíg mogeltik een
beEreking met enige uoorûønstaande
uertegenuoordigers te b ebben. Natuurlij k
zullen ue daar uerslag uan d,oen.

Omdat ueel rnensen aandrongen op een
zoekdøg, bebben ute besloten, ondønks betfeit,
dat ue bet nog ureselijk dntk hebben rnet het
regelen uanalle mogelijke dingen uoor d.e

uerenigíng, øan de uele uerzoeken te uoldoen.
We meenden, dat bet inderdaad een goed idee
IDAS, U)A,nt Op die mAnier kunnen ue ook
persoonlijk met elkaar kennismaken. Op deze
dag zullen ueel deskundigen aanwezig zijn en
we bopen dan ook bet A.W.N, afd. Ouerijssel, te
kunnen begroeten.

IVe uíllen er nlet nødntk op uijzen, dat ons
magazine uan en uoor de leden is, dus bet zou
beel plezierig zijn, als ue ueel kopij
binnenkregen. I{oe rneer onze redacteur
uooruit kan uerken, hoe rneer hij straks uan
zijn uøkantie kan genieten. IIet zou bet mooiste
zijn als ufoto's en/of tekeningen nleestuutt,
omdat ied.ereen tocb ook graag wil zien, uat er
zoal geuonden wordt.

Wij bebben bij dit nurnrner uoor de leden, die

nog geen geld ouergemaakt bebben een
ouerscb rijuingskøan ingesloten. Wij rekenen
erop, dat bet bedrag uan bet lidmaatschap
òf 4j- zo snel mogelijk wordt ouergemaakt.
Uiteindelijk kan een uereniging zonder geld
niets doen en dat is in niemands belang.

'We zijn elvøn ouertuigd, dat u ook uøn bet 2e
nLtrnrner uótn ons Detector Magazine zult
genieten. We uonden tenminste zelf de
artíkelen bijzonder interessønt.'We uensen u
dan ook beel ueel leesplezier toe.

Het bestuur

WIE KAN ONS HELPEN?

We zoeken iemond, die ons odvles kon geven oÞ het
gebied von zoken, die een juridisch korokter hebben.

Natuurlijk ste//en /eden ons ookvrogen oþ dot gebied.

Helaos kunnen we die vrogen niet beontwoorden,
omdot wr1 de nodige know-how missen. Mocht er zich

een jurist(e), of in ieder gevol iemond die veel von
juridische zoken ofwee¿ onder onze gelederen

bevinden, don zouden we het bijzonder oÞ Þnjs ste//ea
ols hy/zy zich bijons secretorioot bekend zou willen
moken.

Btjvoorboot donk

TREASURE HUNTERS SUPPLY
De Breelaan 13
3958 EE Amerongen
Tel: 03434-54463

\',Ìi"mry BEELDSCHERM-
,lì1G5. DETEcToREN

type GTA 1000
met 6 programma's

Garrett tYPe GrA 5oo
met 2 programma's
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VONDSTREGISTRATIE
Hoe moet men een goede vondstregistratle opzetten?

Enkele belangrfike punten, die men moet weten om dit goed op papler of in uw computer
te zetten.

Zorg, datu overzichtelijk werkt, zodatu er over een
paar jaar ook nog uit wijs kunt, Gebruik duidelijke
taal, zodat het ook voor een ander begrijpelijk is.

Sinds kort is men bijhet A.W.F. (archeologisch
wurkferban) in Friesland bezig met het aanleggen
van een soort kaartensysteem van gekleurde kaar-
ten. Bijv. rood is voor aardewerk, groen voor
organisch, bruin voor ijzer, enz..
Op deze kaarten zetmen de coördinaat gegevens en

de vondstomstandigheid. Bijv.: gevonden in een
weiland op 40 cm diepte. Als het om een voorwerp
gaat; de grootte, diameter, dik of dun, hoogte, eÍ12..

Dit soort gegevens vult men hierop in.

Wat zijn coördinaat gegevens?

Ik zal dat proberen uit te leggen, aan de hand van
het volgende:
Wat men eerst nodig heeft, is een topografische
kaartvan de omgevingtwaar je het meest zoekt.
Bijmij is dat bijvoorbeeld mijn woonplaatsJoure.
Deze plaals staat op de topografische atlas van
Nederland, opbladzlj 11c. Op dezekaart staat een
schaalverdeling, horizontale en verticale lijnen: zo
ontstaan er vierkante vakjes van 4 cm.
De schaal is 1:25000, ofuel elk vakje is L km in het
vierkant. 1 cm is nu 250 meter. 1 mm is 25 meter.
Om de plaaß te bepalen van een duit, die ik in de
omgeving van mijn woonplaats gevonden heb, doe
ik het volgende:

In de linkerhoek van de kaart staan twee getallen:
een onderop en een links. In dit geval is het onder-
ste getal 180 en het linker getal550.
In de horizontale vakjes lopen de nummers op van
links naar rechts en de verticale van beneden naar
boven.

Joure ligt op mijn kaart in het vierde vakje horizon-
taal. Ik kom dan op 1.80 + 3: I83.Ik meet nu 16

mm, dit is250 + 150 : 400 meter.
Nu komt er voor de horizontale coördinaat te staan
1,83.400. Nu nog de verticale gegevens. Ook hier ligt
Joure in het vierde vakje. Ik kom dan uit op 550 + 3
: 553.Ik meet nu 35,5 mm = 750 + 1,97 ,5 : 947,5
meter. Nu komt er voor de verticale coördinaat te
staan 553.9475. De exacte vindplaats is nu bekend.

Het maakt niet uit in welk gedeelte van Nederland je
je bevindt. Om een voorbeeld te geven: ik heb het
oude kerkhof "'\üTestermeer" een aantal jaren
geleden herontdekt door gebruik te maken van een
oude topografische kaart. De verkregen gegevens
heb ik overgezet op een modeme kaart. Het klopte
precies na uitmeting op het veld.

Probeer het zelf ook eens uit. Deze coördinaat-
gegevens past men bij de landmeetkunde ook toe
en worden ook wel door het R.O.B. en het penning-
kabinet gevraagd bij een vondstmelding.
Over op welke manier je de gegevens het beste
kunt verwerken, verschillen de meningen nogal.
'\Øij als zoekers met een detector hebben negen van
de tien keer te maken met metaal in allerhande
soorten.
Zelf gebruik ik voor elke metaalsoort afkortingen
zoals: ko. voor koper, zil. voor zilver, zi. voot zink,
br. voor brons, go. voor goud, ti. voor tin en lo voor
Iood. Zo staat er op mijn lijstje met gegevens het
volgende:
I93.400 _ 553.9475 duir, ko., sst. ins. vla (afkorting
voor Stevensweert Vlaanderen) 30 cm zure grond,
grasland, d.d. 23-1,2-1987, vondstnr. 347 2.

In ieder geval de benaming van het voorwerp niet
afkorten!

Ik hoop, dat je hier iets aan hebt, ik in ieder geval

wel. Na vier jaar weet ik nog precies wat ik waar
gevonden heb en waar ik weer naar toe kan gaan.

In die vier jaar komen de voorwerpen en munten
door de werking van de grond en de regen weer
naar boven, bovendien ging destijds mijn oude
metaaldetector nog niet zo dieP.

Dick Eekhof, Joure

Detector4



Vrije ulucbt
a een poos gezocht te hebben, zat ik weer eens
op m¡n hurken te graven in de hoop de schat der
eeuwen te vinden, Na de "schat" een

verzegelloodje opgepakt te hebben, wilde ik weer rechtop
gaan staan en.,.... schrokme wi|d...... Vlaknaast
m¡ bleek een man te staan, die naar m¡ stond te kr¡ken.

Daar ik deze man heel goed kende, bleef ik even met
hem staan praten. "Heb je hiemaast al op het land van
onze Kees gezocht?", vroeg hr¡. lk vertelde hem, dat ik dat
niet gedaan had, vanwege het paard dat daar fond en dat
ik daar een beetje bang voor was. " Nou voor dat paard
hoefje niet bangte z¡n", zei hr.¡ "Dat is onze Nellie, die
doet geen kwaad."

lk liep samen met hem naar het land van "onze Kees" en
omdat mijn kennis nog een poos b¡ mr.1 bleef voelde ik
m¡n angst voor het paard al wat zakken. "Onze Nellie"
was alleen maar wat speels.

Na een klein uurtje, waarin ik een paar hele mooie
vondsten had gedaan, waaronder een zilveren
lakzegelstempel van de V,O.C. ging mijn kennis naar huis.
Htl zag aan mij, dat ik mij toch niet zo happy voelde met
dat paard in de buurt en verzekerde mij, dat ik geen angf
hoefde te hebben. Wel zei h¡ met een lach, dat ik niet
gebukt moest gaan staan, omdat "onze Nellie" dan wel
eens een klein duwtje wilde geven; ze wilde dan naar de
stal.

"Als je op je hurken zit te graven, doet z¡ niets", zei h¡.
Omdat ik het eerste uur ook geen last had gehad, voelde
ik m¡ wel wat gerust gefeld. Het volgende uur had ik
dan ook helemaal geen last van "onze Nellie", al hield ik
haar wel in de gaten. Daar ik op dat land veel mooie
vondsten deed, bleef ik met volle overgave zoeken en
vergat het paard helemaal. Na een poosje hoorde ik weer
een mooi srgnaal door mijn koptelefoon. lk begon te
graven: een hele mooie duit! lk stond op en keek in het
gat, dat ik net gegraven had en zag nog een munt liggen. lk
butcte m¡ voorover en . . . . . . had ik dat maar niet gedaan,
. . . . . "Onze Nellie" wilde zeker naar de stal. lk maakte
een vnje vlucht van ongeveer een meter en [<wam
gelukkig goed terecht en geen kapotte detector. lk heb
snel om mry heen gekeken of iemand dit voorval had
gezien. Gelukkig niet dus! Maar wat bleek? M¡n kennis had
drt zien aankomen en had naar ik later hoorde wel een
uur achter een schuur staan kqken hoelang het zou duren
met "onze Nellie" en had zich dus kapot staan lachen. lk
wacht voortaan wel met zoeken tot "onze Nellie" op stal

staat! ! ! I

A.R. Lankman, Noordwolde (Frl)

D.Jtr.&ÆÆN
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter Maalsstraat 12 1777 AP Hippolyrushoef

TELEF00N 02279-3286

Onze vool¡ood 2e hqnds deleclols is zo
goed ols op, dqorom geven wij in de

moonden opril en me¡exlro hoge
inruilprijzen voor qlle mefken

mefooldeteclors

Officieel deoler von:

FISI{EREEI

!83es@@P€

Officieel deale¡ van de grote merken metaaldetectots
Geheel vrijblijvende bezoeken na telefon¡sche afspraak
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Diverse modellen

voor het simpel reinigen of polijsten van gouden

en zilveren sieraden, munlen en oude voolwerpen

hç?_

Alles voor het reinigen van uw yoorwerpen

Ds de Boerwei 13, 8409JT Hemrik,

T el. 05166-1502 - Fax 05166-1229
(Bezoek alleen op afspraak)
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-F
he wensen naar COIN INVESTMENT B.V.
in de Benelux !

U kunt bij ons terecht voor:

ineren van Uw stukken.

en van munten en penningen.

n de door U gevonden of in bezit zljnde munten

procent van alle bij ons ingebrachte munten en

e percentage in West-Europa I

Op verzoek kan uw naam anoniem blijven in onze boekhouding.

schaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
axeerde waarde.

an niet ons te op te bellen, veel van uw collega-

vinders gingen u voor.

u gaarne gratis, onze laatst verschenen

t boekje 'Munten in Veilingen'.

munten berekenen wij 15,9 procent provisie
(incl. B.T.W.). Blj zéé,r belangrijke inzendingen kan dit percentage iets lager

liggen.

u gaarne gratis,

t boekje 'Munten in

munten berekenen
(incl. B.T.W.). Blj zéé.r belangrijke inzendingen
liggen.

onze laatst verschenen

Veilingen'.

wij 15,9 procent provisie

kan dit percentage iets lager

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

TELEFOON 02521-14985

Vakbetrokkenheid sinds 1945

Detector



INGEZONDEN VOOR DE RUBRTEK,,VONDST VAN HET TAAR"

UNIEKE VONDST VAN EEN
IsE.EEUWS VAAN

Voor de zoveelste maal heb ik mij veròaasd over Eef
van de Gronde uit Hattem. De vondsten, die hij

regelmatig met zijn detector doet, zijn van een dergelijk
formaat, dat zelfs de offìciële archeologie verbaasd taat
te kijken. Zo ooknu weer. Eef heeft een vondf gedaan,
die zijn weerga niet kent: een geschilderd vaan van koper
met het heraldisch wapen van Reinoud lV, uit het huis
Gullik hertog in de jaren 1402-1473.

Het wapen op de vaan bestaat uit de Leeuw van Gelre,
gekoond en met gevorkte staart en de Leeuw van
Gullik De nog aanwezige verfresten wijzen erop, dat de
vaan de kleuren draagt, die de provincie Gelderland nog
steeds in haar wapen
voert; goud op
azuur(blauw),
respectievelijk
sabel(zwar.t) op goud
De plaat is rechthoekìg
en de maten bedragen
609-6t2 mm bij 479-480
mm. Het gewicht is

ongeveer 5000 gram,
Na het ondezoek door
het ROB werd
vastgefeld (en ik crteer):
"De vaan met zijn

heraldisch wapen mag
gerekend worden tot de
archeologische unica.

Nimmer is in Nederland
een vondst als deze
gedaan en ook van

burten de landsgrenzen

zijn ons geen

voor^beelden bekend".

Over de verdere
beschrijving van de vaan

wil ik niet te veel
urtwijden, daar dat vele
bladzijden in beslag zou nemen. Enkele interessante
zaken zijn echter de moeite waard om te vermelden.
Zo heette de schilder van de vaan Eveft Beeldemaker
(Evert van de Gronde schildeft ook). De vaan bestaat uit

een plaat en een ronde koker, beide van koper en met
koperen nagels aan elkaar geklonken. Op de binnenwand
van de bus komen plaatselijk fijne draaigroeven in

horizontale richting voor. Aannemelijk is, dat de vaan
rond een spil gedraaid heeft en dus als windvaan heeft
gefunctioneerd. De plaat vertoont nog een detail,
hetgeen leuk is om te vermelden, voordat ik u veftel hoe
en waar de vaan gevonden is. ln de onderste helft valt
een ruitvormige doorboring op. De vier hoeken van de
ruit zijn scherp ingesneden en het koper van de
plaat is aan de achterzijde naar buiten gebogen. Hier is

niet alleen kracht, maar ook grote snelheid in het spel
geweest. Men vermoedt, dat dit de inslag is geweest van

een pijlpunt, wellicht van

een springaal ofeen
andere
kuisboogmachine.

frVellicht tijdens de
belegering van het
kasteel door Karel van

Egmond in 1497.)

DE VINDPLAATS

ln Hattem werd boven
de fundamenten van het
voormalige kasteel "De
dikke Tinne" een
parkeergarage gepland.

Tijdens de bouw-
werlzaamheden werd er
archeologisch ondezoek
vemcht door de ver.
Heemkunde van Hattem.
T ijdens het onderzoek
werden vele voon,øerpen
en munten gevonden.

Om het e.e.a. te
noemen: compleet
Siegburg aardewerJ<

(acoba kannetjes),
ijzeren en stenen kogels, benen voorwerpen, knopen,
haak- of loodbussen en vele, vele andere leuke
bodemvondsten. Daar b¡ een dergelijk onderzoek een
metaaldetector onontbeerfi.lk is, werd de hulp van Eef
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van de Gronde ingeroepen, die wel vaker bij

opgravingen zijn sporen heeft verdiend. Wekenlang zette
hij zich in om deze opgraving tot een groot succes te
maken. Mede door zijn inzet kan het slreekmuseum in

Hattem een schitterende collectie aan voorwerpen
tentoonstellen. Op een gegeven moment liep Eef met
zijn detector te zoeken in de wand van de afgraving

(daar waar vroeger ooit de gracht gelopen moet
hebben), alwaar hij een enorrn signaal in zijn koptelefoon
kreeg. lk denk dat zijn eerste gedachte was: "Dat zal wel
groot ijzer zijn". Maar niets bleek minder waar. Hij stak
zijn schep in de grond en vond de unieke vaan.

Voorzichtig werd het geheel uit de grond gehaald en een

wapen met twee leeuwen werd zichtbaar. Tot zijn grote
verbazing was de afdrukvan de vaan (verf duidelijk in

de grond te zien. Het vermoeden bestaat, dat de vaan

van de toren is gevallen en in de slotgracht terecht is

gekomen. Na ongeveer 600 jaar werd door een

detectoramateur de vaan gevonden, dat oorl op de
toren van kasteel "De dikke Tinne" een trots en fìer

baken van Reinoud lV, hertog van Gelre, was.

Graag wil ik Eef van de Gronde voordragen om in

aanmerkng te komen voor "de vondst van het jaar".

Bravo Eef ga zo door, mede danlaij jou kan onze
vereniging laten zien, hoe een goede samenwerking met
bijv. het ROB en de detectoramateur tot stand kan

komen.

N.B. Helaas kregen wij geen toestemming (i.v.m.

juridische achtergrond) om dit unieke stuk te
fotograferen vandaar dat wij met een tekening moeten
volstaan. Liefhebbers van heraldiek kunnen dit vaan

bekijken in het slreekmuseum te Hattem, alwaar het dit
jaar tentoongesteld ligt tesamen met de andere

vondsten van "De dikke Tinne". Tel. 05206-42897

Bron/lrt. ROB Amersfoort, Prov. archeoloog Rudy Hulst,

streekmuseum Hattem.

Niet dichtgemaakte zoekgaaties kunnen
zoekdag aanzienl ijk verpesten.

Ste/ u voor hetis uw yoste zoekdog en buiten is het
oongenoom weer. U goot noor een perceel, woor u

ol zo'n honderd vooNverÞen gevonden hebt;

voomomel¡jk prypekoppen (bosist¡pe 3), U hebt hier
ook olenkele frogmenten von een boordmonkruik
gevonden, Het tenein, woor u zoekt,ls een

nieuwbouww¡k U mog hier von de eigenoor zoeken,

mits u de zoekgoten dichtgooit U komt oÞ het
tene¡n oon en ziet tot uw schrik dot er ol iemond
oon het zoeken is geweest U loopt het Þerceel over

en ziet zo'n tientol goten von zo'n 50 cm. diep.

Het kon u n¡et eens zoveel sche/en, dot er iemond

oÞ uw zoel<ploots zoekt moor, zulke goten 41n toch

niet meer normool? Er is iemond ols Schliemon

bezig geweest. Deze Þersoon is mry bekend. Voordot

uw zoektocht kon beginnen, kunt u eerst diie goten

dichtgooien.

Hierboven heeft. u kunnen lezen hoe mijn zoekdog

von l4 moort begon, lk kon u vertellen, dat ik
oordig l<uood werd toen ik ol deze goten zog.

Zo moet het dus niet| Elke detectoromoteur hoort

zijn eigen zoekgoten dicht te goo¡en (ieder onder

uiteroord ook). Gelukktg gooit hoostiedereen uit

goed fdtsoen zyn zoekgoten dicht. A/s u eens

iemond ziet, die zrln zoekgoten nlet dichtgooi¡ moet

u dottegen hem ofhoor zeggen, ledereen vergeet

wel eens een zoekgootje dicht te gooien;dit is niet

erg, moor niemond vergeet het ¿en keer (zeker niet

ols ze ook nog eens vr;ftg cm. diep z1n), Vergeet

dus nooit uw zoekgooqes drcht te gooien. Zo
voorl<omt u ruzie met de eigenoor von uw
zoektenein en is uw zoekdog ook veel leuker.

R v.d. Molen , Joure ( Frl.)
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AMATEUR ARCHEOLOGIE: VAN DRENTSE
NEANDERTHALERS EN RENDIERJAGERS TOT
BATAVIEREN EN ROMEINEN IN DE BETUWE

A. Folker-ts

o kun je de ontvøikkeling in mijn
archeologiehobby wel noemen. Ooit heeft
een archeoloog van het ROB laten weten

dat amatettrarcheologen de ogen en oren van zijn
instituut zijn. Nou, de ogen gebruikte ik dus wel
tijdens mijn zoektochten; het resultaat ervan voor
wat betreft de steentijd is te zien in de vitrines van
het Drents Museum in Assen, maar mijn oren
gebruik ik eigenlijk pas vanaf 31 december vorig
jaar; toen schafte ik me een tweedehands Tesoro
Silve¡ Sabre aanbij Gert Geesink,

Achter die aanschaf gaat een heel verhaal schuil.
Een aantal jaren geleden verwisselde ik het
Drentse land voor het Zuid-Hollandse Leerdam.
Om mijn nieuwe omgeving zo snel mogelijk te
leren kennen, ben ik free-lance journalist
geworden bij een lokale krant, "De
Gecombineerde" geheten. Je wordt dan overal
naar toegestuurd en ontmoet veledei soortgenoten
van diverse pluimage. Een ervan was een
metaaldetectoramateur. Hij liet mii zljn collectie
zien en nam mij mee op een zoektocht. Op een
surfstrandje in de omgeving van het Gelderse
plaatsje Maurik vond ik op die dag
zonder detector een schitterende
ROMEINSE UMBO of
SCHILDKNOP. \Øie weet
hoeveel mensen het ding
al hebben zien liggen,
misschien is hij zelfs wel
opgespit door een
detectorfanaat, die
alleen

gerrteresseerd was in munten.
Hoe dan ook de UMBO werd bekeken door

archeologen in Leiden, Nijmegen en Amersfoort
en de waarde werd vastgesteld door deskundigen
van Kunst en Kitsch, Glerum en het Museum van

O udheden te Leiden. Uiteindelijk zal Lret voorwerp
te zien zijn in het museum "Buren en Oranje" te

Buren. Het verkoopbedrag stelde me in staat om
zelf een detector aante schaffen en toen begon de

beginnersellende eigenlijk, want het is kennelijk
net zo iets als leren autorijden. Het ziet er

gemakkelijker uit dan het is. Na veel gestotter en
geplop beginnen nu de eerste centen, kwartjes en
dubbeltjes te verschijnen in mijn collectie. Laatik

er meteen maarblj vertellen, datikzo'n
zelfgevonden, half afgesleten en duidelijk

gebruikte munt veel "echter" vind, dan die
vacuüm verpakte "als nieuwe" exemplaren van

beurzen. Bovendien kijken die handelarenvaak
alsof je van plan bent om hun hele tafel leeg te

roven. Nee, dan is zelf zoeken veel ontspannender
na een drukke kantoordag. Vanzelfsprekend gaan
de echt archeologische vondsten richting museum

en de meldingen, aftnnkelijk van de provincie
waar Ik zoek, naar het ROB of het BAI.

Mijn verdere wederwaardigheden
met die futuristische

wichelroede zal ik
vanzelfsprekend in het

Detector Magazine
vermelden. Voor

gezamenlijke
zoektochten ben ik
ook wel te vinden.

Pqlges boven : twee groeven

beneden : uitgeknrpte lobben

Iekening oÞ wore grootte
Moteriool : rood koper, geconserveerd met gesmo/ten steorlne (koorsvet)
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In de Telegraaf van 74-03-92 stond een leuk
artikel over een opgraving in Den Haag.Bij
de vernieuwing van de Tweede Kamer heeft
men bij opgraafwerkzaam- heden restanten
van oude 17e-eeuwse tapperijen ontdekt. In

= COMPLEET ASSORTIMENT
i noesrvRU-srALEN ScHEPPEN¡

de putten vond men
allerhande zaken,
zoals een schaats
YAn
populierenhout,
een appel/pere-
houten tol,
kleipijpen, een
Delftsblauwe
kwispedoor
(daar spuwde men het tabakssap in, zie foto), blauwgroene voorraad'
flessen, medicijnflesjes (zie foto) enz.. Hierover is een leuk boekje
uitgegeven met de titel: "Tussen Hof en Herbergh". Het kost f 15,- en is
te bestellen (schriftelijk) bij de afdeling Archeologie, Postbus 79350,2500
CJ DEN HAAG. Misschien een interessantie aanvulling op uw kennis.

netanldetectors Keepstraat 2, 5702 LH, Helmond
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Scheplengte 36 cm.(smal blad)
Scheplengte 46 cm.
Scheplengte 56 cm.(met voetsteun)
Strandschep
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Bronzêh, Rome¡nse

inheemse productie ?

Dr. K.PJ. Faber

godenbeeldies r

p afb. 1 ziet u de
hoofdzaken: het
figuurtje is van was, de

mantel er omheen van klei of
grit, etc.. Via de hoofdgang
wordt gloeiend brons in de vorm
gegoten. De was verdwijnt via de
hulpgangen, na het vrijmaken
van de mantel worden
oneffenheden op het bronzen
beeld weggewerkt, gepolijst,
enz.. Nu is de praktijk wat
lastiger: het vormen van een
goed gemodelleerd poppetje is

moeilijk. rVelk men¡¡sel van
metalen moet men nemen?
Brons heeft een aantal
bestanddelen: tin, koper en wat
zink.ln het huidige Togo maakt

Het artikel in het
vorige nummer
eindigde met de

volgende zin: "Het
namaken en imiteren

van godenbeeldjes
behoorden zeker tot

de mogelijkheden yan

de ambachtslui hier".
Dit omdat de techniek

van het gieten in
Yroeger tijden ons

bekend is.

v Afb.2

a Afb

Y Afb.3

men op dezelfde manier als toen
bronzen beeldjes en het is een
heel ambacht om de juiste
samenstellingvan mest en klei
voor de mantel te maken en om
de juiste hoeveelheid zink door
het brons te mengen.
Een groot probleem is het
ontstaan van scheurtjes in de
mantel, de hele vorm gaater dan

Detector



aan. Voorlopig onderzoek naar
de samenstelling van het brons
toonde aandat er veel scrap
werd gebruikt. Men smolt
beeldjes weer om en van het
oude materiaal samen met
andere resten werden weer
nieuwe beeldjes gevormd.
Er ziin pogingen gedaan lokale
herkomst annte wijzen als er
bijv. veel zink in het brons zat,
maar veel verder is men nog niet.

Blijft de hamvraag: "Zr1n er in ons
gebied ook beeldjes gemaakt?"
Zolang er geen gietvormen

gevonden zljn,blljft dit een open
yraag. Maar er zijn andere
aan-wljzingen.
Brons werd hier gegoten. Op
afb.2 ziet u de techniek. In
Havelte ("Ve¡leden land" blz.53)
werd een halve gietvorm
gevonden van een kokerbijl en
even verder een gietprop,
waaruit valt te bewijzen dat er ter
plekke gegoten is. Het verschil in
techniek met bronzen
mensenfiguurtjes is niet groot en
dat we praktisch tot de Romeinse
periode moeten wachten op
godenbeeldjes heeft te maken
met het feit, dat men hier langer
animistisch bleef denken:

a Afb. s

natuurkrachten waren
o ngr ljpbaar, onbenoembaar en
niet in mensenvorm te vertalen.
Pas toen het Romeinse pantheon
op ons aanrolde, kregen we
mensengestalten en ook
gezichten. rüy'ie gezichten zegt,
zegt portretmagie.
Ook de Romeinen hadden hun
gevoeligheden t.a.v. het portret.
Ze voelden, net als
tegenwoordig nog de zigeuners,
een magische band tussen
afbeelding en afgebeelde.
Ondergetekende heeft het nog
meegemaakt in Roemenië, daÍ"

zigeuners voor geen prijs een

v Aþ.6,
Mercurius, v.l.n.r. Beetgum, Blijo,

Kmswerd, Ping¡um

foto wilden laten maken en dat
door het gooien van stenen
perfe ct duidelijk maakten.
In de voedoe-cultuur wordt
gebruik gemaakt van portretten
bij bezweringen. Op Romeinse
munten zien we damnatio
(:vervloeking) krassen op het
portret van gehate keizers.
Zie afb.3 voor het geschonden
gelaatvankeizer Nero.
Men haalde er een magiër bij,
vervloekingsspreuken en ritueel :

geen wonder dat hier, onder de
keizers, de doodstraf opstond.
Op Laesa Majestatis
(majesteitsschennis) stond de
doodstraf. Het portret van de
keizer was heilig. De sacra imago
Caesaris.

rù(/aardoor komt het portret,
ondanks dat er kennelijk risico's
verbonden zljn aan het laten
maken, er toch steeds meer in?

Goede individuele portretten dus
en niet de portretten in
godenvorm, zoals die in Egypte
en Griekenland werden
gemaakt, waar een heerser
eigenlijk als een god wordt
afgebeeld met zlirr eigen trekken
erin verwerkt. Aparte individuele
mensenportretten komen het

"ù Xù
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eerst voor bij het
begrafenisritueel van Romeinen
en Etrusken. Het publiek langs
de kant moest de diverse
beroemde familieleden
herkennen. Yandaar de
duidelijke verschillen tussen de
aparte persoonlijkheden.
Dus een combinatie van
voorouderverering en tegen

elkaar opbiedende families levert
pofiretten op. Voorouderverering
alleen is niet voldoende.
DeToradja's op Celebes doen
elaan, maar komen niet tot echte
portretten. De poppen blijven
sjablonen: een algemeen soort
vooroudeqpoppen. Culturen die
geen traditie in het afbeelden
van het menselijk gelaat hebben,
komen vaak met onbeholpen
produkten. Nu geldt dit bijna
voor alle niet centrale delen van
het Imperium, die onder invloed
van Rome, gezichten gaan
maken. Uit het huidige
Yugoslavië, Roemenië, etc. zljî
veel meer beeldjes bekend dan
uit ons gebied.
Ze vertonen dezelfde ruwe
portretten als bijv. afb.4 ee¡
"Iuno" en afb. 5 een "Venus"
gevonden in Friesland.
Als er in Oosteuropa

LAfb. B,

Y Afb 7,

Mors, v.l.n.r. Tzum, Dongum,
Nrllonderzyl en Sponnum

onmiddellijk gedacht wordt aan
lokale produkten, waarom dan
hier niet?

Eenaanwijzing dat de bevolking
hier wel degelijk enig idee had,
wat de Romeinse idolen
voorstelden en een duidelijke
voorkeur had voor die goden,
die ze herkenden, zijn de
aantallen beeldjes. Mercurius en
Mars komen het meest voor.
(Naast Bacchus en bij de dieren
het paard). Op afb. 6 een aantal
beeldjes van Mercurius en afb.7
een aantal beeldjes van Mars.
BijTacitus zrlnhet deze twee
goden die het meest vereerd
worden door de Germanen.
Even terzijde, sinds Julius Caesar
alle stammen rechts van de Rijn
Germaans noemt, is er een
volkomen kunstmatig verschil
aangebracht tussen de stammen

aan weerszijden van de rivier.
Of het zinnlg is dit verschil te
handhaven? D aar ov er gr aag later.
\Øelke goden men hier in de
Romeinse Mercurius enMars zag,
is ook eenvraa'gapart.
De voorkeur is duidelijk.
Bij de dieren is minder
onbeholpenheid. Vergelijk afb. 8
paardjes in Friesland gevonden
en het beertje gevonden in de
buurt van Kampen afb.9.I

v Afb. e
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Het begon zct'n 1O jaar geleden. De broer ua.n mijn man bad al een poosje een

metaaldetector en ging een nieuwe hopen. Hij belde of mijn man belangstelling bad orn zijn
oude ouer te nemen. "Meleen doen, job": was mijn reactie. Had ik dat maar nooif gezegd,
want dat beb tk geueten. Hij had totaal geen nßt meer. IIet liefst uas ie ieder urli nlonxent
gaan zoeken.In bet begtn gtng lk mee, maar dat was ik gauw zat. Het duurde me ueel te
lang en die scbep kon bij zelf ook uel dragen. wat moet je ureselijk ueel geduld hebben bij

deze bobb¡t. Ik geloof dan ook niet zo erg in "díe scbatzoekers", die alleen op geldelijk ganin
uit zijn. Als je ríjk wilt uorden, kun je beter uat anders gaan doen. Natuurlijk leuert bet wel
eens uat op. fk uínd, dat daar niets op tegen is, zolang de uondsten m.aar aangemeld zijn.

Maar bet staat beslist niet in uerhoudíng tot de tijd, die erin gestopt uordt.

Maar goed, hij begon dus met een C-SCOPE 440. Iedere keer ueer ging bij erop uit en iedere
keer kuam hij met, zeg rna.a.r gerus¡ niets tbuis. Onbegrijpelijk, dat hij bet niet zat uerd.

Steeds als bij met zijn broer ging zoeken, kuam die wel fftet een banduol spulletjes en munten
thuis, dus u begríjpt bet al: er nrcest een nieuwe komen. Dat uerd de C-SCOPE 990. De
resultaten uaren ernaar. Eindelijk kuam bij met kogels, kledinghaakjes, lakenloodjes,

rnuntjes enz. tbllis. ríte bebben beel wat boeken uit de bibliotbeek gebaald, om te ontdekken
uat hij nu weer geuonden had. Gescbiedenis interesseercle mij uroeger nooil. Maar door de

bobby uan mijn man is dat totaal ueranderd. Ondertussen bad bij zijn uriend ook gek
gemaakt en die moest ook een detector. Nu gaat bíj dus bijna altijd met zijn maat op pad.

Dat is een stuk gezelliger en bet scbeelt ook in de benzinekosten.

Ondertussen heeft bij nog andere detectots in bezit gebad, møar nu zoekt bij uiteindelijk met
een COMPASS. Toen bij d,aørmee rbuis kuam, had je bem moeten horen. "Wacbt maa,r tot

uanauond, dan zul -ie eens zien waar ik rnee thuis kom". Dat bad ik al uaker geboord en bet
uerd du; zoals ik al uenaachtte, niets. Een ding beb ik ondertussen uel geleerd en dat is,

dat je beel erg a,6,n zo'n appûraat moet uennen. Nu, na een balfjaar kan ik zeggen, dat bet
ollualt, dat bij toch meer zílueren dingen uindt, zoals knoopjes, Wilbelmina dubbeltjes,

andere muntjes, enz..

Elk jaar gaat mijnbeer met uriend en broer een uteek-endje zoeken. De tentjes gûan m.ee en
ze zien uel uaar bet scbip strand. Ik ben dus een detectonaeduue, dat is niet altijd leuk,

rnûar een man die na een zoektocht opgetogen tbuis komt en uan alles te uertellm beeft, is
tocb ook heel uat uaard. De zonen gaan zo aJ'en toe ft7ee, //7aar zij bebbm toch niet dat

engelengeduld en die interesse in de gescbiedenis, die maakt dat ze alles uat ze uinden ook
de moeite uaard uindm. Sinds kort wordt er ook in bet uater gezocbt. Dat uinden ze mooíer,

uant dan nxogen zij bet geuondm geld delen. Zo hebbm ze uorig jaar tijdms de uakantie
bun zakgeld aardig aøngeuuld met bet geld døt ze mochten delen, ma.6r ook door's auonds
bet strandje uan de canxþing zelf af te zoeken rnet de detector uûn pa. Tocb is sn bW bet de

hobby uan mijn man, die zicb geen raad zou ueten, øk bij niet rneer mocbt zoeken en
eerlijk gezegd, zou ik de uerbalen m bet uitzoeken uan wat hij nu ueer geuonden beeft, ook
wel missen. Daarom ben ik blij, dat cleze uereniging opgerícbt is en er alles aan doet om bet

zoeken ueilig te stellen.
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Te koop aangeboden: I 4l
muntkoeriers tussen I 973
enl990 (1980 Ilm 1989
compleet) f 50.--
Zelf afhalen op Burg .

Vlaskampstraat l0 te St-Anna
parochie.

G. van Dijk

lk ben geihteresseerd in

gezamenlijke zoektochten,
Albert Folkerls, Leerdam
Tel. 0345 t -t8067

HIER HAD UW GRÁT'S
OPGRAVERT/E KUNNEN
SÏAÁN. GR^A.AG OPGEYEN
YOOR I5 MEI VOOR HET
YOTGENDE NUM/HER.

ELBURG
In de maanden juni, juli
en augustus wordt er,
m.m.v. onze vereniging,
in het Gemeente
Museum in Elburg een
tentoonstelling van
bodemvondsten met de
detector georganiseerd.
De eerste (gemelde)
vondstenzrjn aI binnen
(Romeinse veÍzameling
w.o. een bronzen
gezichtshelm). \øij
zoeken eerste klas
m teriaal (aangemeld).
R, de Heer,
rel/fax 05203-6597

Voor de leukste, orgineelste of
meest bruikbare TIP wordt
elke 2 maanden een boek

beschikbaar gesteld door Fa.
Detect te Enschede stuur

deze tips naar de redactie van
dit blad onder vermelding van

"TlP"ÏERUG KRUGT, IS ZEER KIE'N

WAARSCHUL4/ING:
tEEN
NIET

UW DETECTOR MAGAZNE
UIT, DE 

'(ANS 
DAT U HEM

Te koop: volledige uitrusting voor
het opsporen van veròorgen
schatlen. Te weten, een in
ni euwstaat verterende Garrett
ADS 2, met de two-box locator
Bloodhound, een 14" spoel met
extra hipmount attnbuten, een
(gewone) 8" spoel en een 4"
su persni penspoeI voor atv aar
verontreinigde grond en/of voor
het zoeken op moeilijk
bereikbare plaatsen. ln een koop.
Pnjs f 1750,-

W. Kuypers, Amhem
Telefoon 085-433014

Te koop gevraagd:

bodemvondsten, ook munten zijn
van harte welkom. Goede prijs l! .

(ruil materiaal aanwezig)

J. v/d Bijl

Tel 0l 0-4191048
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DE VONDST VAN
EEN KOPERSCHAT
IN DECEMBER I99O
Dan Adriolo
Zo'n twee jaar geleden gebeurde het, dat ik besloot
een koude zaterdagmorgen in december aangerraam

te vullen met het uitoefenen van mijn favoriete
hobby. Ik ging samen met mijn neef Maurice op pad
naar een nabij gelegen bos. Dit bos, niet ver van de
Belgische grens, is werkelijk een zeer bijzonder bos;
een ruig en steil terrein met hier en daar verspreid
een oude mergelgrot.

In een van de toegangswe geî r-a,ar zo'rl grol
(mergel wordt in blokken urtgezaagð en de
mergelgrot als zodanig is dan ook slechts een
vierkante ultgezaagde gang) besloten wij eens een
kijkje te gaan nemen. Ik was er al eens eerder
geweest; in de zomer en vond er toen een paar
aardige muntjes, waaronder een zilveren kwartje uit
7924 en een 2 centime muntstukje van Leopold III
uit 7854.

Die zomer werd ik echter geweldig gehinderd door

de dichte brandnetelbegroeïng in deze niet meer
onderhouden en overutoekerde "holle weg".
De holle weg, voor niet-Zuidlimburgers misschien
iets onbekends, is een door erosie uitgesleten diepe
geul, dichtbegroeid met bomen aan weerskanten,
die elkaar in de toppen raken en het geheel er uit
ltat zien als een fraaie groene tunnel. Een veel
voorkomend fenomeen in onze províncie Zuid-
Limburg. Deze winter waren de hellingen en het
padvrrjvan onkruid en makkelijk te doorzoeken.
Ik verwachtte aardige vondsten te doen in de
hellíngen aan weerskanten, want vroeger dumpten
slimme boeren hun boerderiiafval over de rand van
de holle weg. Dit deden ze bewust, want hoe meer
grond ze oven de rand stortten, hoe verder deze
opschoof en hoe groter hun lapje grond werd.

Çe moet er maar opkomen!)

Na enkele uurtjes gezocht te hebben, kwamen we
bij een brede bocht in het pad aan. De vorige keer,
dat ik op die plek was, waren de brede flauwe
hellingen dichtbegroeid met brandnetels geweest,
maar nu was het een goed opvallende open plek.
Na een minuutje speuren in de buurt vaî eerl paar
dikke bomen kreeg ik een enorme bliep te horen.
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De eerste gedachte by zo'n forse bliep is, dat 't wel
weer een flink stuk meÍaal zal zljn, zoals zo vaak.
Na ongeveer 30 cm diep gegraven te hebben, snrit
ik op een bolle plaat metaal en mijn eerste gedachte
was: "Oh, shit'n landmijn". Op mijn knieën
achtemit kruipend bemerk ik, dat de "bom" van
koper is en een fraai porseleinen handvat heeft. Drie
seconden en een flinke ruk later zit ik met een mooi
bewerkte koperen schaal in mijn handen naar een
gat vol voorwerpen te staren.
Het eerste gevoel, dat je op dat moment overvalt, is
het "schateilandjongensboek gevoel". Ja, hier
droomden we toch alleen ma rvan. Voorzichtig trek
ik een forse kraantjeskan uit de grond, hij is
loodzwaar (volgepropt met juwelen??.??), nee,het is
slechts ingespoelde aardet \Øat me opvalt is dat de
verberger op een zorgvuldige manier te werk is
gegaan, hij liad namelijk elk los onderdeel in
kranten verpakt, resten ervan plakten overal nog
a nvast en alles was netjes ondersteboven in het gat
gelegd.

De schat lijkt enorm. Enfin, ik heb alles in een
plastic zak)e gepropt (sindsdien sleep ik altijd een
enorme vuilniszak met me mee). Thuis aangekomen
hebben we het geheel over de keukentafel
uitgestald en nadat we de meeste grond ewan af
gespoeld hadden, werd het geheel een beetje
overzichtelijker. Nu konden we gaanpuzzelen:
dekseltje op kannetje, knopjes op pootje, pootje aan
potje enz.. Vreemd genoeg had alle soldeer losgela-
ten, ook waren alle houten onderdelen min of meer
verrot. Recapitulerend bleek de schat aldus te
bestaan uit: een kraantjeskan met onderstel, een
voodoper van het rechaud, een hang-olielamp, een

Detectorl7

st¿and olielampje en onderdelen van een staande
Iamp zonder lampeglas natuurlijk! (Dat hoefden de
duitsers niet, daar konden ze geen kogels van
maken*.) Dit was in de oorlog verstopte huisraad,
dat was duidelijk.
Zo'n vondstzet je ook meteen aanhet denken over
het hoe en wat. 'Wat of welk verhzal zit hierachter?
Misschien wel een heel triest verhaal van iemand,
die 's nachts bij "nacht und nebel" op pad moest om
zijn huisraad te verbergen uit angst, dat ze het hem
af zouden nemen. Bang genoeg om het rrjet tn zijn
eigen tuin te begraven, maaÍ op deze afgelegen
plek. Je vraagt je af waarom het niet is opgehaald.
Vond hij de bergrlaats niet meer terug? Heeft hij de
oorlog niet overleefd?lùØe weten het niet en zullen
er waarschijnlijk nooit achterkomen. Ik heb het spul
nog niet gerestaureerd en zal dat waarschijnlijk ook
niet doen. Ik leg het, zoals ik het vond, in mijn
vitrine en hecht er op deze manier meer waarde aan
dan aan fraai gepoetst antiek.

Ik wens iedereen veel succes en veel plezier met
onze gemeenschappelijke hobby. "Keep on
digging!"

* een niet haatdragend bedoelde noot, maar zo was
het toch of niet soms?

Mijnbeer Adriolo uan barte geþliciteerd. Zodra
u uw rekeningnumnler bekend beefi gemaakt
aan de þenningnxeester uordt def 25,-- a.an u
ouergemaøkt.

De redactie

Heeft u ook leuke of
interessante 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,-



Minelab detectoren zijn ontwikkeld en w

gebouwd, die zijn weerga niet kent. Echtg diepte en eenvoud worden gerealiseerd door
ãen geheel nieurie doorb:raak in techniek: Broad Band Spectrum.

Een gewone detector werkt met één
werkt rnet een heel scala van frequenties

ptang.

Kortom: U doet [Jzelf te kort met Uw huidige detector!

THE SOVEREIGN
ON THE CUTTING EDGE
WITH BBS TECHNOLOGY

t"1,"'42*,5¿w rzrt:ig.w €-.xvtzt.t ttl Y *tz*1j

REALISTIC SPORTS & LEISLIRE
ERASMUSGRACHT 5
1056 BB AMSTERDAM

Tel.: 020-6836474
06-52 827116

Fax.: 020-6854399

- Keus tussen silent search of met basis-
toon

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

- d.m.v. BBS de unieke situatie dat zowel
(grondstofug),

h,í:Jl. 
water)

- Variabele audio-toon

- Automatische zowel als handmatige ge-
voeligheids-aanpassing, voor optimale
detectie. Z,elfs in de meest geminerali-
seerde grond!

- Waterbestendige kast

- Waterdichte 8 inch 2-D zoekschotel

- Compleet met oplaadbare NiCad-accu
en lader.

un-
bij-

N AUSTRALIA
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* Rembours/verzending door heel Europa

* Telefonische bestellingen

* '!Øij 
accepteren alle grote credit-cards

Inruil van Uw oude detector en/of bodemvondsten mogelijk

2e hands detectoren op voorraad

2 jaar garantie op alle nieuwe detectoren

* Groot assortiment Engelstalige boeken en tijdschriften

* Abonnementen op de grore Engelse en Amerikaanse bladen

* Onze winkel is open dinsdag t/m vrijdag va¡r I 1:00 tot 18:00 uur;
zawdagvan 11:00 tot 17:00 uur, revens op afspraak

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

ìÉ Diverse accessoires



MTDDELEEUWSE WEG OVER VRUWEL ONDOORDRTNGBARE VELUWE

Handelsroute
Arnhemseweg:

'n karrespoor in de
he¡de

Cor uan Baaile

Vier eeuvven geleden vervaardigde de Koninkliike
geogr¿raf Christiaan 's Grooten een prachtige kaart

van de Veluwe. De kaart bevindt zich in de
Koninklijke Bibliotheek van Brussel. Uit het fraaie

I óe-eeuwse kleurenassortiment en het sierliike
handschrift blijkt, dat de maker yoor ziin tiid

artistiek en technisch begaaÍd was.

KARRESPOOR

I ¡F Grooren vermeldt op

\ zlinkaan slechts enkele
Y cloorgaande wegen,

waaronder een weg tussen de
steden Elburg en Arnhem. Een nu
vrijwel verdwenen weg, maar de
kaart geeft er nog enkele
belangwekkende details over
weer. Zo vormt deze historische
route nu het centrum van
Apeldoorn; de weg van toen is
thans de drukbezochte
Hoofdstraat.
Bekend is dat Christiaan

's Grooten, in Spaanse dienst,
miliøire kaarlen voor strategische
doeleinden maakte. De kaarten
moesten voldoen aan de meest
noodzakelijke weergave van
wegen, wa rvaîmarcherende
troepen gebruik konden maken.
Een andere kaa:rt, r:tit de 77e
eeuw van een landmeter uit
Elburg, vermeldt bij deze weg de
naam 'Arhemse wech'. Dat was
meteen de laatste vermelding van
wat een zeer oude, doorgaande
landweg was.
Op kaarten uit de latere eeuwen
blijkt de weg te zijn verbrokkeld
en alleen nog gedeeltelijk voor
lokaal ve¡keer gebruikt te
worden.

Van het aloude trajectArnhem-
Elburg is niet veel meer
overgebleven. Hier en daar ziln
nog enkele karresporen z.ichtbaar
in het heidelandschap.
Deze karresporen zijn
herkenbaar als parallel lopende
richels en sleuven in het
landschap. Meestal zljn de sporen
overwoekerd door heide en
grassen, waardoor het niet altild
gemakkelijk is de oude route te
volgen.
Zo'n oud karrespoor was niet
meer dan een hobbelige
zandweg. Biihet ontstaan van
een doorgaande route werden
natuurlijke obstakels als heuvels
door de doortrekkende
voerlieden bij voorkeur
gemeden. Ook moerassen en
kleigronden ontliepen zij; de

znvaarbeladen karren zouden er
vastlopen. De weg kwam zoveel
mogelijk pal aan de voet van de
Veluwse stuwwal te liggen.
Niettemin kon stuifzand de weg
in de zomer onbegaanbaar
maken, 'tn najaar en winter deed
regenwater dat. Het maakte de
sporen onberijdbaar, maar de
reizigers gingen dan gewoon
naast de bestaande weg rijden.
Daardoor ontstonden wegen van
tientallen meters breed; de oude
Arnhemseweghad ter hoogte van

't Sourel - een pleisterplaats
tussen Epe en Nunspeet - een
wegbreedte van c .70 meter.
Andere facto¡en maakten het
gebruik van de landweg in
vroegere eeuwen al evenmin
aantrekkelijk. De doortrekkers
liepen kans op een ontmoetþg
met wolven of rovers.
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A Schemotische weergove von de

(verdwenen) Arnhemseweg één von de

sÞoorzome wegen over de Veluwe in de
Middeleeuwen; het wos een belongrijke
hondelsroute tussen Elburg en Amhem

V Grovure uit de At/os von J. Bloeu

In 7749 kostte een reis van
Arnhem naar Het Loo heen en
terug op êên dag per sjees (een
tweewielig, door paarden
getrokken, rijnrig) 7 gulden plus
5 gulden en 10 stuivers voor
passage. Voor het gebruik van de
weg moest in die dagen dus dik
betaald worden.

HANDEL
Handelsprodukten werden in de
middeleeuwen het meest per
schip veruoerd. Nog tot het laatst
van de middeleeuwen verkozen
de kooplieden de waterweg,
vanwege de veiligheid.
Zo komen wijvanaf de 74e eeuw
regelmatig Elburger namen tegen
in het Tolboek van Lobith.
De Elburgers rookten de
zeff gev angen Ztider zeeharing en
zetten de koopwaar als bokking
af met de IJssel en Rijn als
handelsroute.
Pas later ging men meer gebruik
maken van landwegen.
Dat gebeurde vooral om de
stedelijke en landsheerlijke
willekeur en de tollen op IJssel te
ontlopen. De handelsprodukten,
waarmee de kooplieden uit het
Rijnland terugkeerden, waren
wijn, glaswerk, aardewerk en
later zout, zilverwerk, lei- en
tufsteen. Langs de gehele
Arnhemseweg is middeleeuws
aardewerk gevonden, afkomstig
uit het Rijnland, zoals een

1 6e-eeuwse zgn. Baar dmankruik
gemaakt bij Keulen en gevonden
bij Gortel, enkele laatmiddel-
eeuwse aardewerkscherven
gevonden bij Gortel en vele
vroegmiddeleeuwse
aardewerkscherwen gevonden
te Wessingen (bij Doornspijk).
De vroegmiddeleeuwse scherven
geven het verhaal weer van de
opkomende handel met het
PJjngebied. Ilit oorkonden van
805 en 806 blijkt dat goederen bij
\ùØessingen zijn geschonken aan
de abdij van'Werden (Duitsland).
De verspreide ligging van
bezittingen stimuleerde het
vrachtverkeer en legde de basis
voor de latere handel.
Een enigszins remmend effect op
die handel over grote afstanden
had de groei van het
grootgrondbezit. De geestelijken
en later de adel konden
grotendeels leven van wat hun
eigen landbouwgrond en
wateren opbrachten.

STEDEN
Dankzlj de handel en om
tegemoet te komen aan de
wensen van een groeiende
bevolking werden technische
ontwikkelingen gestimulee¡d.
De mensen werden minder

AP.ELI'OORN

. . ilfiÍx
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afhankelijk van de traditionele
bestaansmiddelen. Scheepvaart,
visserij en veehouderij
bevorderden de ontwikkeling
van de plattelandskernen tot
handelsnederzettingen.
Zowel Arnhem als Elburg werd in
de 73e eeuw tot stad verheven.
In de 14e en 15e eeuw kwam
Elburg tot grote welvaart.
De koopman Guicciardini
beschrijft Gelderland in de 16e
eeuw als een gebicd met
vruchtbare gronden, met name
lang de rivieren de Rijn, \Waal en
Maas; er graast vee in groten
getale, geïmporteerd uit
Denemarken. Van Elburg en
Arnhem is bekend dat het een
veemarkt hezat.
Het vee, voornamelijk ossen,
werd in de herfst in grote kudden
over land vanuit Friesland en
Groningen naar het zuiden
gedreven. Zo werden in oktober
7526 22 vette ossen van Elburg
naa¡ Lieren, onder Apeldoorn
gedreven. \X/ellicht werd hiervoor
gebruik gemaakt van de
Arnhemseweg. Oprnerkelijk is
dat sommige wegen op de
Noord-Veluwe Koeweg heten.

GRAVEN EN HERTOGEN
De Arnhemseweg werd ook
gebruikt om naar het
Engelanderholt te komen.
Deze plek werd veelvuldig
bezocht door de landsheer, die
hier de rechtzittingen hield en er
vergaderde met ridderschappen
en steden van het Veluwse
kwartier. Dit gebruik is bekend
tot in de 17e eeuw.
Terlet is een plaats, die genoemd
werd als het gaat om een

Koni nUijke Bib/lotheek Brusse/.

landverbinding tussen Arnhem
en Hattem in de 15e eeuw.
De hertog van Gelre, Reinald IV,
reisde met een gezelschap van
Hattem naar Rozendaal, maar
kwam op 25 juni 7423 niet verder
dan Terlet, waar hlj onwel werd
en overleed.

verduren, waardoor de handel
niet op gang kon komen.
In de daaraan v ooruf gaande
eeuw was de Arnhemsew-eg voor

Naast cle hekende oude
pleisterplaats de W'oeste Hoeve
aan de Arnhemseweg was er nog
zo'n herberg : 't Soerel.
De heÍogen van Gelderland
wisten't Soerel n dc 74e eeuw al
te vinden voor vertier en vermaak
tijdens de jachtpartijen.
Yanaf de 76e eeuw werd er ook
gejaagd vanuit het Oude Loo.
Met de aanlegvan de tuinen en
de bouw van paleis Het Loo in de
17e eeuw, verdween de
A¡nhemseweg als doorgaande
route. De tuínen kwamen dwars
over de weg te liggen, die toen
zijn functie als doortrekroute al
grotendeels vedoren had en
steeds meer een lokaal karakter
had gekregen. Oorzaak daawan
waren de oodogen met
Engeland, Frankrijk, Munster en
Keulen. Elburg had het zvraal te

A Een oude koortvon Arnhem

cle stad juist steeds belangrijker
geworden, doordat de monding
van de IJssel verzandde en
scheepvaart naaÍ en vanuit het
zuiden vrijwel onmogelijk werd.
In de 17e eeuw stond er op veel
plaatsen hoogstens 30 cm water,
wat landverkeer no od zakelljk
maakte om Arnhem (en de Rijn)
te bereiken.
Aan de ene zijde het gebrek aan
voldoende diep vaarwateÍ, a n
de andere (Zuidenee)kant de
hinder die men van
overstromingen ondervond,
joegen Elburg op hoge kosten.
Zo raakte de handelsplaats
Elburg en daarmee de
handelsweg Elburg-Arnhem in
verval. Elburg verviel in de 17e

eeuw tot een arme en berooide
stad.
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HERINNERING
Het oude karrespoor liet nog
slechts diepe sporen n¿r van het
rijke verleden van de handel
tussen welvarende steden.
Voor de plaatselijke bevolkíng
bleef de herberg 't Soerel nog
lang frrnctioneren. In de 19e

eeuw werden er florerende
schape- en paardemarkten
gehouden.
Delen van de weg bleven in
gebruik. Volgens een zeer oud
gebruik, ontstaan in de vroege
middeleeuwen, hadden de
bewoners van Wessingen en
Aperloo (buurschappen nabij
Doornspijk) de plicht om hun
doden te begraven bij de kerk
van Epe. Voor het vervoer van de
doden werd gebmik gemaakt van

de Arnhemseweg tot aanrt
Sourel; van daar af werd naar het
oosten afgeslagen over de
Lijkweg, die nu als

Korrenbergweg een belangrijke
ader over landgoed'W'elna is.

Ook droge (vlakke)
beekbeddingen werden, na het
verval van de Arnhemseweg,
graagals weg gebruikt.
Zo reed men in de 19e en 20e
eeuw nog door de beek, die
parallel aan de Arnhemseweg
heeft gelopen en nu als

Vaarbekerweg (tussen Elburg en

't Soerel) bekend staat.
Boeren herinneren zich nog de
vrachten hooi en hout die via
deze bedding vervoerd werden.
Een van de oude bewoners weet
nog te vertellen dat hij daarlangs
in de zomer met een kruiwagen
vol bosbessen uit Gortel naar
Elburg reed en met vis
terugkeerde. I

LITERATUUR:
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nder huis- of hofinerken,
vroeger meestal
handmerken of

Huismerken en
waPens zijn twee

geheel yersch¡llende
symbolen, die wel

wat doel en
betekenis betreft op

meerdere punten
met elkaar

overeenstemmen,
doch over¡gens een

geheel andere
oorsProng en
ontwikkeling

hadden.

v De hervormde kerk in Monnikendam bezit een middenschip met een vee/hoekge
koorsluiting. op dít muurtje stoon houten schotten, wooroÞ nog voog woÞens von

Hoorlem en ondere Noordhollondse steden te z¡en z¡jn. ook s¿oon in het eeuwenoude
eikenhout tol/oze meestertekens gesneden, de "hondtekenen" von de rnetse/oort

handtekens genoemd, verstaat
men eenvoudige, op
voorwerpen aangebrachte
tekens, die dienen om een
bepaald eigendom aante geven.
De zin en het gebmik van deze
tekens zijn zo eenvoudig, dat de
oorsprong ervar' waarschijnlijk
tot het begin van de menselijke
cultuur terug gaat.
Het merk ontstond in een tijd,
die arm aan schrift of misschien
wel helemaal zonder schrift was,
doch het heeft zich niettemin tot
in onze tijd gehandhaafd.
Zoals de naam het hoorbare
teken was van een persoon, zo
was zljn melk het zichtbare.
Het kon overal in plaats van de
naam gezet worden en deed dus
ook dienst als handtekening.
De huismerken zljn de oudste
vorm van bezittekens en zljn
ongetwijfeld uit de behoeften
van het iagerc- en boerenleven

steenhouwers en timrner/ieden, die oon de ker/< hebben gewerkt

Detector25

ontstaan.
Later bood ook het burgerlijk
leven in de st¿d echter genoeg
gelegenheid huismerken te
gebruiken in en de tekens der
handwerkslieden, de koopmans-
en fabrieksmerken, hebben wij
dan ook de jongste uitlopers van
dit gebruik te zien'). Behalve
materiële zaken, symboliseerden

V Vroeg / /e-eeuwse zegel(vlnge)ring

von Duítse hertomst Deze ring is
gegoten, von binnen glod en het zegel

is in een ochtkont gevoL Het schl/d rs

rondom gegroveerd rnet een bond die

een geimiteerde drood moet
voorstellen. De moten zryn :h 2,9 cm;

diom.2,3(2,9)
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Bii oonkoop von een

is zo'n detector
Deze geheel nieuwe detector is uitgerust met de meest moderne

elektronica, en is zelfs storingsvrij op zoute mineraaihoudende stranden. 

^
Identificatie van voorwerpen op meter (verlicht) - Dieptea flezingop met:r - Grondafstelling \-/
Perfecte notch, met speciale strandstand - aansluiting oplaadapparaat voor het opladen van het
batterijsysteem zonder demontage - instelbaar audiosignaal; een-, twee-, of drietonig .J> -
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)fliciële dealers:

Zeeland deleclors, Nlrddelburg, lel 0l Ì 80 37792 b g g 051 50 23107 ; ta. Delect, Enschede, lel 053 30051 2

to,Homslrc,Gortnchen,Tel 0183023ó18 , Kooislrcdeleclots,Hemrik lel 0516ó 1502

W,Munsletsnelooldeteclots,Helmond Tel 04A2A'44782 r'Holsleedeteclors,Nltldrechl,Iel A2979-84/13

S.leleng,Nloostnchl blA43ó25ô2ó,,Goldtush,Amslerdon,lel0206ó829ó8,4a\k,1e1.05203ó5Çl

J. von Beryen, Den Bosch 073 31 1350

Coinhu$lerf349,- / LiberlyS0f4ó9, / Liberty 150f795, / XP350f1295,- / XP-PROf 1995,-

Goldsconnerf ló50,- / GoldsconnerPROf l99S,- / CoinsconnerJRf 1795,- / CoìnsconnerPROf 1895,-

Coin PRO llf 2ú5, I ChollengerX-100f 2395,-

Prijzen O'RION modellen:

Rockel Sloge I f ó95,- / Rockel Stoge ll f 950,- / Rocket Sloge lll f I 195,-
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de huismerken echter ook ideële.
Het huismerk was tenslotte ook
ontstaan uit de gedachte
bepaalde dingen, ja het bestaan
zelf, uit te drukken door een
symbool, en als symbool is het
veel ouder dan het wapen. De
oorsprong van de wapens is na
te gaan, doch die van de
huismerken verliest zich in de
nevel der voorgeschiedenis.

In Europa was het gebruik om
huismerken te voeren verbreid
onder alle Germaanse volken en
de overblijfsels ervan zijn dan
ook te vinden overalwaar
Germaanse volken gevestigd
waren. Men heeft huismerken
gevonden in IJsland en op de
Far-Öer eilanden, in
Denemarken en Scandinavië, in
Engeland en het Balticum, in
Duitsland, de Nederlanden,
Zwitserland, doch ook in Noord-
Italië, Hong arije, Zev enburgen,
Polen, Noord-Frankrijk en
Spanje.
De huismerken werden in
Nederland nog niet voldoende
bestudeerd'). Het valt dan ook
moeilijk te zeggeî of zij in ons
land meer of minder
voorkwamen dan in andere
landen. Onder de Friezen,
waaftoe wij dan ook de \üØest-,

Noord- en Oost-Friezen moeten
rekenen, kwamen zij veel voor,
doch dit wil niet zeggen dat het
Saksische en Frankische gedeelte
van ons land bij hen achterstond.
Eerst in de laatste helft van de
18e eeuw raakten zijhier n
onbruik. Het huismerk bestaat
steeds uit een aantal rechte
lijnen, daar zlj in hout gekerfd
moesten kunnen worden, watbij
ronde of gebogen lijnen
bezwaren zou geven. Zoalswtj

+ f Tq{
ð t,$ # {-$
x+ JÇfr,+ +
U$H X +}{
LþN X X T,Þ{

A Verschillende huismefl<en

reeds zagen had het eenzelfde
strekking als het wapen.
Beide waren symbolen, die het
verLrorgene door een zichrtbaar
teken verbeeldden. Er waren ook
andere trekken van
overeenkomst, zoals erfelijkheid.
Jongere lijnen voegden aan hun
huismerk soms streepjes toe, die
dus aan heraldische breuken
doen denken3).
Zelfs de juridische functie van
beide toont punten van
overeenkomst. Het is dan ook
niet zo verwonderlljk, dat beide
tekens tenslotte in elkaar
opgingen d.w.z. dat het
huismerk, voor zover het niet
verdween, als heraldische fìguur

een plaats in het wapen vond of
alleen maat'tn een schild gezet
werd. Hiermee vedoor het echter
zljn eigen aard; het werd een
wapen. Dat het huismerk door
het zoveel jongere wapen geheel
verdrongen werd of in de
heraldiek opging, had
verschillende oorzaken.
De voornaamste lag in hun
verschillende oorsprong en
ontwíkkeling. Het wapen was
ontstaan in de Middeleeuwen,
als het zinnebeeld van de
leidende klasse, de ridders.
Het gebruik had zich wel
langzamerhand tot steeds meer
groepen van de samenleving
uitgebreid, zodat het in sommige
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landen iedereen vrij stond een
wapen te voeren, doch het
wapen hrad zijn oorspronkelijk
aristocratisch karakter toch nooit
helemaal vedoochend.
Het huismerk daarentegen was
een voortLrrengsel en zinnebeeld
van boeren, dat zich
langzamerhand naar stad en
burgerij had uitgebreid.
Het ligt in de aard van de
menselijke natuur dat, wanneer
men de keuze had tussen een
riddersymbool en een
boerenzinnebeeld, men het
eerste koos en dat dus met het

V Midden / /e-eeuwse, bronzen

zegel(vinge)ring met bruine potino en

in de grovering groen pot¡no. Deze

soort zegelringen is ln de /Se-eeuw

ontwikkeld en tot ¡n de l7e-eeuw nog

gebruikL Het zegelvlok ls omgeven

door een gesti/eerde rond. Herl<omst

onbekend. De moten ztjn: h 2,8 ;

diom.2,3(2,9)

doordringen van het wapen in
steeds grotere
bevolkingsgroepen, het
huismerk tenslotte verdrongen
werd of in het wapen opging.
Dat men het huismerk op den
duur inderdaad minderwaardig
vond, wordt door bronnen uit
die tijd bevestígdo).
Het voornaamste verschil tussen
een wapen en een huismerk zit
in de kleur. Een wapen heeft een
bepaalde kleur, bij een huismerk
is de kleur waarin het afgebeeld
wordt van geen belang en is
sleclrts de sarnenstelling van de
lijnen belangrijk.
Ook staat het wapen in een
schildomlijsting, het huismerk
wordt vooral zonder schild
aangebracht. Een huismerk dat
in een wapen opgenomen is, is
dus eigenlijk geen huismerk
meer, doch is een gewone
wapenfiguur geworden, die
slechts door zijn vorm herinnert
aan dit eens zo rijk en levend
gebruik. Op deze heraldische
huismerken zijn dus nu ook de
heraldische kleurregels van
toepassing: in een bepaald
wapen hebben zlj een zekere,
onveranderlijke kleur.

L Achter de Broederen ¡n Deventer stond

long geleden een Þoortje uit I 661, dot
toegong gof tot vijf woninþes voor

bejoorde domes.

Beyle Bonen - de /etten ter weerszijden

von het huismerk duiden op hoor noom -
stíchtte oÞ deze Þloots in I 4 I B een tehuis

voor orme vrouwen in een groonpokhuis

Het poortje is zover wr| weten ¡n het
Bergkwo rti er h erplootst

Detector

  D¡t is een tekening von een

huismer/< zegel(vinge)ring u¡t de I 7 e-

eeuw gevonden in Zwolle. De

eigenoor is Roelof von Bentinck

geweesL die rond 1634 in MePPel

woonde. De ring is von brons gemookt

en heeft gedeeltel¡k een bruin &
groen pottno. Ook hier is het v/ok

ochtkontig rnet een gesttleerde rond.

De maten ztln:h 3,2;diom.2,7(3,3)

'Wapens met huismerken komen
vooral voor in Friesland,
West-Friesland en Croningen.
Soms bestaan zij eenvoudig uit
een oud huismerk, dat op een
schild gezet is en een bepaalde
kleur gekregen heeft; doch
meestal zlin zlj gecombineerd
met andere, meer heraldische
figuren zoals de Friese adelaar,
klaverbladen, e.d..



Uiteraard behoren deze wapens
meestal aan boerengeslachten of
aanfamtlies, die van
boerenafkomst ziin. Dit b¡acht
dan weer met zich mee, dat zij
nooit bijzonder op prijs gesteld
werden. Sommige heraldici en
herauten weigerden ze zeffs als
wapen [e erkennen, een
standpunt dat niet onredelijk
was, daar het hier twee
verschijnsels betrof, die eigenlijk
niet bij elkaar behoorden.
In Nederland heeft men dit

l) De omschnjving die hier gevolgd wordt,
is die van E. van Künzberg in Rechtliche
Volkkunde.

2) ln het woordenboek van Van Dale kwam
het woord zelfs niet eens voor. Het meeste
over huismerken is gepubliceerd in de
verschi llende gewestel ijke trjdschriften,
almanakken, e.d.. In Fnesland was dit anders
ln 1858 verscheen te Wor*um de eerste
studie over huismer*en in Nederland onder
de titel "lets over handsmerken in

Friesland", door Tiede Rienk Dyktra De
eerste, die daarna bij ons de huismerten
afzonderlijk behandelde was H Reydon;
"De Huismerten" ( I 939). Vermelding
verdient ook L.F van Gent; "Een wereldreis
van 2000 huismerken" (1944).

echter nooit zo gezien, wat ook
weer begriipeliik is, als men de
ontwikkelingvan de
Nederlandse heraldiek kent.
Hier is het huismerk, althans het
heraldische huismerk, terecht
altijd onder de wapenfiguren
gerekend. Huismerken komen in
een oneindige variatie voor.
De figuuq die het meest
overheerst is het cijfer 4 en de
daarop gebaseerde tekens.
In blazoenerngen zijn
omschrijvingen als "een
huismerk" dus onvoldoencle.
Ieder hnismerk moet nauwkeurig
beschreven en, zo mogelijk, bij
de wapenbeschrijving afgebeeld
worden. I

Het uitvoerigst wordt het huismeR
behandeld in het weR van Karl Konr¿d A
Ruppel; "Die Hausmarl<e" (I939).

3) Het mert vererfde volgens het Harlinger
recht van de I 6e eeuw aan de zoon, die de
boerdenj van de vader erfde Hij alleen

behield het daar¿an veròonden huismerk
Zijn broea en zusters moesten echter hun
bi.jzonder teken voeren door er een

streepje aan toe te voegen of van weg te
laten.

Dit kwam dus merJ<waardig dicht b1 de
heraldische gewoonte om een wapen te
"breken"

4) Galbreath vermeldt in zijn Handbüchlein
p. 4 l, het volgende geval uit het boek

T R.EASIJR.E
* SIJPPI-

L Uit de colleaie von de heer Leenheer

een verzegelloodje met een Fr¡es

hutsmerk No het lezen von dit ortikel
kwom hij door pos ochter.

Weinsberg ( l54l): " Min guter Gesel Johan
Bruck van Dutz wart auch zum Scheffen

erwelt -Die weil auch jeder Scheffen ein
zirlich Wapen und Siegel moist haben und

Johan Van Duü mit den ein schlecht Mirt
hatte, hab ich im ein hubsch Wapen geben:

stande Balken, sind oben bla, unten weis,

eliche unden bla, oben weis, wie er das

noch heutìchtags mit sinem Helmzeichen
furt und stunde wol, wart van menichlich
gelobt und ich war hierin sin Keiser, dan das

Gelt ersparte er in diddem Fall, das kein

Schilt af Leiser dorft erwerben" Hieruit
blilkt dus niet alleen dat men de huismerken
voor minderwaardig aan het wapen hield,

doch ook dat deze wapens soms zeer

willekeung wenCen ontworpen.
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FRIESLAND

Com pass/O'rion/C-Scope
TesoroAilh ite's/F isher

Kooistra
Metaaldetectors

Ds. de Boerwei 13, 8409 JT Hemrik

Tel. 05166- 1502

Tesoro/Fisher/Yiking
Goldspear/Compass

Fa. Detect
Gert Geesink

Schurinksdwarsweg I I

7523 AT Enschede, Tel.053-300512

Compass/O'rion
White's

Hofstee detectors
lndustrieweg 35, 3641 RK Mijdrecht

Tel.02979-84713

Compass/White's

Goldrush
Palembangstraat 5,

1094 TA Amsterdam
Tel.020-6682968

ovERUSSEL

UTRECHT

NOORD-HOLLAND

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

erkende dealer bij u in de buurt.

C-scope/Tesoro/Fisher

DJ.Laan
Metaaldetectors

Pieter Maatsstraat J2

1777 AP Hippoþtushoef
Tel-02279-3286

ZUID.HOLLAND

Gompass/CScope

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade 102

4205 VE Gorinchem

Tel. 01830-23618

Garrett

T. Y. Broekhoven
Swiftstraat 50

3076 SP Rotterdam
Tel. 0l 0-4199096

Detector

NT

Gompass/Tesoro
WhÍte's

\A/. Munsters
Metaaldetectors

Keepstraat 2,5702 LH Helmond
Tel,4492044782

Tesoro/Compass
Fisher/CScope

fan van Bergen

Compass/O'rion

Zeeland Detectors
Vogelstraat 16,4335 BE Middelburg

Tel. 0l180-37792
b.g.g. 05 150-23 107

ZEELAND

NATUURLUK ZUN ER

NOG VEEL MEER

DEALER'
HEIAAS HEBBEN ZJ

ZICH NOG NIET YOOR

DEZE DALERPAG'NA
OPGEGEYEN.



Ie LANDELUKE
ZOEKDAG

m-.:t-J f 10,- bedragen, inclusief I consumptie. Voor

p 2 mei â.S.
op het tenrein van.Jeugdherberg

N BAS-Bondshuis, Bovendwarsweg 83

te Oldebroek

Het inschrijfgeld voor deze dagzal

mogelijkheid om ter plaatse lid te worden. Er zijn
PRACHTIGE prijzen, te winnen zoals : een stereotoren, boeken,

detectors, ....., enz.. Voor de kinderen worden tijdens de zoekwedstrijden tekenfìlms
gedraaid. Vanzelfsprekend zullen meerdere importeurs op deze dag hun waren aanpnjzen, maar
bovendien zullen ertot 14.00 uurdeskundigen op hetgebied van munten, loden gewichten en
andere bodemvondsten aanwezigzijn. U kuntuwvondsten aanmelden en laten determineren.

lnschrijven vanaf 9.00 uur
10.00 uur Opening
I 1.00 uur
12.00 uur
13.30 uur
15.00 uur

16.00 uur
17.00 uur

Eerste zoekwedstrrld

Pauze

Tweede zoekwedstijd

Zoekwedstrijd voor partners en kinderen
Prijsuitreiking

Sluiting

Tussentijds is er gelegenheid uw vondsten te ruilen.
Er mag alleen gegraven worden met schepjes, bladmaat max,
l0 cm. Wij rekenen erop, dat u de gaten weer dicht maakt.

Per openbaar vervoen vanaf NS-st¿tion t Harde (3 km) en vanuit Wezep en

Oldebroek rijdt een buurtbus (B penonen) langs de herberg De bus rijdt op

zalerdag 4 keer per dag. Per auto: Via A2B (Zwolle-Amersfoort), afslag

't Harde/Elburg (dus niet Wezep/Oldebroek). ln 't Harde bi1 de stoplichten

rechts (Bovendwarsweg). De herberg is na 2,5 km rechts.

Via 450 (Apeldoom-Zwolle) afslag Epey'Nunspeet na l0 km afslag rechts

t Harde/Elburg Zie verder boven. Vanuit Elburg via 't Harde, bij de

stopl¡chten link. Via Oldebroek is de herberg moeilijk vindbaarl

PROGRAMMA

BEREIKBAARHEID

Detector3t



lrJrl
È

=
J
t¡J
IJ
o

e beantwoorden door de leden

VR/fuAGBA¡AK

Voor de rubriek
"Yraagbaak" kunt u
duidelijke foto's enlof
tekeningen van voorwerpen
of mtrnten, waaf\Ian u zelf
niet weet wat het is, naar de
redaktie opsturen. Onze
deskundigen zullen hun
best doen uw vragen te
beantwoorden.

Waorschijnlijk uit de scheepvoart Het
ooge is erg urtgesleten en is oan

beweging, dus sfitoge, onderhevig

geweesL De dotering is woorschiþliik

begin l7e eeuws. Het vullen geschiedde

door de oÞen¡ng voor en loter werd er

een lont, gevot in een grenen doþ,

oþgedrooid om zodoende het lekken

t4Uens het slingeren tegen te goon.

Wie weet wear dit voor gebruikt

werd? ln het Þotje zit een rond

stenen kogehje, dot er niet uit kon.

De oþening oon de bovenkont

is + I/2 cm.

Steengoed w o o rschijnlijk Siegbu rg.

Gevonden op een akker bij

Groningen.

Uit de goede ontwoorden wordt één

winnoor geloot Door Detection
S)rstems Holland wordt een

beschermhoes voor uw detector ter
beschikking gesteld.

VONDST
VAN HET

Voor de meest interessantste vondst,

welke uiteraard wel moet ziin

aangemeld bij één van de officiële

instanties wordt jaarliiks een prijs,

welke bestaat uit een gouden

m i n iatu u rdetecto r. beschi kbaar

gesteld door Kooistra detectors te
Hemrik.
I nzendingen, welke uiteraard moeten

zijn voorzien van duideliike foto's kunt
u sturen naar de redactie van dit blad,

onder vermelding van "Vondst van het
jaar"

Detector32



GEtsRUIKERSERVARING

verdiept in de geschiedenis vanìØe zijn nog steeds bezig met uitzoeken op wat voor
manier we het beste detectofiesten kunnen uitvoeren.
Dit is erg moeilijk, omdat je niet iemand een paar dagen
een detector in handen kan geven en zeggen: "Probeer

die detector even voor ons uit". lle weten allemaal, dat je

aan een detector moet wennen. Hij moet uitgeprobeerd
worden op verschillende soorten grond, omdat de
detector op zandgrond heel anders reageert dan op
kleigrond. Bovendien is het zoekresultaat bij de een heel
anders dan bij de ander. Daar zrjnverschillende
verklaringen voor te geven, zoals bijvoorbeeld: de

concentratie bij het zoeken, het gehoor en natuurlijk de
voorbereiding. Als je maar in het wilde weg gaat zoeken,
zullen de resultaten nooit zo zijn, als wanneer je je eerst

Het grote voordeel van deze detector, vergeleken met
de andere White's, is de grotere stabiliteit bij hogere
gevoeligheids afstellingen. Dus veel minder storing en
diepere afstellingsmogelijkheid. Ook vind ik zeer goed de
volledige leesbaarheid van de funkies, die men
voorgeschoteld krijgt, wanneer men in een
zoeþrogramma bepaalde functies wil
veranderen, bijvoorbeeld om eigen programma's te
maken. De d iscri m inatiemogel ijkheden van deze
detector zijn niet anders dan urtmuntend te noemen,
zowel op de display als in geluid. Als voorbeeld de
welbekende bierdop, alsmede het nikkelen dubbettje. ln

de discriminatiestand zal een bierdop een ratelend geluid
geven bij een variabele displaynummering (bottlecap
relection op l). Mijn advies is wel: expirimenteer zo veel
mogelijk om zo een programma te kijgen,
dat voor jezelf het beste zoekt en discrimineer niet te
veel (klein middeleeuws muntje gaf nr. l2 aan op de
display).Maar zoals ik al vertelde, niet snel tevreden te
zijn, heb ik ook een paar nadelen eryaren tijdens mijn

het te doorzoeken gebied. Is ervroeger
bewoning geweest? Is er stadsafval in dit gebied gestorl2

Enz.. Omdat we vinden, dat een luchttest toch te weinig
zegt, hebben we besloten om, in ieder geval voodopig,
alleen gebruikerservaringen te publiceren. Dat kan
natLrudijk alieen als die door onze leden ingesn:urd
worden. \Øe denken dan aan een beschrijving, zoals u

hieronder ziet. rùle willen naluurlijk zoekerservaringen

hebben van alle merken. Als er van een merk meer

ingestuurd worden, zullen wij die samenvatten. Wij
hopen, dat u zich hierin kunt vinden en dat u in grote
getale gebruikersewaringen opstuurt naar ons

redactieadres.

WHITE'S EAGLE SPECTRUM

No 3 joor gezocht te hebben met ollerlei White's

detectoren zoek ik nu ol een holf joor met de

White's Spectrum, Door ik een redefike dosis

detectorkennis beziL nlet sne/ tevreden ben en doorbtl een

fervent zoeker, wilde ik mrjn bevindingen met de Specuum

voor de geihteresseerde oÞ ÞoÞ¡er zetten.

zoektochten en dat zijn:

Het is niet mogelijk om tijdens het zoeken even te kijken

naar de batterijspanning (alleen mogelijk bij inschakelen

van de detector).
De letters op de display zijn iets te klein en zijn daardoor
moeilijker te lezen als het donker wordt.
Tot slot vind ik dat er na enige oefening met dit
apparaat op bijna elke grondsoort gezocht kan worden
en mij zeer goed voldoet. Daarom hier enkele vondsten
van dit laatste half jaar:De volgorde is als volgt:
Perceel, grondsituatie, gevonden object,
display nr., diepte
Grasland, redelijk rijderschelling, 50, 40cm
Grasland,redelijk zilver dubbeltje, 55, 3Ocm

Boswal, schoon, koperen asbak (diam. l2cm),75, 75cm
Grasland, schoon, bronzen bijl, 80, 60cm
Akker, erg vuil, patagon (zilv. munt), 85, 45cm
Grasland, erg vuil, koperen gewicht 500gr, 85, 50cm

A.R. Lankman, Noordwolde
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VERS VAN DE PERS

f 29,90

afbeeld in gen yan honderden metalen yool"werpen.

Maak f 29,90 * f 5,- portokosten over op gíro 4eJe.9 I I
van Detect Enschede. U kríjgt het boek vanzelfopgestuurd,

Tevens te koop bíj uw detectordealer

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

Schatzoeken)

250 foto's en l0 tekeningen

80 pagina's Vondstdeterminatie met honderden

YOOrWerPen

Bindwijze: genaa¡d

Omslag: kleur

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

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

met succes in het water zoeken, interviews, en

Succesvol zoeken met
de metaaldetector

door Gert Gesinþ

in'øl'

METAALDETECTOREN B V
lBedrijvenweg l7
527 2 P A Sint-Michielsgestel
Nederland
Telefoon 04l 05-t2g4g'

tînd Ít wiîh tísher's 1280-X Aquanout
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TNGEZONDEN VOOR DE RUBRTEK "VONDST VAN HET TAAR"

Romeins beeldie gevonden
in L¡mburg

N.B. Het vondstmateriaal
is te bezichtigen in het
Bonnefanten Museum,
Dominicanerplein 5 te
Maastricht, alwaar Frank
het in bruikleen heeft
gegeven. Openingstijden
ma. t/m vr. van 13.00u -

17.00u en za. en zo. van

14.00u - I 7.00u..

Frank H. te A.

Geachte redactie,

Sinds kort ben ik in het bezit van een detector en ga ik wekelijks op
pad, op zoek naar verloren munten of voorwerpen. Samen met een

vriend heb ik al vele leuke vondsten gedaan. Ook in Limburg
worden mooie dingen gevonden. Naast de vele munten hebben wif
recent een schitterende vondst gedaan nl. een Romeins beeldje en

een boogfìbula.
Het Romeinse beeldje stâmt yermoedelijk uit de derde eeuw na

Chr. en stelt Minerva, Diana of Victoria voor. Duidel'rjkheid hier
omtrent heeft men nog nieq want zoals u ziet ontbreekt het
hoofdje.
De boogfibula is waarschijnlijk te dateren in de 4e of 5e eeuw na

Chr., maar ook hiervan weet men nog niet exact of dit fuist is. Het
vondstmateriaal is aangemeld bij het ROB en het Bonnefanten
museum in Maastricht bij mevr. de Groot (stadsarcheologe). Graag

ding ik met dit beeldje mee naar "de yondst van het jaar" en

wens ik de vereniging veel succes toe.

Fronlç von hane gefeliciteerd met deze prochtige vondst Wij hebben onze
odviseur, de heer Fober, gevroogd het beeldje en de fibulo te determineren.
Het beeldje stelt VENUS (inheems Romerns) voor, dotering 2e of 3e eeuw.

Bij determinotre wos von doorsloggevende betekenig dot de yENUS een oÞÞel

in hoar hand heeft. en dot de nodruk oþ de borsten liE Het beeldje heeft een

hoogte von 8,5 cm.

De boogfibulo rs een Fronkisch model, datering 6e of 7e eeuw.

Wijzullen je met het beeldje mee loten dingen noor
"de vondst von het joot¿'.

lv1 et v ri en d el ijke gr o eten,
De redoctie
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White's Eagle II SL'89..........f 950,-
Vhite's Eagle II SL91 ........f 1300,-
Flslrer 1266,1 mnd. oud ...T 1250,-
C-Scope 9908 ........... ...........f 475,-
Alfa Sceatta .....f 550,-
Compass GoldScanner,
6 mnd. oud ....,....................f 1200,-
Alles 1 ir. garantie. Verder diverse
modellen 2e hands op voorraad
Kooistra Detectors, tel. 05166-7502

Compass X90 ............. .........f 750,-
C-Scope Clubman...,........ ...f 850,-
2x C-Sco¡re minidisc, p. st. ..f 200,-
Tesoro Lase¡ B1,met extra wide
scan, demo, 1./2 jaar oud....f 1500,-
\ùØ. Munsters, tel. 04920-44782

C-Scope 770,
enkele malen gebruikt, ........f 400,-

Garrett Freedom Ace ..,.......f 400,-
Compass XP 350 ..............,..f 900,-
Goldrush Metaaldetectoren,
020-6682968

Flsher 7266 x,
demonstratie model ...,.......f 1200,-
C-Scope 9908,
demonstratie model .............f 725,-
GScope 12OO, .................,...f 45O,-

White's 2000D, ...................f 400,-
viking 5DM, .......... .............f 260,-

Jan van Bergen, tel. 07 3-31 1350

Voor de beginner
C-Scope Treasuremaster,
2 mnd. oud, ............ ..............f 115,-
C-Scope 44O .........................f 25O,-

Beachcomber BC 60 52,
strand/warerzoeke¡........ ......f 350,-
Voor de gevorderde
Tesoro Eldorado, z.g.a.î.....f 81 5,-
Compass CoinScanner ........f 97 5,-
Alles 1 ir. garante
Detection Systems Holland,
tel. 05203-6591.

C-Scope Clubman 3,
10 mnd. garantie, z.g.a.n......f 750,-
C-Scope Minidisc,
3 mnd. galantie, ..................1 175,-
Ton van Broekhoven,
rel.01U4799096

METAALDETECTORS KOPEN
Bl, DE NIET-OFFICIELE

DEALER, EEN
VOOR. OF EEN NADEEL?

Op het ee6te gezicht lijkt dit
een voordeel, om een
duidelijke reden: het apparaat
wordt goedkoper geleverd.
Vanzelfsprekend vindt
iedereen datbryzonder
plezierig, ma Í...........

HOE ZIT HET MET DE
GARANTIE EN DE

SERVICE?

Als u zelf een detector in
Engeland of Amerika koopt, is
het logisch dat u bij problemen
ook terug moet naar waar u
hem gekocht heeft. U zult uw
detector op moeten sturen.U
heeft hem dan wel goedkoop
gekocht, maar goedkoop bliikt
dan toch duurkoop te zijn.
Bovendien bent u uw detector
een hele tijd kwijt.

Helaas beseffen heel veel
mensen niet, dat als ze hun

^pp 
r^at bij een niet officiële

importeur/dealer kopen, ze bij
reparaties voor het zelfde
probleem komen te staan. Er
zijn ons gevallen bekend van
mensen, die hun detector 7 7/2
tot2maanden kwijt waren. Bij
uw officiële importeur/dealer
weet u, dat u bij problemen
direct geholpen wordt.

DUS WEES VERSTANDIG

en besef, dat een goede service
en garantie heel wat waard
zijn.

In ons m g zlr'e mag alleen
geadverteerd worden, met de
merken wa Ívan men officieel
dealer/ importeur is.

TM 88 & GoldMaster ll
\íhite's heeft 2 nieuwe detectors op
de markt gebracht. Allereerst de TM
88. Dit is een diepzoeker speciaal
gemaaktvoor het zoeken naar dieper
gelegen (verstopte) voorq/erpen.
Deze detector is als enigste
diepzoeker in staat om
grondmineralisatie uit te schakelen.
De balans is uitstekend.Deze
detector is heel gemakkelijk te

vervoeren. Als extra heeft hij een

cave-locator, waarmee onderaardse
gangen, holtes en putten
gelocaliseerd kunnen worden.

De lweede is de Goldmaster II. Een

detector met een soort puls indicatie
systeem. Echter met dien verslande,

dat er een meter opzit, die ijzeq en
"niet ijzer" aangeefl. Ook via het
geluid hoo¡t u wat er onder de

elliptische schotel zit. Deze detector
is ongevoelig voor de ævaarste

mineralisatie. Hij is ontworpen voor
het zoeken naar gouden
munten/voorwerpen en nuggets. Dit
is voor waterzoekers een voordeel.

De kast is verplaatsbaat, wat de

balans ten goede komt. Het gewicht
is 1,8 kilo.

Meer inform afie en/ of demonstratie

bij Detection Systems Holland te
Zalk.

Detector
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lmporteur voor Nederlond, België en Denemorken
von WHITE's detectoren,

Veerpod 2,8276 AP Zolk (bij Zwolle)
Telefoon / Fox (31) 05203-ó591

Uit voorrood leverboor :

Eogle Spectrum, Silver eogle,
Pl - 3000, Goldmoster ll,

Surfmoster ll, Beochcomber,
Clossic l, Clossic ll. Clossic lll,

Treosure Mqster 800 (diepzoeker)



C-Scope series 2/3/4

ALL purpose
metal detector
engtneered to

do the job

J¿

GETAN
I METAA-L

' 
DETECTIEJ APPARÄTTruR

Postbus 102

527 0 AC Sint-Michtelsgestel
TeL:04105-12949


