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Bezoek onze website of bel voor een vr¡¡blijvende afspraak!
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Gezgllige kerstdagen en een
+

telukkig, gezond en
vindintrijk 2O1 4r.

We bedanken alle klanten voor het in ons gestelde vertrouwen in 2013 en hopen u in 2014 weer in goede
gezondheid te ontmoeten of te spreken.

atis Minelab CTX3O30 sluit op 24 december om 18.00 uur. Tussen kerst en oud en nieuwDe actie voor de gr

doet de notaris de trekking. De winnaar wordt bekend gemaakt op onze site en ook in het volgende exemplaar
van De Detector Mãgazine.

Op , 28, 38 en 31 decemb er zijn we open en zijn de beste deals te sluiten onder het genot van een oliebol of
ander lekkers. Wij zouden het erg leuk vinden u dan te mogen verwelkomen.

+

Mathijs & Dirk Jan Laan

ytushoef x

Tel.: 0227 - 59 32 86
xMobiel: Dirk Jan 06 20 22 77 90^ ,

o

E-mail: laan.nl
I
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l(ijk voor openingstijden en alle andere informatie op onze site www.djlaan.nl
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Reuvensd âg€D. ¡
Kerst en
nieuwjaar
Na vier jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en

met het voeren van de ledenadministratie stopt
Anneke Groothoff met haar werkzaamheden bij de DDA. Na de geboorte
van haar zoon Jesper werd het steeds moeilijker gezinsleven, werk en DDA

te combineren, wat wij goed kunnen begrijpen. Anneke heeft vol enthou-
siasme altijd haar taak opgepakt en was een hele steun voor ons. Anneke,

we zullen je missen maar zijn bovenal blij geweest met je inzet van de

afgelopen jarenl!

Jan Ringenaldus gaat de ledenadministratie definitief overnemen. Jan was

al actief en wij zijn blij met deze verdere versterking van ons team.

ln november zijn Albert, Kees en ondergetekende aanwezig geweest op de

Reuvensdagen, Het grootste jaarlijkse archeologiecongres in Nederland,

Daar heb ik de DDA vertegenwoordigd in een forumdiscussie waar diverse

vertegenwoordigers van de archeologie aan deelnamen. Spannend om
"in het hol van de leeuw"te acteren. Het werd een boeiende sessie. lk heb

geconstateerd dat detectoramateurs serieuzer worden genomen en er

steeds meer begrip, erkenning en toenadering ontstaat. En goede zaak en

binnenkort hoor je hoe we hier verder invulling aan gaan geven.

Hopelijk lees je dit magazine nu in een luie stoel naast de kerstboom. lk

moet opeens denken aan een stukje watTjibbe Noppert schreef in een

artikel in het julinummer en wat bij mij een glimlach op mijn gezicht doet
toveren. Hij beschreef daarin hoe hij het magazine met een rituele hande-
ling bevrijdt van zijn bescherming en even wegdroomt in een andere

wereld. lk wens jullie allemaal een speciaal Tjibbe, genietend met het
magazine onder de kerstboom, fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
in goede gezondheid!

Gert Lugthart

o¡ detec tor nunrrun

Adressen

Ledenadministratie
Opgove van nieuwe leden, opzeggíngen, adreswijzigìngen,
ledenpas, vragen over de contrÍbutie enz,

Postadres: Sienterweg 6,6905 DM Zevenaar

e-mail: ledenadmi nistratie@detectora mateur.n I

Algemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie adn de vereniging

Postadres: Slenterweg 6,6905 DM Zevenaar

e-mail: secreta riaat@detectoramateur nl

Ledendagen, zoekdagen
V r ag e n, sug gesti es ov e r zoekd o g e n, deter m i n ati e d age n
e mail: zoekdag@detectoramateur nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen von een ledenpas stuurt u een pasfoto
met op de achterzijde,tw naam en odres aon:

Postadres: Sienterweg 6,6905 DM Zevenaar

e-mail: ledenpassen@detectoramateur nl

Bestuur en medewerkers
Voorz¡tter
Gert Lugthart
g I ugth¿rt@detectoramateu(nl

Penningmeester
Xian-Wei Lu

pen nin gmeester@detectoramateur.nl

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@detectoramateur nl

Algemeen bestuurslid
Jan Ringenaldus
j ringenaldus6detectoramateur.nl

Friso Backer

Evert Slappendel
Ed der Nederlanden

Anneke Groothoff stopt na 4 jaar

met haar werkzaamheden voor de DDA.

Lidmaatscha p veren ¡g¡ ng
Het lidmaatschap van de verenìging De Detectoramateur loopt al-
tijd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend
met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 decem-
ber schriftelijk of via email bij de ledenadminstratie binnen te zijn.

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer perjaar. Degenen die vóór
1 5 juli lid worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van
dat jaar en betalen € 33,00 (6 Magazines). Degenen die na 1 5 juli lid
worden ontvangen aileen de nog te verschijnen magazines van dat
jaar en betalen € 16,50 (3 magazines). Bij aanvang van uw lidmaat-
schap ontvangt u dus een betalingsverzoek voor € 33 (heel jaar) of
€ 1 6,50 (halfjaar). Aan het einde van het lidmaatschapsjaar ont-
vangt u dan een acceptgirokaart voor de contributie van het nieuwe

Jaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00

Bank: NL 09 RABO 01 07 681 0 48 t.n.v. De Detector Amateur te
Apeldoorn

Ereleden
Theo Kolkman, Dick Eekhol Wim Woudstra, Johan Kon¡ng,

Kees Leenheer, Klaas Bot

r{r\d/w. d, e t e e t o rama t eur . nl-t
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Adressen magazine

Redactie Detector magazine
KopÍj en andere inzendingen voor het mogazine

Hanebalken 153,9205 CL Drachten,

redactie@detectoramateu r n I

Vraagbaak Detector magazine
Vragen over bodemvondsten

Prlnsessenweg 1 i, 8931 EC Leeuwarden,
vraaqbaak@detectora mateu r.nl

Redactie en medewerkers
Hoofdredact¡e: C.B. Leenheer, redact¡e@detectoramateur.nl

Redactie: C B. Leenheer, J. Kon¡ng, K Bot

Medewerkers redact¡e: G Lugthart, J.Zijlslra, L C. Mijderwijk,
A. van Herwijnen, J. Bosma

Data magaz¡nes
U¡teßte aanlev. ddto kopij

Nr.133 2 feb¡uari
Nr. 134 4 moart
Nr. 135 4 mei
Nr,136 1 augustus
Nr.137 1 oktober
Nt.138 1 november

Ve rsch ij n i n g s d ata m a g az¡ ne

3 moart
4 mei
4 juli
3 september
3 november
22 december

,,

{

Colofon
Detector magaz¡ne ¡s het veren¡9¡ngsblad van de'De Detector Amateur'.

Advertent¡es: Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertenties zonder opgave
van redenen te weigeren. Door het opnemen van advertent¡es doet de redactie van
het Detector Magazine c q. de vereniging De Detector Amateur geen aanbeveling
van de daarin vermelde producten of diensten.

Advertentievelkoop: tarieven: Grafi sch bureau Creatype. E-mail: stud¡o@creatype nl

Vormgeving en productie: Grafisch bureau Creatype, Drachten, (051 2) 54 52 40,
www.creatype.nl

Druk: De Marne, Leens

ISSN: I 386-5935

a Copyt¡ght: Niets uitdeze u¡tgove mog worden verveelvuldigd en/ofopenboar ge-
maakt door mÌddelvon druk,fotogrcfre, m¡crofrlm, ¡nternet of opwelke wijze don ook,
zonder voorofqaonde,schr¡ftel¡jke toestemminq vqn de redact¡e

Þu"n de redactie

tid door de
euwen heen

F':'Seg"nitòordig 
kijken we op oudejaarsavond met zijn

'allen massaal hoe de wijzer van de klok langzaam naar de

twaalf gaat, weer een jaar voorbij. Vele eeuwen geleden

was even naar de klok kijken er niet bij. Tijd speelde ook

een minder grote rol in het leven van de gewone mensen. Om een idee te

k¡jjgen van de tijd, keek men naar de stand van de zon, de maan en sterren.

ln dit Detector magazine vindt u een aantal artikelen die met tijd te maken

hebben.Toevallig kregen we de laatste maanden deze artikelen binnen en we

vonden dat de artikelen elkaar leuk aanvulden en ook perfect bij de decem-

bermaand passen.

Ook in dit nummer is er weer een Top 10, met deze keer Gert Lugthart, de

interviewer van deze rubriek en voorzitter van de DDA, met een tiental prach-

tige vondsten in de schijnwerpers.

ln het vorige magazine vroeg ik of u vondsten mee wilde nemen naar de

ledendag in Zeeland, nou dat hebben we geweten. Met 4 man waren we de

gehele dag druk bezig met fotograferen en de gegevens te noteren. Ook het

derterminatieteam kreeg prachtige vondsten te zien.

We hebben ons best gedaan om het magazine op tÜd bij de drukker te krij-

gen. Want we wilden graag dat u tijdens de Kerstdagen onder de kerstboom

va n het Detector ryE#¡tnd6h'gen ieten.

De redactie wenst iedereen prettige.qldagen en een gezond 2014 toe.

KeesLeenheer .= .



Jelmer Eerkens, archeoloog aan de universi-
teit van Davis in California, doet een onder-
zoek naar naar de historische ontwikkeling
van dobbelstenen binnen Europa.

Jelmer spreekt en schrijft goed Nederlands. Hij is

geboren in California uit Nederlandse ouders. Het

gaat hem om oogvondsten en detectorvondsten
van dobbelstenen van respectievelijk aardewerk,

been of lood.

Graag zou hij van eventuele vondsten door onze

leden, de volgende gegevens voor zijn onderzoek

willen gebruiken:

. materiaalsoort

. afmetingen

. gewicht

. plaatsing van de'ogen' ten opzichte van de

tegenover liggende vlakken (normaal 6-1,4-3
enz.)

. ligging van de ogen op een vlak ten opzichte

van van elkaar (diagonaal, horizontaal of wil-

lekeurig)
. vindplaats (of omgeving van)

. een aantal duidelijke fotos

Jelmer Eerkens

One Shields Ave

Davis, CA 95616.8522

jweerkens6lucdavi s.ed u

OPROEP HAATICMSC

Beste zoeker of andere belangstellende,

samen met dhr. A. Bakker ben ik mij aan

het verdiepen in de achtergronden van de

Haarlemse bakenloodjes.

Wij vragen ons bijvoorbeeld af wat de bete-

kenis is van de ingeslagen letters, waardoor

de verschillende waardes werden bepaald,

door wie werden de loodjes vervaardigd,

waar en van wie konden schippers loodjes

verkrijgen in Haarlem, enzovoort.

We hebben inmiddels alveel gegevens

boven water kunnen krijgen maar willen

zoveel mogelijk materiaal bij ons onderzoek

betrekken om mogelijk meer onderlinge

oodjes
verbanden te kunnen leggen. Daarom onze

vraag:

Hebben jullie Haarlemse bakenloodjes, zou
je dan de gegevens daarvan (eventueel met

foto) door willen geven op:

info6loodjes.nl

Alvast bedankt! Mogelijk komt er een publi-

catie over deze interessante loodjes.

Met vriendelijke groet,

Allex Kussendrager
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Eind maart vond ik deze prachtige

zilveren kledinghaakjes met ketting.
Helaas was er één haakje gebroken

en in het andere haakje zat een

breuk, de ketting lag in drie stukken.

ln het handboek voor zoekers en bij
verschillende zoekdagen kwam ik
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roÇtauraÌø de naam Sander Medendorp tegen,

een edelsmid uit Zwolle. lk stuurde

een mailtje en kreeg al gauw antwoord
dat hij dit wel voor mij kon maken. Het resultaat

mag er zijn, wat een vakwerkll

)os den Broeder
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Rond deze tijd is er altijd wel een moment voor een kerstverhaal.

Kerst, de tijd van bezinning, even terugkijken naar het afgelopen jaar

en een vooruitblik naar de toekomst, de dingen die je nog wilt doen.

September 2013: Rijdend in m'rjn auto op weg naar het o zo bekende

rall¡errein in Zuid-Oost Engeland. Dit is mijn traktatie van het jaar.

Als enige halfbloed Nederlander word ik al een aantaljaar uitge-

nodigd voor deze bn invitation only'rally. Een groep van zo'n 1 50

man ontmoet elkaar weer voor een weekend gezelligheid. Wat ooit
begon als een eenmalige rally ten behoeve van het lokale buurthuis

is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend ritueel. Op vrijdagochtend

stromen mijn vrienden en bekenden binnen op het rall¡errein. David,

Steve, Colin, Clive, Paul, Jon, John, Anne de lijst gaat maar door. ln een

paar uur ontstaat er een waar kampement van zoekers. we graven

met elkaar alvast een'vuurplaats'. De snackkar staat op zijn vaste stek

te ronken en de eerste hamburgers worden geserveerd. De prietpraat

over detectors en vondsten is begonnen. Je moet er van houden,

maar het kan allemaal en het gebeurt in harmonie met elkaar.

Zaterdagochtend knispert mijn eitje al weer heerlijk tussen de

baconreepjes. Buurman Jack ruikt de heer-

lijkheid en komt even buurten; voor je, het

weet bak je een paar extra eitjes en zet je

nog een potje koffie. Mijn kleine pop-up

tentje is inmiddels een ontmoetingsplaats
geworden. We maken ons op voor de

zoekdag. De zon schijnt al heerlijk en ik

heb mijn korte broek, met daarin twee

melkflessen, al aan. De hele dag zwalken

we over de velden, om de haverklap

even een praatje en een peukje. Zoeken

is onderdeel van de rally, maar niet het

uitgangspunt lükt het, gezelligheid staat

voorop. Desalniettemin wordt er toch

elkjaar leuk gevonden binnen de groep;

mijn mondje wel paraat heb, kon ik nu geen woord uitbrengen. ln

de dagen die volgden werd het nieuws steeds slechter. Na verdere

onderzoeken kwam de uitslag dat hij getroffen was door de meest

'slechte variant'Glioblastoma multiforme, type 4, niet operabel,

prognose 6 maanden tot maximaal een jaar. Volgend jaar september

is John er misschien niet meer. Niet meer samen lachen, zoeken en

dronken worden; een gedachte die maar niet uit je hoofd wil. John

zelf blijft positief, maar maakt zich grote zorgen om zijn gezin. Als

kleine zelfstandige heeft hij geen recht op een uitkering bij ziekte. Er

zijn verzekeringen om dit te regelen denkt u dan misschien, maar de

premies daarvoor zijn niet op te brengen voor een kleine onderne-

mer. Het gezin moet het nu doen van een beetje spaargeld en een

sociale uitkering; zeer triest.

Kerst is ook een tijd van hoop. Deze hoop is er nu in de vorm van een

nieuwe behandelmethode voor deze specifieke tumorvorm. ln Dublin

heeft Neurochirurg Chris Mascott een therapie ontwikkeld die het

leven van de patiënt kan redden en in elk geval aanzienlijk kan ver-

lengen. Daarvoor is geld nodig, weer dat stomme geld. Alles bij elkaar

is er zo'n €'15.000,- nodig om John die kans te bieden. lnmiddels ram-

melt de mailbox aan alle kanten met ideeën en initiatieven. We heb-

ben als rally-gangers een inzamelingsactie JustforJohnJohn gestart.

lnmiddels hebben we al ruim € 5000,- euro bij elkaar. Zo bijzonder om

te zien hoe een gezamenl'rjke hobby zo kan verbroederen. lk hoop

zo dat het lukt om genoeg bij elkaar te krijgen voor de behandeling,

want ik doe niets liever dan samen met deze John volgend jaar, met

een zonnebril op, zoeken in het veld.

lk ga er niet om vragen, maar mochten er mensen zijn die ook iets

willen bijdragen aan de

JustforJohnJohn actie, dan

kan dat via het Paypall

account onder mailadres:

klaas-renskeplive.nl je

eventuele bericht/wens
Romeins, Keltisch en bronstijd. Aan het einde van

de dag schuifel ik r¡chting het kampement. Bij binnenkomst

zitten de eersten alweer in de kring om het open vuur; dit
olympische vuur brand 3 dagen aaneen gesloten. lk krijg mijn

eerste koude rakker al in mijn handen geduwd en voor ik het weet de

tweede. De warmte, het lopen, het graven en gebrek aan eten deden

dit jaar ¡ets vreemds met mij. Rond half zeven 9in9 bij míj het lichtje

uit en lag ik knock-out in de achterbak van een pick-up mijn roes uit
te slapen. lk was niet de enige; mijn vriend John ging ook knock-out

en een aantal heeft het feest ook vroegtijdig verlaten. Maar goed, 's

avonds een man,'s ochtends een man. Zondagochtend stonden John

en ik weer als een van de eersten in het veld; zonnebril op en gaan.

We hebben de hele dag samen gezocht op een klein hoekje van het

veld en regelmatig een pitstop gemaakt.

Oktober 201 3. Mail van John:'Hi Klaas, I hope your all good. Seems

there was more to my Rally collapse than I thought mate .Jterwijl ik

de mail verder las, zakte ik door de grond. Na de rally is John nog een

keer'zonder reden'knock-out gegaan. De dokter heeft hem onder-

zocht en het bleek dat John een hersentumor heeft. Terwijl ¡k altüd

aan John kun je hier ook doorgeven. lk zorg er voor dat

beide bij John terecht komen.

lk wens jullie allen fijne kerstdagen en vooral

een gezond 201 4 toe.

Klaas Bot
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Historiezucht, de ultieme kijk op geschiedenis

Histor¡ografi e. De geschiede-

nis van de geschiedschrijving.

Toegegeven. Het klinkt niet

direct spannend. Helemaal mis,

want indien goed geschreven is

historiografie de ultieme vorm

van geschiedenis. Hoe keken

mensen uit het verleden terug

naar het nog verdere verleden?

'Dubbeltijdigheid' noemt Marita

Mathijsen het verschijnsel dat

een auteur die schrijft over

de verleden tijd zich niet kan

losmaken "van de eigentijdse

obsessies en vraagstukken'i "De

schrijver gebruikt de verleden

tijd om iets over zijn eigen tijd
d uidel ijk te maken!' H i stori ezucht

van Marita Mathijsen voldoet
ruimschoots aan het criterium

van þoed gesch reven' historio-
grafie.

ln H¡stor¡ezucht schrijft zi) over

de negentiende eeuW de eeuw

met een obsessie voor het ver-

leden. De negentiende-eeuwers

hebben in veel gevallen de

geschiedenis ontdekt, beschre-

ven, geschilderd en nagebouwd.

Lang niet altijd geven zij de

historische werkelij kheid weer,

maar ze doen het wel zo intens

dat hun stem nadreunt. Hun kijk

op de geschiedenis vertroebelt

Batavieren, afgebeeld volgens de traditio-
nele mythe. Bron: H¡storiezucht, p.1 5l

nog steeds het hedendaagse

beeld. Voor hoeveel mensen

zijn de Batavieren nog steeds

die vrijheidslievende, dappere
krijgers die zich kranig verzetten

tegen de Romeinse legers?

Koninkrijk
Gebeurtenissen die de geschied-

schrijving bij uitstek'sturen' zijn

de wording van het koninkrijk

der Nederlanden en het uiteen-

vallen ervan. Als Willem I koning

wordt is'êen andere geschiede-

nis nodig'i een geschiedenis

die Noord en Zuid verenigt. Tot

een echte herziening van het
geschiedbeeld komt het niet.

Daarvoor is de vereniging van

te korte duur. Waar het wordt
geprobeerd laat het resultaat

te wensen over, zoals in de

literatuurgeschiedenis. Het

blijft een Noord-Nederlands
perspectief.'Arrogantie voerde

de boventoon'l concludeert

Mathijsen. Zij richt zich sowieso

veel op literatuur. Niet vreemd

voor een hoogleraar moderne

letterkunde. Toch heeft Mathij-

sen volgens eigen schrijven "veel

onderwerpen aangesneden en

is ver buiten mijn eigen veilige

literatuurterrein gegaan. lk heb

vele gebieden betreden waarop

de geschiedenis gekraakt werd."

De manier waarop Mathijsen dat

heeft gedaan, is fenomenaal.

Een negentiende-eeuwer zou

superlatieven tekort komen. lk

houd het erop dat haar schrijfstijl

en dit fascinerende onderwerp

toch zeker moeten leiden tot
een plaats op de shortlist voor

de volgende Geschiedenis Prijs.

Geschiedschrijving
1900-1940
Bescheidener van omvang en

recenter van onderwerp dan

H i storiezucht i s Gesch iedenis

Historìezucht, De obsessie met
hetverleden in de negentiende

eeuw- Marita Mathijsen

(Amsterdam/Nijmegen 201 3)

ISBN 978 94 6004 144 O; €29,50;

na 23 januari 2014 €32,50)

paperback, 51 2 paginat

U¡tgeverij Van Tilt, www.vantilt.nl

1 900-1 940, în het bijzonder over

Frìesland.ln deze bundel krijg
je een overzicht hoe het ervoor

stond direct na die historie-

zuchtende negentiende eeuw.

Geweldig is het eigenlijk niet,

zeker niet op academisch vlak.

De academici met geschiede-

nis'in hun portefeuille'zijn op

twee handen te tellen. En met

uitzondering van een enkeling,

Johan Huizinga, veroveren zij

allerminst de wereld van de

geschiedwetenschap. Auteu r

Marnix Beyen wijt dit in het over-

zichtsartikel'Verruiming binnen

stabiele kaders'mede aan de

gewoonte van de hoogleraren

om zich vooral op hun eigen

doelgroep binnen de'bp levens-

beschouwelijke leest geschoeide

universiteiten" te richten. De aca-

demici houden zich vooral bezig

met nationale geschiedenis. De

lokale en regionale geschiedenis

"leken minderwaardig te worden
geachtl'Zij laten dat veelal over

aan amateurs. Die nemen die

Gesch ìedsch rijvi ng 1 900- 1 940,

ín het bijzonder over Friesland

Philippus Breuker, Goffe

Jensma en Hylkje de Jong

red.

(Hilversum 2013)

ISBN 978 90 8704 396 4; € 16,-

paperback, 1 16 paginat

Uitgeverij Verloren,

wwwverloren.nl

taak niet licht op; zij richten

verenigingen op, brengen peri-

odieken uit en publiceren dat

het een lieve lust was. Kenmer-

kend voor die amateurs is dat

zij de geschiedenis zien als een

'bnderdeel van een ¡dentiteit,

als katholiek, als Groninger, als

Brabander, als Fries."

Een drietal mannen die zich

verdienstelij k hebben gemaakt

voor de regionale (vooral Friese/

Groningse) geschiedenis krijgen

in de bundel een plaats: profes-

sional lzaäk Gosses, predikant

en bevorderaar van de Friese

taal Geert Aeilco Wumkes en

Obe Postma, een wiskundeleraar

die zich ontpopt tot landbouw-

historicus. Uit die biografische

bijdragen bl¡jkt dat historiografi e

vooral een geschiedenis is van

mensen. Mensen met een passie

voor vergeten tijden. Mensen die

net als detectoramateurs leven

in het heden maar hun blik op

het verleden richten.

i,tì: 
:.ur.:,,
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îi¡d door de eeuwen heea

Tekst: Kees Leenheer

Nrrturlnhium
Van Meindert Marinus kregen we fotos toegestuurd, van

wat waarschijnlijk een Nocturlabium is.

Een Nocturlabium is een koperen instrument om's nachts

de t¡jd te bepalen aan de hand van de stand van sterren
(de Grote en de Kleine Beer). Het is eigenlijk de tegenhan-
ger van de zonnewijzer. Het was een belangrijk instrument
in de scheepvaart om de lengtegraad en de getijden te

berekenen. Van deze voorwerpen die er in verschillende
uitvoeringen waren, zijn er slechts weinig bewaard geble-

ven.

Op de buitenste ring zijn de getallen van de dagaandui-

ding en op de binnenste ring de urenaanduiding te zien.

Op de draaibare schijf in het midden waren de maanden

te zien, maar die zijn jammer genoeg bijna niet meer lees-

baar. Bovenop heeft waarschijnlijk ook nog een draaibaar

wijzertje gezeten. Door de draaibare schijf en het wijzertje
zodanig te draaien en het instrument op de gekozen ster

te richten, kon de tijd worden afgelezen.

Aan de bovenrand lijkt een stukje afgebroken, het is dus

mogelijk dat daar een draagoog heeft gezeten. Maar het

is ook mogelijk dat het instrument, een scharnierend
deksel van een doosje met zonnewijzer is geweest en dat
het afgebroken gedeelte een scharnierfunctie had. Er zijn

instrumenten bekend waar het nocturlabium met een

zonnewijzer werden gecombineerd. Op de achterkant van

het instrument is een zon met zonnestralen afgebeeld.

Aan de hand van schilderijen en tekeningen waar het
instrument op voorkomt kunnen we deze nocturlabium
dateren op de 1 6e - begin 1 7e eeuw.

Het gevonden voorwerp verdient zeker nog nader onder-
zocht te worden.

Afmeting: 37 x40 mm

BRONNEN:

Wikipedia
Bodemonderzoek Leiden, 1 983

website Museum Boerhaave, Leiden
website Rijksmuseum, Amsterdam
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mlån"telg Gert Lugthart tekst & foto's

Gouden Keltische stater van Atebates, King Commius, 55 voor Chr., 19 mm. en 5,86 g

Gouden Angel, King HenryVlll, Partcullis, 1509-1526,30 mm. en 5,1 gram.

Zilveren Philipsdaalder van Holland, Filips ll (zoon van KarelV) 1558, 41 mm.

en 32,6 gram. Muntschat van 156 munten (zie ook Detector magazine 45)

Bronzen As van Faustina Augusta 154-156 na Chr., 26 mm. en 10 gram.

Zilveren Denarius van Gaius Marius,81 voor Chr., I9 mm. en 3,1 gram.

Zilveren hammered Penny van John, 1199-12'16,19 mm. 1,3 gram.

Koperen Willem lcent 1821, 22mm. en 3,8 gram.

Zif veren Z stuiverstuk van Stevensweert, Graaf Hendrik van der Berg, 1618,22 m m. en 1 ,5 g ra m.

Zif veren 2 reales van Philip lV, 1622-1636,22 mm. en 6,5 gram.

Zilveren bezemstuiver van Friesland, '1738, 17 mm. en 0,5 gram.

1
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Tekst & foto's: Tjibbe Noppert

'Trij ntj es' va ka ntieve rrass i n g:

wnhnwffi

Reeds heel veel jaren

brengen wij onze vakantie

door op het water, zo ook
deze zomer. Ondertussen

weer thuis, nagenietend

en bladerend in het bij ge-

houden'scheepsjournaal'

kom ik ookweer mijn

zoeksessie tegen onder

h et kopje'Trijntje Wiel'.

Eerst iets meer over de locatie:'Trijntje
Wiel'is een gebied onder het dorpje

Broek bij Joure in Friesland. De bevol-

king heeft de laatste jaren nogal wat

actie gevoerd om te voorkomen dat

dit mooie gebied zou worden gebruikt

voor de bouw van een aantal exclu-

sieve watervilla's. Helaas, zoals nu

blijkt zonder succes, want er zijn reeds

waterpartijen gegraven en de bouw van

de eerste villa is reeds begonnen.

Toevalligerwijs n1e,gr{en ryijiop een

avond.af in de buúrt van dëze loeãtfe.
(Voor insiders, aan de Noorder Oude-

weg).'s Avonds liep ik met mijn vrouw

een rondje langs deze nieuwe aange-

legde waterpartijen. Zo lopend langs de

waterkanten viel mij op dat er nog al wat

scherfmateriaal in en langs het water lag.



Zo nu en dan een scherfoppakkend en

bekijkend zag ik al gauw dat er nog al wat

materiaal uit de 17e-18e eeuw tussen zat.

En ja, dan komt mijn piepervirus tot leven

en is er geen houden meer aan.

De volgende morgen liep ik dan ook

reeds om zes uur de zelfde route langs

de waterkanten, maar nu met mijn

vriendin 'Garrettjei

De datering van de vorige avond
gevonden scherven werd nu door een

aantal gevonden duiten en enkel klein

zilver nog eens bevestigd. Waarschijnlijk

is hier vroeger stadsvuil gestort of zijn

de landerijen er mee bemest. Op een

bepaald moment kreeg ik bezoek van

iemand die zijn hond uitliet. Hij vroeg:

en al wat gevonden? Nadat ik mijn
gevonden spulletjes aan hem had laten

zien raakten wij aan de praat.

Hij vertelde dat er al veel vaker met een

detector was gezocht, o.a. door een

zoeker uit Joure. Achteraf bleek deze

zoeker een hele bekende DDAêr te zijn

en zijn de door hem gedane vondsten

te bekijken op de site'Trijntje Wiel Wa-

terla ndgoedereni

Na schoonmaken van de zoekspullen en

vondsten zorgde'Trijntje'toch nog voor

een verrassing. Een koperen ring die

ik voor de afvalbak had meegenomen

bleek een messing ring te zijn en ik ont-

dekte nu ook letters op de buitenkant.

Nieuwsgierig geworden bekeek ik hem

beter en zag nu ook op de binnenkant

allemaal cijfers staan. Vreemd dacht ik,

maar ineens wist ik het. lk had eerder

zoiets gezien en wel in een blad.Thuis

natuurlijk direct op zoek en uiteindelijk
het betreffende artikel gevonden (Coin-

hunter magazine nr. 1 
'l 3).

De gevonden ring blijkt namelijk een

z.g.n.'Boeren(tijd)ring' te zijn. Met zo'n

ring was het mogelijk om bij zonnig

weer, bij benadering de tijd af te lezen.

FoTo 1,2,3. Het principe van zo'n ring

berust eigenlijk op gebruikmaking van

het feit dat de boog die de zon, voor

ons oog, dagelijks langs de hemel be-

schrijft steeds verandert. Hartje winter
een korte lage boog en toenemend tot
een lange hoge boog in hartje zomer en

dan weer langzaam afnemend tot hartje

winter.

Bij bestudering van gelijksoortige

ringen blijkt bij mijn exemplaar het

verschuifbaar deel te ontbreken. AFB 4,

FIG A. Op de functie daarvan kom ik zo

teru9.

Eerst de betekenis van de letters en

cijfers op de ring: de letters zijn de af-

en de cij

. AFB 4;

Het aflezen van de tijd ging

als volgt De instelring, het losse

Flc A (wat bij mijn exemplaar

wordt met het

over de juiste maand

de drie kleine gaatjes in

koortje of beugeltje hebben

waardoor de ring dan, vrij

naar de zon gedraaid kon worden. Het

door het gaatje vallende zonl¡cht zal

dan afhankelijk van het uur van de dag

(hoogte van de zon) een lichtpuntje
projecteren op de cijferring en is bij

benadering de tijd bekend. AFB s.

Graag zou ik natuurlijk de datering van

deze boerenring willen weten en hoe

of het ontbrekende deel er uit heeft
gezren.

Bronnen:

- Coinhunter mogaùne nr. I l3 blz.:9
(artÌkel H. Hasselt)

Google: 'Boerenring'

Redactìe: De boeren (t¡jd)r¡ng Ìs waar-

schijnlijk een l7e-1 8e-eeuws exemplaar.

D¡ometer u¡tv/end¡q: 40 mm

Breedter¡ng: ll mm
t^,tondd¡kte: L2 mm

l',4oter¡aol: lvlesstng

1t

.. .:
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Fig. A



Tijd tloor rÌe eeiur¡re¿ heen
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Za t<zo n et evri,iz<.:r

ln november 201 1 vond ik op een akkerperceel een groot ge-

deelte (het deksel annex de voetplaat) van een deels vertinde
en deels vergulde zakzonnewijzer uit de 16e-17e eeuw)

Rapportog e/besch rijvi n g Arch. D ie n st N o ord-B raba nt:
"Het stuk is redelijk tot goed geconserveerd en is naar onze

mening tamelijk uniek als een bodemvondst. De mogelijke
context van deze vondst is vooralsnog onbekend. Gezlen de

datering in de Nieuwe tijd en gezien het fe¡t dat het op een ak-

ker gevonden is zou het stuk hier secundair van aard kunnen

zijn. Het stuk toont tamelijk veel gelijkenis met de 1 7e-eeuwse

hoogtemetende zakzonnewijzer (inventarisnu mmer V 03096)

in de collectie van het Museum Boerhaave te Leiden.

Toelichting: 1x Groot fragment van een (zak-)zonnewijzer,

brons (vertind en deels verguld), datering: 16e-17e eeuw, in

planvorm ovaal onderdeel (bovenzijde/deksel) van een (zak-)

zonnewijzerdoosje annex voetstuk voor een (zak)zonnewijzer

met daarop een cirkelvormig fijnregel-mechanisme (voor de

instelling van de maanden). De wijzer van het regel-mechanis-

me toont sporen van vergulding, het buitenoppervlak van het

deksel/voetstuk is vertind. De maanden januari tot en met juni

zijn met Latijnse kapitalen (1, F, M,A, M, l) aangegeven en er is

een gradenverdeling op de rand zichtbaar waarlangs men de

wijzer van het regelmechanisme kan bewegen. Het doosje en

het verticale gedeelte van deze zakzonnewijzer zijn ontbre-
kend. Afmetingen: lengte 6,5 cm, max. breedte 5 cm"

Redactie: het is mogelijk dat dit een var¡ant van een noctua-
rium met een zakzonnewijzer ìs.

,-_l
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Zegelstempel
Op hetzelfde perceel als de zonnewijzer vond ik in 201 1 een

zeer gave bronzen zegelstempel uit de Late Middeleeuwen B

(waarschijnlijk uit de l4e eeuw).

Ropportagelbeschrijvi n g Arch. Dìe nst N o o rd-B raba nt:
"Het zegelstempel is aan de handgreep, op het ophangoogje,

afgebroken. Het zegelstempel is dus mogelijk verloren, maar

het zou eventueel ook via depositie van beerput- of stal-afual

op de akker terecht kunnen zijn gekomen.

De ronde zegelstempel toont een vrij eenvoudige versie (zon-

der een zespas, Franse leliën of ranken zoals na 1 500 veelal

het geval is) van het adellijke wapen van het geslacht Van

Broeckhoven, een schildje met daarop drie in een v-formatie
geplaatste molenijzers en in het midden een klaroen (een

herauten- of een gildehoorn?) , met daaromheen het linksom

lopende randschrift in fraaie gotische letters'wouter / van /
broeckhoveni

Het adellijke Brabantse geslacht Van Broeckhoven kent overi-

gens twee takken; één tak uit de omgeving van Tilburg en één

tak uit de omgeving van's-Hertogenbosch. Gezien het familie-

wapen en gezien de vindplaats (het landgoed Baarschot was

lange tijd in het bezit van de'Bossche'Van Broeckhovens) van

het zegelstempel kunnen we welgevoeglijk aannemen dat het

hier een telg uit de Bossche tak van het geslacht Van Broeck-

hoven betreft.

Afdrukken van vergelijkbare zegelstempels van telgen van het
geslachtVan Broeckhoven (maar wel voornamelijk exempla-

ren daterend van na hetjaar 1 500) zün bekend van de

schepenprotocollen van de stad's-Hertogenbosch.

Toelichting: 1x groot fragment van een ronde bronzen zegel-

stempel, waarvan het handgreepje/oogje is afgebroken. Op

dit zegelstempel staat een afbeelding van een schildvormig

familiewapen met daarop drie in V-opstelling afgebeelde mo-

lenijzers met in het midden daarvan een (herauten- of gilde-)

hoorn. Rondom het familiewapen staat een rechtsom lopend

randschrift met in gotische letters het opschrift:'wouter /
van / broeckhoven'. Volgens genealogische records (en dan

met name de Bossche schepenzegels) was er omstreeks 1300

een Wouter van Broekhoven (1 250 - na 1 309) die heer van

Baarschot en Broekhoven was. Dit ronde zegel zou qua stijl

en gebruikt lettertype uit de 14e en uit de 15e eeuw kunnen

: i* 'r** -

^14'¿i! '.

dateren. Er is een mogelijkheid, maar geen absolute zekerheid,

dat dit zegelstempel aan Wouter van Broekhoven, alias Wouter

Bac (1 250 - na 1 309) heeft toebehoord'i

Bronzen armband
ln juni 2012 vond ik tijdens het detecteren een complete

bronzen armband of armring die gezien de gebezigde

uitvoering/stijl (die sterk doet denken aan Romeinse zegel-

ringen) en zijn conditie (sterk gepatineerd) zeer waarschijnlijk

uit de Romeinse tijd dateert. De diameter van de armband

suggereert dat hij door een vrouw of een meisje gedragen is.

Vondsten van metalen archeologica zijn overigens in dit ge-

bied niet ongewoon, er hebben hier in de Midden-Romeinse l,
tijd meerdere villae rusticae gelegen, waarvan de grafuelden
(deels) zijn opgegraven en metalen (gebruiks)voorwerpen

prus9aven.

Gesmolten gouden hanger
Op hetzelfde perceel vond ik een jaar later graslandperceel

ergens in Brabant een groot fragment van een deels gesmol-

ten gouden hanger met een inleg van (eveneens gesmolten)

glaspasta. Deze hanger dateert met de grootste waarschijnlijk-

heid uit de Romeinse tijd (25 v. Chr - 400 n. Chr) of de Vroege

Middeleeuwen (400-1000 n. Chr.). Het is goed mo-

gelijk (maar niet zeker) dat de hanger tijdens

de crematie van een overledene aan de hitte
van het verbrandingsvuur is blootgesteld

en daardoor (ten dele) is gesmolten. Een

andere - maar m.i. minder voor de hand lig-
gende - mogelijkheid zou een brand in een

boerderij kunnen zijn geweest.
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oudste horloge v.an Noord-Europa

ln april hielp ik mee met het doorzoeken

van de stortgrond van de stadsmarkt van

Zutphen. Deze keer zouden mijn zoekmaat

Erik en ik als vrijwilligers metaaldetectie

van de Archeologische Dienst nauwkeurig

alle afEevoerde stadsgrond onderzoeken. lk

had regelmatig contact met de mensen die

de grond wegbrachten naar een speciaal

terrein. Daar vroeg ik hen de grond uit te

spreiden tot een laag van zo'n 30-40 cm. dik.

Dit ging in fasen. Elke keer deden we weer

leuke vondsten.

Op een dinsdag gingen we opnieuw en

pakten elk een gedeelte van de zandlaag. lk

kreeg na een minuut of tien een fikse piep

te horen. Even later had ik een vreemd voor-

werp in mijn hand, het leek wel een soort

dekseltje. Later op de dag brachten we onze

buit naar de Archeologische Dienst.

Van de vondst was eerst niets bekend, maar

de volgende dagen bleek dat ik een top-
vondst had gedaan. lk had een quadrans (de

term'kwadra nt' bl ijkt achteraf meer correct)

gevonden, een kwart messing cirkel met

een straal van 6,2 cm. Het is een instrument

waarmee zowel de tijd als de geografische

positie kon worden bepaald (beperkt tot de

Noorderbreedte).

Na de bekendmaking van de vondst volgden

natlonaal en internationaal enthousiaste

reacties van deskundigen. De quadrans werd

in de pers al snel bekend als'Het oudste hor-

loge (of horlogium) van Noord-Europai Het

¡nstrument dateert van ca. 1 300 - 1 325. Er

zijn er in Noord-Europa slechts een handvol

van bekend en dit is het oudste. ln Neder-

land is er nog nooit eerder één gevonden.

Het is daarom een vondst van bijzonder
grote waarde. Op de quadrans staan een gra-

denboog en diverse'krommen' ingegraveerd

voor het aflezen van tijd en de positie. De

maanden staan er afgekort op aangegeven

in Gotische letters. Via de beide oogjes van U
het vizier wordt de quadrans op de zon of de

Poolster gericht en worden de gegevens via

een loodlijntje en schuifkraal op de schaal

afgelezen. De eigenaar is waarschijnlijk

een koopman geweest. De quadrans is nu

permanent in het Stedelijk Museum van

Zutphen te bezichtigen.

Met deze unieke vondst ben ik bijzonder blij

en ding ik graag mee naar de'Vondst van het
jaar 2013'l

Sicco Siegers
Quadrus

(rub'ol da'ita)
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De kleine loden hebben een diameter
van22- 25 mm en vertonen boven

een horizontaal liggende zeeton, door
een ketting verbonden met een klein

wapen van Enkhuizen in het midden als

ankersteen.

De (het) laatste (twee) cUfer(s) van het
jaartal ingeslagen (17../1 8..).

Schepen met weinig diepgang werden
vrijgesteld van betaling van tonnengeld.
ln het begin van de l8e eeuw kwam hier

verandering in. Uit 
.l 
736 dateert een'No-

tifi catie' aan alle binnenlandsvaarders
die ook de Texelstroom bevaren.

Zij moesten elk jaar een tonnenlood
aanschaffen en wel voor een'droog
vaartuig met luiken'van 10 stuivers
(groot lood) en een open vaartu¡g zoals

'snekman, visschuyt of lootsschuit'voor

5 stuivers (klein lood).

ln de collectie van het Scheepvaartmu-

seum zou zich een tonnenlood bevin-
den met het wapen van Enkhuizen, de

afbeelding van een ton met ketting en

ankersteen uit.'1714. Dit zou wel een

heel vroeg exemplaar zijn. Het lijkt mij
waarschijnlijker dat er alleen'1 4'op staat

uo:r rt o. . 
..

Lantaa oodjesEnkhuizen
' ':'.f_ ':i-

ln h n de gemeente Enkhui-

h een'Notificatie' uit 1 736

die de haven van

zowel binnen-
schepen als zeeschepen, dat zij jaarlijks

een vuurlood aan moesten schaffen.

Dit was voor de dekking van de kosten

van de lantaarn op het Deense hoofd
wat op verzoek van de binnenschip-

^i 
, 0rì

nader bekeken

Vervolg Detector magazìne l3O
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Enkhuizen verzorgde de betonning
van de Zuiderzee. Hiervoor werden

grote- en kleine tonnenloden uitgege-
ven. (afb. 08). De grote loden dragen

het gekroond stadswapen van Enkhui-

zen binnen een'touwkaderi met aan

weerszijden van het wapen het jaartal,

links ingeslagen de twee eeuwcijfers en

rechts geklopt met de twee cijfers van

het jaartal. Er komen echter ook nogal

wat loden voor met alleen het eeuw-
cijfer'1 8i Daaronder een horizontaal

liggende kegelvormige zeeton met een

ketting verankerd aan een daaronder
liggende ankersteen. Diameter 29 - 32

mm.



Afb. 1 6

pers in 1736 was opgericht. Het

lantaarngeld bedroeg in de 18e

eeuw 8 stuivers per jaar (OAE,

berg. nr. 1956), tot 1921 was

dit één gulden per jaar. Op het

lood staat het stadswapen van

Enkhuizen (de drie haringen)

en een ingeslagen nummer.

Het ingeslagen nummer zijn de

laatste twee cijfers van het jaar-

tal. Alleen in 1900 staat er een

volledig jaartal op het loodje.
(afb. 10). Voor meer informatie

over de Enkhuizer lantaarnlood-
jes verwijs ik naar mijn artikel in

Detector Magazine 1 12.

Edam
(afb. 1 1) Volgens het voormalige

K.P.K. zou dit vierkante loodje

een vuur- of bakenloodje zijn.

Volgens mij is het onwaar-

schijnlijk dat dit een vuur- of
bakenloodje is, Edam kende

in deze periode immers al een

vuurbakenloodje, de Zuider-

zeese. Een havenloodje, net als

bij Medemblik en Enkhuizen, lijkt
mij waarschijnlijker.

Muiden
lk had aljaren een loodje in mijn

bezit waarvan de herkomst mij

onduidelijk was. Op een gegeven

moment liepen wij in Muiden en

zag ik deze gevelsteen (afb. 1 2).

Van het vierkante lood ken ik

twee exemplaren, 1716 en 1719.

Er staat een schip op tussen twee

behoorlijk gedetailleerd torens
(vuurbakens?) (afb. 1 3).

Vanaf 1720 - 1787 zijn de loodjes

rond / ovaal van vorm en worden

steeds minder gedetailleerd.
(afb. 14).

Hoogheemraads(hap
Rijnland
(afb. 15) De loodjes welke het

meeste gevonden worden,

zijn van Hoogheemraadschap

Rijnland voor het vuur van Rijn-

land bij het sluizencomplex van

Spaarndam. Meestal éénzijdige

vierkante loodjes, loodjes van

vóór 1 680 soms anders van

vorm, o.a. met afgeschuinde

hoeken.

Haarlem
(afb. 16) Het is zeer waarschijn-

lijk dat de loodjes met het wapen

van Haarlem in verband staan

met een baken (een ton op een

paal) die stond waar het Spaarne

uitmondde in de Haarlemmer-

meer. Misschien wordt hiermee

het'teeken'bedoeld als men het

heeft over'teeken geld'(afb. 17).

Van 1660 - 
.1690 

hebben deze

loodjes alleen de laatste twee

cijfers van het jaartal.

Daarna het volledige jaartal.

Op de loodjes is de waarde in

stuivers en meestal een letter

ingestempeld rond het jaartal.

Afb. 17

Afb. 12

Gevelsteen in Muiden.

\---.-.

Afb. 1 1

Afb. 1 3

Afb. 1 s
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Leiden
(afb. 1 8) Ook van de stad Leiden

komen loodjes voor waarvan

het gebruiksdoel tot op heden
nog niet zeker is. Het wapen
van Leiden is afgebeeld op een

éénzijdi9, rechthoekig geknipt
loodje met soms afgeschuinde

hoeken. Daaronder is een jaartal

ingeslagen.

20 Het lijkt mü onwaarsch'rjnlijk dat

dit armengeld is wat soms wordt
gedacht, omdat Leiden al een an-

dere vorm van armengeld kende

en er geen waarde o.i.d. op de

loodjes staat. Waarschijnlijker

lijkt mij dat dit een vorm van'ba-
kengeld'is voor de bebakening

in en rond het'Cager Meeri

Op het eiland'Lisserbroeckl een

vrij groot schiereiland in het
'Leytsche Meer'stond een baken

wat voor Leiden zeer belangrijk

was, namelijk'De Tonne'.

Vroonloodjes
ln Leiden en omgeving zijn nog

wel eens loodjes aan het licht
gekomen waarvan de betekenis

Seh.aal I: 5o,ooo.
flof avgoæ

in eerste instantie niet duidelijk
was. Op deze éénzijdige loodjes

is een (zUn) vis(sen) afgebeeld.

De achtergrond van deze loodjes

is de volgende: Aalsmeer had

vroeger als belangrijkste bron-

nen van bestaan de visserij en de

turñruinning. Er werd voorname-
lijk gevist op de vele meren, die
later het Haarlemmermeer zou-
den vormen en een deel hiervan

behoorde tot de zogenaamde

vroonwateren, die in 1317 nog

eigendom van de grafelijkheid

waren. Hier mocht alleen gevist

worden door diegene die de

vroonrechten betaald hadden

en als betalingsbewijs werd een

'vroonlood' verstrekt, dat soms

aan de vissersboot werd vastge-

spijkerd.
ln het jaar 1433 werden de

vroonrechten door de graafvan

Leiden in erfpacht gegeven en

sindsdien gaf deze stad vroonlo-
den uit. ln het stedelijk museum

De Lakenhal in Leiden zijn nog
enkele van deze loodjes bewaard

gebleven.

A

-,fàibil mjlø,
t'í '1 lt t

Er zijn in deze omgeving nog

meer loodjes in gebruik geweest,

die recht gaven op het houden

van bepaalde soorten netten

voor verschillende takken van

visserij.

Later komen loodjes voor met op

de voorzijde het Leidse wapen

tussen twee staande leeuwen

met opschrift:

". STA DS VROONWATE REN.'.

Loodjes metfamiliewa-
pen van de familie van
der Does als heren van
Noordwijk (1 604 - 17981.
(afb. 19) Enkelzijdig loodje met

het gekroonde familiewapen van

de familie van der Does als heren

va n Noordwijk ('l 604 -'17 98).

Jaartal boven kroon geklopt met

de waarde'6 5'rechts (1 713) of
'12 S'links van de kroon (1715 +

1726). Diameter 29 mm.

Een mooi voorbeeld van het

wapen van Van der Does is thans

nog aanwezig op een grafzerk

in de Grote of 5t. Jeroenskerk in

Noordwijk (gevierendeeld 1 en

Afb.21
Tol bij Oudshoorn

4 van der Does, 2 en 3 Van de

Boekhorst). (afb.2o).

Loodjes met wapens van
Alphen en Oudshoorn
Van deze loodjes is pas kortgele-

den bekend geworden waar zU

gebruikt zijn, namelijk in de om-
geving van Alphen aan de Rijn

en Oudshoorn. De loodjes zijn

waarschijnlijk gebruikt voor de

tolheffing op de Heimansbrug.

Er werd hier zeker al sinds de
'l7e eeuw zogenaamde Wasse-

naarstol geheven t.b.v. de Heren

van Wassenaar. (afb. 2l ). De

éénzijdige (recht)hoekige loodjes

komen in verschillende vormen

voor en dragen de wapens van

Alphen en Oudshoorn, namelijk

een achtpuntige ster en drie

hoorntje (afb.2Z). ln de latere
jaren onder de wapens, geschei-

den door een horizontale balk,

hetjaartal. (afb.23).

\
où -¿J'\
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De Noordwestelijke vaar-
waters
Volgens sommige geschiedschrij-

vers moet de gemeenschap van

de Waddeneilanden met het

vaste land rond 1 300 verbroken

zijn. Een riviermond die al be-

stond (het latere Vlie) werd toen

zo breed en diep dat het nodig

werd om hier tonnen in te leg-

gen. Behalve dit Vlie was er in het

noordwesten nog een belangrijk

zeegat, namelijk het Marsdiep.

Door de Zuiderzeesteden in

het algemeen en door Kampen,

Amsterdam en Enkhuizen in

het bijzonder, werd een goede

verbinding met zee, met het oog

op de handel met het buitenland,

heel belangrijk gevonden.

Het oudste bekende bericht over

de betonning in hetVlie dateert

uit 1 323. Het betreft een over-

eenkomst tussen Claes Popma

en zijn mederichters van der

Schellinge, gesloten met de stad

Kampen, welke van hertog Al-

brecht het recht had om'tonnen
moegen legghen jnt Vlie ende jnt
Marsdiepi Op 28 september 1323

verklaarde Claes Richter van der

Schellinge, dat er'een voerhuys

oft ein mercke'op zijn eiland

geplaatst was, dat door de stad

Kampen bekostigd was en dat de

burgers van deze stad daarom

nooit tol zullen hoeven te betalen

als zij het Vlie in- of uitzeilden.

De geschiedenis van Kampen tot

1 600 leert dat deze stad steeds

geprobeerd heeft de veiligheid

van de vaart op de Zuiderzee

te verhogen door het leggen

van tonnen en het plaatsen van

bakens. Zolang Texel niet onder

de grafelijkheid van Holland viel,

mocht Kampen tegen beloning

van de'Heeren van Texel' de

betonning in het Marsdiep uit-

oefenen; dit heeft waarschijnlijk
geduurd tot omstreeks 1397.

ln elk geval onderhield de

stad Amsterdam in 14i2 in het

Marsdiep een aantal tonnen en

verkreeg ze bij handvest van

Philips van Bourgondië (16 mei

1452) het recht om het daarvoor

ontvangen bakengeld enigszins

te verhogen.

Tussen Amsterdam en Kampen

begonnen geschillen over de

betonning te ontstaan, het betrof
veelal klachten van'seer ge-

mijnde vrienden enige sciperen

ende cooplieden' en handelde

over'seer qualikem leggen' en

verdrijven van tonnen. Ook waren

er klachten over het dubbel innen

van'paelgeldti zowel door de

stad Kampen als door Amster-

dam.

ln 1476liepen de geschillen zo

hoog op, dat de stad Kampen

dreigde dat er geen ton in zee

zou komen totdat Amsterdam

zich anders zou gedragen.

ln 1 51 4 werd een overeenkomst
getekend voor drie jaar en werd

gesteld dat Amsterdam het
paelgeld zou ontvangen van alle

schepen en goederen die in de

Zuiderzee kwa men, uitgezonderd

die bestemd waren'aan burgers

van Kampen, Deventer, Zwolle en

Hasselti

Ook werd Kampen te kennen

gegeven'dat het beter waer die

tonnen uit Vlije te doen leggen

bij Schellingers dan Vlijelanders,

omme dat die Schellingers beter

gereetschap daer toe hebben

ende dat zij daartoe beth gestelt

zijn'.

ln 1516 stuurde de stad Kampen

aan Amsterdam een verweer-

schrift. ln dit verweerschrift be-

toogde Kampen dat zij voor meer

dan honderd jaar zeetonnen had

gelegd op haar kosten.

Een nadeel voor Kampen was

echter dat de scheepvaart toen

ineens op Amsterdam steeds

meer toenam en dat deze stad

steeds machtiger werd, terwijl
de positie van Kampen achter-

uitging. Ondertussen namen de

klachten over de betonning toe

en Kampens positie werd steeds

moeilijker.

Op 4 maart 1527 kwam er een

overeenkomst tot stand tussen

Amsterdam en Kampen waar-

bij Kampen het leggen van de

tonnen afstond aan Amsterdam

onder voorwaarde dat Kamper

schepen vrij zouden zijn van het

betalen van paelgeldt.

Quitantie van Borcums Vuurgeld

ln oktober 1572zetÌe Prins Wil-

lem van Oranje voet aan wal in

Enkhuizen, de eerste stad die de

kant van de Prins had gekozen.

Amsterdam daarintegen was vrij

terughoudend geweest en door

deze houding werd haar het

recht van de paelkiste ontnomen
(9 februari 1573). Dit recht werd

vervolgens als beloning aan

Enkhuizen toegewezen. 21
Amsterdam heeft vele malen

geprobeerd om het recht van de

'paelkiste'terug te krijgen, maar

zonder resultaat.

Het was echter niet alleen

Amsterdam waar Enkhuizen een

geschil mee had, ook de stad

Hoorn liet zich niet onbetuigd.

Rond 1610 onstond er met deze

stad een meningsverschil over de

aanstelling van een dijkgraaf, en

dit verschil was tevens aanleiding

om een betonningskwestie in het
geding te brengen. Enkhuizen

bleef echter in het bezit van het

recht van de paelkiste tot de Fran-

se tijd. (afbeelding - Quitantie
van Borcums Vuurgeld).

Wordt vervolgd.
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nkele weken voordat de deter-

minatiedag in Wijk bij Duurstede

zou plaatsvinden, vond ik een

vreemd voorwerp. Het deed wel

wat denken aan een zegelstempel. Maar

de lettertypes die erop stonden kwamen

me bekend voor en leken niet zo oud. ln

het verleden had ik ook al eens zoiets ge-

vonden maar doordat de tekst niet goed

leesbaar was heb ik er toen verder geen

aandacht aan geschonken.

Het ronde voorwerp wat ik nu had ge-

vonden was van een soort gietijzer i.p.v.

koper. Maar de'teksten'en de afbeelding

van st. Joris en de draak waren dezelfde.

Helaas was ook deze tekst té onduidelijk
om er iets van te bakken dus: Op naar

Wijk bij Duurstede!

Het determinatiepanel kon er echter ook

niet goed mee uit de voeten. Men kwam

uiteindelijk tot de slotsom dat

het wel eens een knopje zou

kunnen zijn van een oud oliestel,

maar helemaal zeker was men niet.

Thuis de flarden tekst nog eens goed

onder de loep genomen en toen kon ik

ongeveer het woord "warranted" ontdek-

ken. Het internet op en zoeken maar...

Hier kwam ik erachter dat bij de ene tekst

het woord'warranted' hoorde en, onder

de afbeelding van st. Joris en de draak,

het woord'superiorl Deze twee teksten

stonden in verband met een soort kwali-

teitsmedaillon waarmee men het houten

handvat van Amerikaanse handzagen

bevestigde. Vrij vertaald betekende het:

"gegarandeerd de beste'i

Maar op de medaillons van dié handza-

gen stonden alleen Amerikaanse Eagles

en geen st. Joris en de draak-afbeeldin-

gen. Verder speuren maar dus. Een reactie

van het ambacht- en gereedschapmu-

seum bracht me naar de plaats Sheffield

in midden Engeland.

Sheffield is gesticht in de 8e eeuw en

kreeg stadsrechten op 1 0 augustus 1 297.

Zelfs Marie Stuart heeft nog een tijdje
daar in een slot gevangen gezeten voor-

dat ze werd berecht. Een echte histori-

sche plek dus.

Shefñeld ligt in een ijzerri)k gebied en

men produceerde daar al in de 'l4e eeuw

stalen messen. Daar verder gespeurd via

de bibliotheek en. . . bingo!

De fabrikant van de handzaagmedaillons

was ene'Brittain, Samuel Swann en Coi

Hun ijzerwarenfabriek, die in 1841 was

Piet van

opgericht, droeg de naam:"5t. George

Works"en stond aan de Shorehamstreet

11 in Springlane. Hun producten waren

hoofdzakelijk zagen, snijwerktuigen en

vijlen. Al verder surfend las ik dat er in die

tijd zo'n 192 ijzerwarenfabrieken stonden

in wat nu Sheffield heet. Dat zal me een

gestamp en gestoom zijn geweest!

Een kleine opsomming van de dingen

die men toen in die fabrieken maakte:

Scharen, zagen, nijptangen, slagers - en

koksmessen, meta len weefgereedscha p,

ma gneten, schapenscheergereedschap,

paardenscharen, schoengespen, scheer-

messen, schoenmakerij-messen, vorken

om sintels mee te verwijderen, dessert-

messen van goud of zilver, brouwerij-
gereedschap, bedveren, zeisen en sikkels,

schoffels en ander tuingereedschap,

hamers, gereedschap voor een plantage,

keukenapparatuur o.a. heteluchtovens,

molengereedschap, chirurgengereed-

schap etc., etc.

Zowaar een indrukwekkende lijst van

producten die'warranted superior' waren

Tegen zulk scherp en spits metalen

gereedschap was zelfs de draak van st.

George niet opgewassen!
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MINELAB
Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuwsgierig uit

naar de opvolger. Het duurde lang, maar daar is tie dan.

De CTX3030. Wat een detector! Het is ook geen opvolge[ maar

een nieuwe dimensie! !
ErisdriejaardoormeerdereMinelabingenieursaange-
werkt en dat is te zien. Deze detector is met bijna militaire
nauwkeurigheid gebouwd. Wat ons betreft doet de inhoud

trouwens niet onder voor zijn imposante uiterlijk. De eerste ' t
resultaten van enkele Nederlandse zoekers zijn uitstekend.

Vooral is deze detector nog weer veel beter in het herkennen

de nieuwste metaaldetectorrevolutie van Minelab!

CT 3030

"d.:ff

van goede signalen op met rommel

-:--. verontreinigde terreinen. En als het
M.NELÂB I warm wordt, gaan we er het water mee in.

oc \ l. \

M NELÂB

Jr
3'

L¡

De CtX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan

dus prima voor het waadzoeken gebruik worden.

De CDß030 is voozien van GPS (Global Positioning

System) waarmee je kunt zien waar je gezocht hebt,

bovendien kun je er de locatie van je vondsten ermee

tnv0eren.

Volop informatie over
metaaldetectors, zoek-
technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-
borgen zoekgeheimen.
360 pagina's en rijk
geillustreerd met meer
dan 400 foto's en

€, 23 9 5, 00 
"0.*M 

10en batterijhouder

incl.210lo BIW

+ Met de CTX3030 kun je je eigen favoriete hoofdtele-
foon gebruiken zonder die in de detector te pluggen.

Deze plug je in je WM 10 (draadloze ontvangst).

+ Het scherm, de display van de CDC|030 is full color.

+ Ultieme ljzer discilminatie via Smartfind 2.

+ Ergonomisch ontwerp, deze detector is in perfecte

balans.

+ De CIX3030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engels,

Duits, Fans, Spaant ltaliaant Portugees, Rusisch,Turk

en Pools.

Garantie:3 jaar

De CTX3030 is nu bij ons en de meeste dealers uit voorraad leverbaar. Er wordt een

zorgvuldig vertaalde en zeer complete Nederlandstalige handleiding bij geleverd.

(De CTX3030 wordt door enkele zeer ervaren klanten als'de beste detector
die ik ooit had' omschreven)

Let op: ondanks de BTW verhoging naar 21% blijven de prijzen inclusief BTW bij ons

voor deze metaaldetectors ongewijzigd!

€ 3e,e0 
0,,' Tijåïjìfllljl iiä;liü,

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen b¡j Detect: maak 39,90 euro over (poftokosten gratis)

over op GIRO 4838918 t.n,v Detect te Enschede.

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto over naat onze Bank:

IBAN NL57RAB) 0396743870 SWIFT 4ABoNL2U naar DETECI ¡n

EnschedeVergeet nìet je volledige naam en adres aan ons door te

geven bij de banktransÍer of via: info@detect.nl Kies de bijbeho-

rende code voor het boek ¡n de juiste taal: NL00i (Nederlands).

POWERlI]T
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-

magneet van neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

niets ingeboet. Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel

zoveel als de vorige

Door een andere produc-

tiewijze is deze magneet echter goedkoper

dan de oude Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

r en stabieler!

159,00 189,00 199,00 225,00

DETECT. GERT GESINK
lmporteur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van 'Handboek voor zoekers'

Hengefosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl www.detect.nl
Volg ons op twitterl



ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met

cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

Deze detectoren kunnen zich meten met veel duur- C OO E _
dere detectors. Lekker licht, perfecte balans. I J J J ¡

Zonder extfa accessoires

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichte van

zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' hersteltijd, waardoor je meer goede

vooruerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vlnden!
Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf.

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt
zich thuis onder alle omstandigheden (ook aan zee

tussen eb en vloed) De Safari is superstabiel, je hoeft

E-TRAC
Zoek je veel op grote akkers en

wil je niet te veel rommel opgra-
ven? Dan is de E-Trac nog altijd de

no. 1 in de wereld, superdiep en hypergevoelig.
De E-Trac pakt de allerkleinste muntjes ook een Tr¡entje op zijn kant,
maar laat cokes en ijzer rigoureus liggen!

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de PC.Via e-mail

kunnen programma's uitgewisseld worden met andere zoekers. De basistechniek

van de E-Trac komt van de Explorer 5E, maar het software programma is compleet

vernieuwd en uitgebreid.

- Nog snellere processort waar-

door o.a. minder camouflage

van ¡Jzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzer

ligt de E-Trac'slaat niet dicht'
maar pakt de goede metaaltjes

eruit!
- Groter dieptebereik, o a. door

grotere schÌjf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain te gebruiken, daar waar

het kan.

- Ultra lichte schijf en een andere

hoek van de handgreep,

waardoor de algehele balans

beter is.

Via de PC en een USB kabel

uitwisselbare programma'5

waardoor je niet zelf de expert

hoeft te zijn.

Logischer opbouw van de

programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel

op ijzerinhoud en geleidings-

waarde zelf een discriminatie

programma maken.

2 grondstanden, een voor

normale grond en een voor

extreem lastiqe grond.

0p deze pinpointer zitten enkele bijzondere mogelijk-

heden:
- Deze Minelab PRo-FIND 25 pinpointer geeft door

een versnelling van de pieptonen aan wanneer je

het metalen vooMerp nadert. Dat is een enorme

verbetering t.o.v. de oude pinpointers.
- Trapsgewijs de gevoeligheid verhogen ofverlagen
- Geluid kan worden uitgezet
- De PRo-FIND 25 is spatwaterdicht, kan echter niet

onder water gebruikt worden
Werkt op 1 st. 9 volt batterii.

26 cm
wide scan
(DD)

schijf

€ 166,-

26 cm
elliptische
schijf
€ 156,-

1399,-

X-TERRA
Minelab X-Terra 305, 505 en 705.

Met de nieuwe X-Terra serie zet Minelab
een nieuwe standaard voor de middenklasse.

Minelab is overtuígd van de kwaliteit die ze maakt en geeft maar liefst
3 JAAR GARANTIE!

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option.

schijf 3 of 1 8,75 kHz. Verder is de

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-ïERRA5os € 599r'

X-TERRA 705

c729,-

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van 5candinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen

zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 18,75 kHz.

Slimline schijl die minder weeg!
waardoor het zoeken op het land ol

7 ñ langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zir:htbaar in troebel water.

Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en waterdicht-
heid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-

telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

1495,-
Zie voor onafhankeli-

ike beærdeling op het

lnternet (l\4inelabown.

er) en maak contact

mel de nu al talloze

E-frac b€zitteß

,TTT'

weinig rommel op te
graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes

en een heel goed dieptebe-

reik voor normale voorwerpen.

Voorzien van een 26 cm wide scan

zoekschijf (gespaakt), die breed de

grond in gaat en bij elke zwaai meer

grond afzoekt dan detectors die met concentrische

zoekschijven zljn uitgerust.

De X-Terra 305 heeft t.o.v. de 30 een

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie
regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Terra 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.

Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 
.l8,75 

kHz.

DETECT - GERT GESINK
lmporteur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van 'Handboek voor zoekers'

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 '12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl www.detect.nl
Volg ons op tw¡tter!

Precision Pinpo¡nt¡ng

€ 139,50



Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook als back-up

detector te gebruiken. De Compadre heeft 0-discriminatie en is nu uìtgerusl

met een superlichte 1 5 cm of 20 cm schijf, waardoor deze nog geschikter is

op stort en terreinen met veel ijzer.

Compadre met 15 cm schijf € 249,-
Compadre met 20 cm schilf € 269,

\_Eì_,= Silver FMax

€ 349""
Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs bepaalde
'ijzertijdscherven' opgezocht kunnen worden. 0p de

CËEC]LA
HMthATDHA

die nog geen kilo weegt, De Cibola Hollandia heeft een

Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid

499,-

gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil i p v sensitivìty en threshold heet nu gewoon basistoon

gemaakt worden tussen het'goede' (smeedijzer) ijzer en W¿rm aanbevolen voor stadsgrondzoekersl

Vaquero
r'= . h: t-' {\, wide scan van 25 x 30 cm.t?d 

' D {.Þ 5.*'- De eerste schilf is zeer geschikt voor erg ver-

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de gevoe-

ligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen het diepte'
be¡eik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de grond

ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteit!
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

Kleur: blauw, zwart en grijs.
Licht-gewicht: 1,3 kilo.

€ 749,-
Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA
Irekschakelaar met dual discriminatie.

batt).

a

cibola € 46F'''
Afgezien van de kleuren en de rode pinpoinl
schakelaar lijkt er niet veel verande¡d.

Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-
tiger dan hun voorgangers (+20%)

en zijn daarmee echte krachtpatsers
voor een milde prijs. Het gewicht
van deze twee modellen ligt rond
de 'l kilo, terwijl er toch een schijf

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van 'l 5 cm en een

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond. Nu ook extra grote

wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine

1 5 cm concentrische schìjf vooradig De Lobo is in tlvee

uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x24 cm concentr¡sche schijf

Respectievelijk € &4fl ..¡'' ,,,. t.,1:ri

Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 2'l x 24

cm concentrische schijf (makkelijke grond), beschermkap, originele Tesoro

regenhoes en 9 Volt batter¡j.

De aanleiding voor het laten maken van het'slechte' ijzer (gietijzer)

een Nederlandse versie van de Cibola, de De Cobola Hollandia is als deze is uitgerust met een ellip-

Cibola Hollandia is, dat met name een aantal tische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische

archeologische bedrijven graag een vaste'Alle lvlet¿len doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op

Stand' met een basistoon op hun detector wilden hebben gemineraliseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein

Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodanig ljzer En toch een detector met een makkelijke bedienìng

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Teión. DeLeó

Cortes € 869,-

De Cortes is een uiterst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt

batterijen :litten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschilf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de DeLeón worden
groter weergegeven dan bij de cortes. Eenvoudig te bedienen, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,

Teión

I

parken en vervuild terrein zoeken. € 669,-



Dr.-cerste

Deze Franse lichtgewicht heeft alles: uitstekend dieptebereik,
hoge gevoeligheid en extreem hoge reactiesnelheid en dat

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

Geen kabe/s meer, ook niet op de zoekschijf, de

schijf communiceert met de hoofdtelefoon en het
huis.

Digitaal Nederlandstailg scherm en Nederlandstalige

handleiding.4 zoekfrequenties naar keuze. Het huis ís

afkoppelbaar Superlicht, de detector weegt nog geen

1 000 gram. De steelverbinding is binnen 3 seconden

geheel in te schuiven tot een klein pakketje. Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de

prijs inbegrepen,

4,6 KHZ

G-MAXX il
Buitengewoon krachtige detecto¡ geschikt voor het zoeken naar munten en

speciaal voor hen die naar grotere vooruerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een

Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
Silencer schakelaar valse signalen door deaanwezigheid van
ijzer te voorkomen. tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stab¡lite¡t
maakt deze detecto lachtige all rounii detector.

Deus nl standaard € 1495,00

Deus nl lite (zonder huis) € 895,00

Deus nl lite plus (met huis,

zonder hoofdtelefoon) € 1 206,00

Deus nl met W5-5 € 1569,00

825,00 ADX 150 enADVENTIS ll
specificatiés:

" Buitengewoon goede werking

' lichtgewicht (1500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mrcfoprocessors

o 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voozien van

ingebouwde transmitter
. Draadloze hoofdtelefoon (WSl,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1 /Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (chl /ch2)

o Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

o Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. Batter¡jduur Alkaline batt. 45 tot
50 uur,

. Zeer lichte doch robuuste

behuizìng

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdiq als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

495,00

stfekt ADX 1 50 met

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met 2 kanaten) 175,00
ws 3 225,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen
Met een XP (uitgezonderd de ADX I 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van

de hoofdtelefoondraad en qeen angst voor kabelbreuken
De WS 1 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram. De W52 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)

die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur.

ÁDyTNTIS\]

Let op:

Ondanksde BTW verhog¡ng naar2l%
blijven de prijzen inclus¡ef BTW bû ons
voordeze metaaldetectors ongewüzigd!
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Pieterman M etaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /
Garrett /Teknetics / Wh¡te's / inruil mogelijk

Koningstraat 1-3, 1777 AA Hippolytushoef
Tel. (0227) s9 32 86, 06-20227790 (Dirk Jan)
06-1374sO21 (Math¡js)
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

Zijlsterweg 10, 9988 RK Usquert
Tel. 0595-4233 82 06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors.nl . info@pieterman-
detectors.nl

FRIESLAND

De Trije Stinzen Metaaldetectie
Tesoro / Minelab lLaser IXP / inruil mogel-
ijk / verhuur / opsporing en beveiliging
particulieren en bedrijven

Weth. Beerdastraat 21,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel. 06 23 41 39 77 (op afspraak)
info@detrüestinzen.nl . www.detrijestinzen.nl

FLEVOLAND
Flevo Detectors - lVilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en
opspori ngsservice

Kerkpad 18,8316 DB Marknesse N.O.P.

Tel. (0527) 20 39 29, mobiel O6-22242848
fl evodetectors6planet.nl
www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.J. Laan
Golden Mask / Maz / Tesoro / Minelab / XP /
C.Scope / Fisher / Viking / Bounty Hunter /
Wh¡te's / Troy / Garrett beveiligsdetectie
lmporteur: Golden Mask / Maz / Anderson
detectorstelen + accessoires

OVERIJSSEL

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's I XP / Powerlift20 I
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur /
lnruil / Opsporing

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (Nijmegen)
Tel. O24-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.nl
www.a rena-metaaldetectors.n I

Hengelosestra at 298, 7 521 AM Enschede
tel. (0s3) 430 05 1 2, fax (053) 434 5s s8
info@detect.nl . www.detect.nl

UTRECHT

MidHolland detectoren
Diverse grote merken, o.a. White's, Minelab,
Tesoro, XP en Fisher
lmporteur van Coiltek schotels

Zwaluw 15,3752 NW Bunschoten
tel.033-299 94 91, mobiel 06-21885695
info@midholland.nl
www.midholland.nl . www.detector.nl
www.minelab.nl . www.coiltek.nl

Fortika Company detectiesystemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-
list in bodemradarsystemen, diepzoekers,
(onder)waterdetectors. Power Pull supermag-
neten, accesso¡res etc.
Ofñcieel dealer, advies, verkoop en inruil.
Merken o.a.: White's, Fisher, C.5cope, Nokta
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Schonauwen 54.3401 HH . lJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl . tel. (030) 76'1 05 2'l
www.fortikacom pa ny.n I

www.metaaldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, Grondradars, onderwaterde-
tectors, diepzoekers, accessoires, magneten
enz. o.a.: Garrett, Teknetics, Golden Mask, OKM

NOORD-BRABANT

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors
Minelab, Garrett, Fisher, White's, XB Teknetics,
C.Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter
/ detectors voor alle toepassingen, voor alle
ervaringsniveaus, in alle prijsklassen I I 3O jaar
ervaring, eigen technische dienst

Breukrand 2'15,5403 LG, Uden
Tel.0413 -259597, Mob.06 -443244 16
(9.00-2 1.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.n I

www.d etecto rplaza. n I

Celan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope I Fisher /Troy

Het Sterrenbeeld 48,5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 54811 99, fax: (073) 548'l'l 95
info@gelan.nl . www.gelan.nl

Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro lViking I
Lortone tumblers / EMAG/Emmi ultrasoon
rernrgers

Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
Tel. (0492], 57 45 25
info@metaa ldetector.n I

www.metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

BELGIE

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / Minelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pijp- en
leidingdetectors / bodemradar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten /
detector verhuur / opsporingsservice

Hagedoornstraat 1 2, 8800 Roeselare,
West-Vlaanderen, België
Tel. 05 1 /20.50.O6, I ax O51 I 24.07.55
Gsm: O477 131 .66.56
jpcalmeyn@telenet.be . www.belgadetect.be
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Doe mee met de
en maak

kans op een boekenpakket
t.w.v. 125 euro!

Stuur 1 oÍ 2foto's op van het door u gevonden

voorwerp of munt, met een verhaaltje van ongeveer
125 woorden naar

Alles van vóór 15ül dient te zijn aangemeld.

gen!
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detector in de auto en reed vol ongeduld terug naar de berg.

Uiteindelijk heb ik daar in de vakantie heel wat dagen gezocht.

De vondsten vielen ietsje tegen, maar ik vond toch nog een

tinnen deksel en een riemtong uit ongeveer 1500.

Twee jaar later stelde mijn vrouw voor om weer naar Zeeland op

vakantie te gaan. lk vond het wel een goed idee. Een paar

maanden later arriveerden we in de zomer bij de camping. Nadat

we de caravan met voortent hadden opgezet zei ik: "ik moet even

weg'i lk gooide, mijn vrouw verbaasd achterlatend, mijn laarzen

en detector in de auto en ruim driekwartier later arriveerde ik vol

spanning bij het windmolenpark.

Tot mijn grote vreugde zag ik vanuit de verte de bult grond al

liggen. Hij was inmiddels gehalveerd en volledig

ti

b

rj

p

kje

en aantaljaren geleden was ik met mijn vrouw en twee

dochters op vakantie in Zeeland en waren we aan het

winkelen in Vlissingen. Op het eind van een winkelstraat

begon mijn hart sneller te kloppen van wat ik toen zag.

Voor mij lag een enorme grote en diepe bouwput. Vrachtwagens

reden afen aan om grond afte voeren. lk vroeg de opzichter ofik
met mijn metaaldetector even de bouwlocatie mocht afzoeken.

Hij zei dat de bouwput archeologisch onderzocht werd en dat

het niet mogelijk was.

Teleurgesteld droop ik weer af; ik kon me er echter nog niet zo

goed bij neer leggen. Plots kreeg ik een idee en rende terug naar

mijn vrouw en kinderen. "Kom"zei ik tegen ze, "we moeten

onmiddellijk naar de auto, er is geen tijd te verliezen". De hele

famílie ging vervolgens in looppas naar de auto. We reden het

centrum in tot ik een strategische plek had gevonden waar ik de

auto parkeerde. "Wat gaan we doen"vroeg mijn vrouw verwon-

derd. lk zei; "We wachten tot er een vrachtwagen met zand

langs komt en dan rijden we er snel achteraan". Na een

paar minuten kwam er inderdaad een vrachtauto aan.

lk gaf een straal gas en zorgde dat we pal achter de

vrachtauto kwamen te z¡tten.

Na ruim een half uur achtervolging doemde

er een windmolenpark

voor ons op. Gelukkig

sloeg de vrachtwagen

hier af. Al snel zag ik

op een weiland vlak

onder een windmolen

een enorme berg

grond liggen waar de

vrachtwagen zijn

lading grond stortte.

"Yes, gevonden!"

Tevreden keerde ik om

en we reden terug

naar de camping.

Eenmaal op de

camping aangekomen

gooide ik mijn

¿trDp 
1

Bronzen hielbijl, periode 1300 voor Chr.,

lengte I 13 mm.

Odilia insigne compleet, lood-tin, periode

1450 - 1500, lengte 7l mm, breedte 4l m.

Opschrift S ODTULIA.

Angelsaksische schijffi bula, brons, periode

6e eeuw, diameter 36 mm.

Angelsaksische schijfñbula, brons, periode 5e

eeuw diameter 22 mm.

Medaillon, tin, periode 1550, diam 40 mm.

Tìnnen lepel, periode 1575, lengte I 7,5 cm.

Gordelsluiting, lood-tin, periode I 600,

80 mm.

Romeinse zilveren denar¡us, Septimius
Severus 194 - 1 95, 3,27 gram, 18 mm.

lJzeren Rome¡nse balisto pijlpunt, periode

2e eeuw lengte 89 mm.





en keerde de grond om. lk zag

een lange groenachtige

gebogen steel. lk trok het uit de

grond en mijn hart begon sneller te kloppen. Verbijsterd keek ik

naar de ruim 17 cm lange tinnen lepel uit de 16e eeuw die in mijn

hand lag, mijn eerste echte oude vondst!

Opgetogen reed ikterug naar de camping. ln de voortent spoelde

ik de lepel af en boog in een afwasteiltje met warm water de steel

heel langzaam recht. Ongelofelijk dat na twee jaar de bult grond er

nog lag en ik alsnog deze prachtige vondst mocht doenl De hele

vakantie heb ik verder met een enorme glimlach op de camping

rondgelopenÍ De lepel uit het kippenvelmoment van Gert Lugthart

is een gebruiksvoorwerp die bij menig zoeker de geschiedenis laat

herleven.

Gert begon zo'n "14 jaar geleden te zoeken. ln het begin was hij wat

minder succesvol. "lk kocht een tweedehands detector voor
honderd gulden en stapte in het Noorden op de arme akkers. lk

vond niet veel maarvond hettoch een prachtige hobby. Daarom

ruilde ik hem na 3 jaar in voor een ander apparaat bij Ruud de Heer.

Toen hij mijn detector onderzocht zei hU;'goh, een draadbreuk'i

Waarschijnlijk was dat de reden dat ik nooit zoveel had gevonden.

lk kocht een Whites Classic en ging dezelfde dag nog op pad. lk

vond die middag zeker tien muntjes en wist meteen dat ik voor
eeuwig verknocht zou zijn aan deze hobbyl'

Toch zocht ik blijkbaar niet op de juiste plekken en vond ik de

jaren daarna, op mijn mooie lepel na, niet veel. lk overwoog

daarom in 2006 te stoppen maar ging nog één keer naar een

zoekdag in Roden. Daar ontmoette ik 3 mannen u¡t het westen

met in een wit nasi-bakje zoveel Romeinse vondsten dat ik

bijna stijl achterover viel. Toen Edwin der Nederlanden, mij

vervolgens uitnodigde om eens met hun in Alphen te komen

zoeken, kwam de grote ommekeer.

Wat een geweldige ervaring was het om in Alphen te graven naar

Romeins! Er ontstond een

vriendschap en vele malen

heb ik de 240 km.lange rit
naar Alphen gemaakt. lk vond

een paar voorwerpen zoals

een ijzeren balisto speerpunt
(nr. 9), maar nooit een zo

D

10 Zilverèn gulden Overijssel uit hetjaar
1722, 109¡ãm,31 mm.

vurig gewenste Romeinse munt. Een

paarjaar later op één van de allerlaatste

dagen dat daar nog gezocht kon

worden vond ik een aangekoekt schijf e,

wat volgens René een Denarius was. lk geloofde hem niet en

thuisgekomen heb ik die avond

Edwin wel 5 keer gebeld

hoe ik het voorwerpje

schoon moest

maken. Na vele

handelingen

ontstond er

uiteindelijk een

scheurtje in de

korst. Met

kloppend hart

pakte ik het schijf e

op en na wat friemelen

brak de korst opeens

doormidden. Voorzichtig

verwijderde ik beide helften.

Wat ik toen 2a9.....!!! Een haarscherpe woeste kop met duivelse

baard keek mij aan. Een droom werd werkelijkheid. Eindelijk had ik

mijn Romeinse munt en nog een bloedmooie ook (nr.8). Het

moment waarop de kop zich na bijna 2000 jaar aan mij openbaarde

zal ik nooit meer vergeten. "Met dank aan de Edl'

Zoals wel bekend is Gert behoorlijk actief binnen de DDA.'Al snel

na Alphen kreeg ik zin om artikelen te schrijven en verzon "De top

1 0 en het kippenvelmoment van . . ..1'Gespannen stelde ik dit voor

aan de redactie die het idee meteen omarmde. lnmiddels schrijf ik

nu al 6 jaar artikelen en werk met Kees samen aan het jubileum

determinatieboek. Daarnaast ben ik inmiddels bijna 4 jaar

voorzitter wat ik, mede dankzij het fijne team dat we hebben, met

veel plezier doe. Speciale aandacht heb ik gegeven aan de

samenwerking met de amateur- en professionele archeologieJ'

We gaan naar de top 10 van Gert. Op de 1e plaats staat een hielbijl

uit de bronstijd."Een lokale vondst. Eigenlijk is dat het mooiste, iets )>

l0

ttl'"en haarscherpe wo este kop met
duivel-se baard Ìeek mi j aantt

"Eigeniijir is dat het mooiste, iets in je
eigen regio vinden iyat typerend is voor
de gescliiedenis van die streeJ:. tt



in je eigen regio vinden wat typerend is voor de geschiedenis van

die streek. Onbeschrijfelijk wat dat op zo'n moment met je doet.

Bovendien had ikdiezelfde middag dertig meterterug mijn

eerste grote munt, een zilveren gulden uit 1722 gevonden (nr.

1 0). Een absolute topdagl'

Op de 2e plaats staat een puntgave insigne."ln de stad was een

bouwput waarvan de grond werd afgevoerd naar het terrein van

de aannemer. lk mocht daar zoeken en vond naast de insigne ook

nog een gaaf medaillon (nr. 5) en een bijzondere, complete,

loodtinnen gordelsluiting (nr. 7). Na twee jaar werd de grond

afgevoerd om de vuilnisbelt mee af te dekken. Ook daar heb ik

nog op gezocht en heb er nog een zilveren dubbele groot van

Gent u[t.1387 van Filips de Stoute u¡t weten te halenl"

Op plaats 3 en 4 staan twee bijzondere Angelsaksische fibulae.

"Ook weer bij mij in de buurt vond ik, inmiddels met een E-Trac,

diverse vroegmiddeleeuwse gespen en fibulae. Volgens de

provinciaal archeoloog en conservator van het museum betrof

het een vroegmiddeleeuwse grafheuvel welke maar eens in de 10

jaar wordt gevonden! Dat geeft een heel bijzonder gevoell'

De laatste tijd komt Gert wat minder aan zoeken toe. "Door vooral

mijn nieuwe baan en de DDA heb ik het drukker gekregen. Ook

verandert mijn behoefte, daar waar ik vroeger vooral topplekken

wou ontdekken en deze helemaal zélf af wilde zoeken, ga ik nu

liever met elkaar zoeken.

Uiteindelijk is het, het mooiste als

je de hobby en de bijzondere

momenten met elkaar kunt

delen. Dat maakt bijvoorbeeld

het interviewen van een zoeker

voor een artikel dan ook zo leuk

voor mu en

Inleveringen vanaf heden mogeliik !

Wij zoeken voor onze uitgebreide klantenkring doorlopend goede munten, d¡e

wij middels onze regelmatige prijslijsten (duizenden !) ter verkoop aanbieden.

Voor U biedt dat een aantal belangr¡¡ke voordelen :

Uw munten worden verkocht tegen optimole verzamelaarpiljzen. Deze prijzen stellen wij in over-

leg met U vast. Ditvoorkomt dat munten onder een door U gewenste prijs worden verkocht !

Zeer zorgvuldige beschrijvingen en kwaliteitsaanduidingen. Betere munten worden afgebeeld.

U maakt gebruik van onze zeer goede en omvongrijke klantenkring die in tientallen jaren is

opgebouwd. Hierdoor vinden wij voor Uw munten steeds de juiste kopers.....

Wij werken mel zeer lage commrssies, meestal tussen de 10 en 2O%o, maar in sommige gevallen

zelfs slechts5% | Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.
ln tegenstelling tot veilingen wordt maar aan een zijde commissie geheven. Hierdoor komt van

de waarde van de munl minimaal 80% in Uw handen en niet maar maxim aal zo'n 6O%o.

Zeer vlotte opname van Uw munten in een van onze verkooplijsten. Door deze uiterst efficiënte
manier van werken hoeft U niet maanden lang te wachten tot Uw munten worden aangeboden.

Uitbetaling binnen 1 maand na verkoop. Dus een zeer vlotte finonciële afhandeling.

MUNTHANDEL G.HENZEN . POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN
8 0343-430564 . FAX 0343-430542 . E-MAIL: INFO@HENZEN.ORG . WWW.HENZEN.ORG



Gulden Franz Joseph
& Sissi

Bij dezen wil ik graag meedoen aan de vondst van

het jaar 2013. Mijn vondst betreft:

Zwei (2) Gu lden 1 87 9. KM# 602

Geslagen ter gelegenheid van het huwelijk van

Keizer FranzJoseph I (1848-1916) en

Keizerin Elisabeth (Sissi).

Materiaal: Zilver (Ag 900).

Diameter: 36 mm.

Massa: 24,69 gram.

Oplage: onbekend.

lk heb deze munt gevon-

den tijdens mijn vakantie in
Duitsland, in Ruhpolding in

Zuid-Beieren. Hier ben ik met

mijn vrouw en dochtertje van

drie jaar deze zomer geweest.

Voor we met vakantie gingen dacht

ik nog:"Zal ik dat ding nou wel mee-

nemen?" Uiteindelijk een dag voor vertrek

besloten hem toch maar in te pakken, dus de detector uit
elkaar gehaald en er in onze overvolle auto een veilig plekje

12 voor gezocht. Eerst wilde het zoeken niet zo lukken. Na ruim
een week had ik nog geen geschikte zoekplek kunnen vin-

den. U¡teindelijk besloten om dan maar heel eenvoudig in de

Rozenobel Gorinchem

Een mooie zaterdag in april. Samen met mijn vaste zoek-

maten Dennis, Wouter en Robert, ging ik die dag op wat

Bra bantse akkers zoeken.

We vonden die ochtend vele koperen munten, vooral

veel duiten en Willem centen. Op een gegeven moment
kreeg ik een mooi hard signaal. lk graven. Komt er

een opgefrommeld stuk goudkleurig'folie' uit
de grond. Snel naar mijn

zoekmaat Dennis.

Sarhen beke-

we we mun

vondst en

waren er

zeker van:

'te hebt

buurt van het dorpskerkje

uit 1 750 te gaan zoeken.

De eerste avond vond

ik hier wat eenvoudige

Duitse muntjes, marken

etc. Maar niets ouds. De

tweede avond heb ik

het aan de andere kant

van het weggetje gepro-

beerd en al vrij snel was

het raak. Deze munt lag maar

enkele centimeters onder het
gras. lk wist eerst eigenlijk helemaal

niet goed wat ik gevonden had. Dat zo iets

groots van zilver zou kunnen zijn, durfde ik

niet teveel te hopen. Dat het toch zo was,

daar kwam ikthuis pas achter.Verder heb

ik op deze plek nog een mooie tombac-

knoop gevonden, een kapotte gesp en

twee katholieke hangertjes. Deze zoekavond

was zeer geslaagd en een ding is zeker, de

detector gaat voortaan mee!

lk ben nog helemaal nieuw in deze hobby. lk zoek

pas een jaar en heb slechts een eenvoudige detecto¡ een

minelab x-terra 305. Voor mij des te meer reden om ontzet-

tend blij te zijn met deze munt!

Gerwin Riethoff

Ook mijn andere zoekmaten waren door het dolle. Goudl lk

kon het niet geloven. Mijn eerste gouden munt, en dan ook

nog zo'n mooie!!

Het is een Rozenobel uit Gorinchem, 1583-1591. ln Zwolle

is de munt gerestaureerd bij Sandbr. Met deze munt doe ik

graag mee aan de vondst van hetjaar 2013.
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Raadselachti g voorwerp

ln Detector Magazine 128 heeft u een verslag kunnen lezen

over de opgraving en onderzoek rondom de Plechelmus-

baseliek in Oldenzaal.

Afgelopen voorjaar is het archeologisch onderzoek ter plaatse

afgesloten. Echter men heeft nog minstens twee jaar nodig

voor verder onderzoek. Ondertussen was er veel materiaal

afgevoerd. Een gedeelte van het zand moest nog gezeefd

worden. Dit was inmiddels gebeurd, er bleef een grote berg

met puin over. Dus werd het eens tijd om dit nog eens na te

zien, natuurlijk met behulp van de metaaldetector.

Eigenlijk was het ondoenlijk werk, je kreeg vele signalen. Vaak

vals alarm, maar je weet, de aanhouder wint. Velen onder ons

kunnen daar over meepraten. Het werd al schemerig, eigenlijk

tijd om er mee te stoppen. Plots een duidelijk en helder

signaal. De rug nog even gerecht, en even flink wat puin opzij

schuiven.

Al snel kreeg ik het voorwerp in het vizier. Wat het voorstelde

kon ik niet direct zien. Eerst voorzichtig wat zand verwijderen.

Vrij snel zag ik enkele ogen, oren en een geopende bek. Dit,

samen met het gewicht van het voorwerp - het voelde best

zwaar aan - deed me denken aan een middeleeuws voorwerp.

Wat het voorstelde, daar had ik eerst geen idee van. Laat staan

waar het voor gediend had.

Aan de voorkant lijkt het me het aangezicht van een draak,

in dit geval een mythologisch figuur. De kwaliteit van het

voorwerp is goed en het heeft een mooie patina. Misschien

was het in hout gevat. De meningen zijn verdeeld. U zegt het

maar. Dus bij deze de vraag:

- Wie heeft er een idee?

- ls het middeleeuws of misschien nog ouder?

Verder wil ik dit voorwerp aanmelden voor de vondst van het
jaar. Onlangs vond ik, ook in afgevoerd zand en waarschijnlijk

ook van hetzelfde terrein, een oorhanger.

Huub Slot

t,



Tekst: H.J. Van Caelenberghe

Afb. 1 Pegel van Antwerpen met initialen van de

ijkmeester (pegelaar) BVS (bociemvondst Anl,/verpen -

collectie ¿uteur)

Afb.2 Stilleven (37x48 cm)

van een Antwerpse meester

of van Hieronymus Franc-

ken I (de Jongel,1578-1623.

Collectie Museum Boijmans

van Beuningen, Rotterdam,

inv.nr. 2288. De "Schnelle"

is voorzien van zoutglazuur

en is gepegeld met het

handje van Antwerpen.

Foto R J Holtnran

Afb.3 Pegel in een scherfvan een beige steengoed

drinkkan. Antwerpen. Hals met een boortje doorbro-

ken (bodenr'.,ondst Antwerpen col ectie auteur)

DETECTOR MAGAZINE 1 32



Afb.4 en 5 Buiten- en binnenzijde van een

steengoed drinkkan, gr¡js met blauwe ac-

centen, Den Bosch, 1 706. Met een slijptol

is een sleuf in de hals geslepen, waarna de

pegel kon worden aangebracht.

Foto R I Holtman

nen werk om hun drinkkannen op

maat te maken, rekening houdende

met de manuele vervaardiging en de

verschillende inhoudsmaten die de

steden hanteerden. Pas na de invoering

van het metrieke stelsel brachten de

pottenbakkers in België en Duitsland

een opschrift aan en maakten ze in de

hals een kleine ronde kerf of lieten een

gaatje vrij voor het aanbrengen van een

pegel. Voor die tijd werden volgende

methoden gebruikt:

- Met een boor een gaatje in de hals

boren (afb.3)

- Met een slijptol een sleuf in de hals

slijpen (afb. a en s)

De afstand tussen het gat voor de pegel

en de gewenste vloeistofhoogte werd

bverbrugdi Voor het aanbrengen van

de pegel konden twee methoden wor-

den gehanteerd:

De maat werd op de zijkant gelegd, met

het gat voor de pegel naar boven ge-

richt. Binnenin de maat werd onder het
gat een gietvormpje geplaatst (en de

naden eventueel met deeg afgedekt),

waarna van buitenaf metaal in de ope-

ning werd gegoten. Terwijl het metaal

nog n¡et helemaal afgekoeld was, werd

op de buitenzijde van de pegel met een

stempelijzer een ijkmerk gedrukt.

Een modernere methode (uit de 19e

eeuw) was het vooraf gieten van de tin-

nen nagels, en die eventueel te merken.

De nagel werd van buitenaf in het gat

gestoken en van binnen met een hete

soldeerbout gesmolten en tegen de

wand bevestigd. Hierbij was het niet

mogelijk om een brugje aan te leggen

naar de gewenste vloeistofhoogte.

Bij herijken van de gepegelde steen-

goedkannen werd gecontroleerd op de

aanwezigheid van een geldig ijkmerk.

Er werd nagegaan of het ijkmerk niet

beschadigd was. ln Goes (Zeeland) ge-

beurden er o.a. dergelijke herijkingen.

Het pegelen van voormetrieke steen-

goed drinkkannen gebeurde zowel in

België als in Nederland. Voor België wer->>

Afb.7 Details pegels van Woudrichem, Goes en Den Bosch.

Foto R J Holtman

Afb.6 Fragmentvan een steengoed drinkkan met

pegel en wapenschild van Mechelen

(collectie Guido 5mets)



Afb.8 Losse (dubbele) pegel. Diest, stedelijk wapen-

schild met initialen van de ijkmeester(pegelaar) lB.

(bodernvondst Diest - co ectÌe ¿uteur) "

den deze drinkkannen geproduceerd

in onder andere Brussel, Boufñoulx en

Luxemburg. Verder is er nog een half

beige/half bruin gekleurd steengoed

type bekend met het opschrift op het

handvat gestempeld. Van dit type zijn

eveneens voormetrieke exemplaren

bekend, op de pegel gemerkt met een

handje van Antwerpen. Voor Neder-

land zijn de gepegelde drinkkannen

voornamelijk ten zuiden van de grote

rivieren gebruikt met als zwaartepunt

de provincie Noord-Brabant.

Vondsten van pegels die tot nu toe zijn

bekend uit België: Antwerpen (begin

1 7e tot begin 1 9e eeuw), Brugge,

Mechelen (AFB.6) en Diest (AFB.8); uit
Nederland: provincie Friesland (archief-

vermelding uit de 17e eeuw), Utrecht
(materiaal te dateren rond 1700), Leiden

(eerste helft 17e eeuw), Den Haag,

Dordrecht(omstreeks 1 600), Rotterdam,

Middelburg, DenBosch (AFB. 4-5-7),

Goes (AFB.7), Woudrichem (AFB.7),

Breda en Heusden.

Referentie

- R.J. Holtman (Rotterdam,2000).

Gepegelde steengoed d ri n kkan nen.

In: Rotterdam Papers 1 1, pp.208-21 3.

- Met dank aan R. J. Holtman en Guido

Smets voor extra fotomateriaal.

1t

* Van dit type pegel ¡s tot op heden slechts dit exemplaar be-

kend. Alle tot hier toe gevonden pegels zijn enkelvoudig. Een

mogelijke hypothese zou kunnen zijn dat er een dubbel gaatje

werd gevormd door uitslijting van de binnenkant van de

steengoed drinkkan, en er op die manier een dubbel ijkmerk

werd aangebracht (afb.9 en 1 0). Nieuwe vondsten en onder-

zoek zullen mogelijks meer uitsluitsel hieromtrent geven.

Afb.9 en l0 Buiten- en binnenzijde van een beige

steengoed drinkkan.

(boderrvondst Antlt/erpen coliectie ¿uteur)

DETECTOR MAGAZINE 1 32



VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR,NL

Yraagl: Hallo Johan, ik heb een grote zilveren munt ge-

vonden in mijn eigen dorp, ik vermoed dat het een munt

van Hendrik de 8e is, maar kan hem niet terugvinden in

de boeken! Hij weegt 28 gram en is 40 mm in diameter

helaas niet al te mooi meer. Ik heb op deze akker in het

verleden al meer grote munten gevonden, ook vandaag

een Arendschelling van Kampen zonder jaartal.

Ik hoop op verlossing wat de munt betreft.

Johan Vegelien

Antwoord:
..lohan, jouw munt is als volgt gedetermineerd: 16e eeuw

Hertogdom Mecklenburg (Duitsland)

Taler 1540, zilver

Muntheer: HendrikV (1503-1 552)

Mu ntplaats: Grevesmühlen

Referentie: Daven port 9539

Yraag2: Beste Johan, ik heb nog enkele vondsten waar ik
het raden naar heb. Er zijn een paar loodjes. Eentje met

tlvee gaatjes erin en een ander met een soort van klavertje

en op aan de ene kant, en iets wat lijkt op een Franse Lelie

op de andere kant.

Frederik Verb eke ( ver s ab onnee)

Antwoord: Frederik we zijn blij met elk nieuw lid die

wil genieten van deze mooie hobby. Over je vondsten.

Eerst het loden voorwerp met de Franse lelie, dit is een

gebruikelijk teken op lakenloden. Ook als klop is deze

wel gebruikt dus het is niet onwaarschijnlijk dat het een

lakenlood betreft. Het lood met de twee gaten ¡s wat we

noemen een'snorreboti Werd veel door spelende kinde-

ren gebruikt, al slingerend, om geluid mee te maken. Al

in de oudheid gebruikt, eerst gemaakt van een schijf e

bot of hoorn en later van vele andere materialen. Dunne

loden plaatjes maar ook munten en andere penningen

werden geschikt gemaakt door er twee gaatjes in te

boren.

Vraag 3: Aì enige tijd geleden heb ik dit zilveren muntje

gevonden. Kunnen jullie mij verder helpen?

Loet van Zoonen

Antwoord: Loet, natuurlijk willen we dit doen. Het zilve-

ren muntje komt uit de 16e eeuw:

Engeland

Sixpence 1 578

Muntheer: Elisabeth I (1 558-1 603)

Literatuur: Seaby 2572

Yraag 4: Hallo Iohan, ik liep van de week op een akker waar ze een berg slootbagger

over hadden gestort. Hierin was een klein ijzeren schaartje'verstopt'met een lengte

van 21,5 cm. De bagger had hem goed beschermd zoals je ziet. Een pootje is wat

zwak en bijna doorgeroest maar de rest ziet er nog goed uit. Ben nu bezig om hem

te conserveren (natronloog met citroenzuur) . Zot jrj dit schaartje aan een tijdperi-

ode toe kunnen dichten? ZaIt.z.t. het eindproduct wel meenemen naar de z.oekdag.

Piet

Antwoord: Piet, leuk zo'n baggervondst en nog compleet ook' We zijn benieuwd

hoe hij er na de behandeling uit zalzien, Deze knijpschaaç uit één stuk ijzer

gemaakt, komt vanaf de vroege middeleeuwen al voor. Jouw exemplaar komt ver ,7
moedelijk uit de 15e/16e eeuw. Benieuwd of na het schoonmaken ook een merk

tevoorschijn komt van de smid die de schaar heeft gemaakt. Knijpscharen werden

niet alleen in het huishouden gebruikt maar ook door schaapscheerders, kleerma-

kers, schoenmakers etc.

Hier dan het eindproduct van de restauratie van de schaar. Na verwiideren von zoveel

mogelijk roest heeft de schaar een tijdie in de oplossing van natronloog en citroenzuur

gelegen. Diverse keren goed gespoeld en gereinigd en tot slot goed gedroogd en in de

transparante spuitlak gezet. Dat drogen ging goed ¡n de broeikas met die temperatu'

ren van de afgelopen periode.

Vraag 5: Hoi Johan, zou jij voor mij kunnen opzoeken

welke munt dit is?

Iohan B.

Antwoord: Johan, je munt is als volgt gedetermineerd:

17e eeuw, Stad Hamburg

1/1 28Thaler, 1601

Met de titel van Rudolf ll

Literatuur: KM 1
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át, snel

onder de wat eten, koffie en

dan op weg naar Brabant.

Rond de klok van 7.00 uii.¡r aanwezig

b¡¡ het W¡tte huis dat diende als*,'
hme-BÐe voor onze ledendag.

Het inricirten van de prachtige zaal

liep lekker en al vroeg waren er leden

aanwezig.

8:30 uur ging de zaal los en het

inschrijven ging van start en al snel

zagen we dat de opkomst hoog was,

Voor de zoekwedstrijden hadden wij
2 akkers van elk 7 hectare tot onze

beschikking waar we gezamenlijk

1000 zakjes met diverse metalen en

nummer verstopt hadden,

Gelukkig waren de beide akkers niet
zo slecht (modderig) als toen de zakjes

de grond ingingen.

Na de eerste wedstrijd is het in de

zalen gezellig druk, de derminatoren
en fotografen hebben het lekker druk

en ook bij de diverse stands is het

gezellig druk.

Erg blij waren we met de aanwezig-

heid van de AWN op onze ledendag en

ook hun stand werd goed bezocht.

Doordat er weinig kinderen aanwe-

zig waren (6) hebben we besloten

om geen kinderwedstrijd te houden,

wel hadden wij voor de kinderen een

presentje.

.-qr¡ts

l-

rV¡þen p"u." van= 
""n 

kleine 2 uur
ging de 2e wedstri.i$van start, na deze

wedstrijd was de uiffieiking van de

d iversg" prijzen.

Na afloop van de dag ontvingen
wij zowel positieve en wat minder
positieve react¡es over het verloop van

de dag. De minder positieve reacties

betroffen klachten over de manier
waarop de zakjes verstop waren waar-

door de "spoorzoekers" meer zakjes

hadden gevonden dan de rest van de

zoekers. We gaan intern bekijken hoe

we dit voor de komende ledendagen

kunnen oplossen.

Met 255 deelnemers voor de zoekwed-

strijden kijken we terug op de drukst
bezochte ledendag ooit, mede door
de ruime locatie en voor het zoeken

prima weer, was het voor ons een zeer

geslaagde dag.

Wij zijn altijd op zoek naar locaties

en graag zouden wij een van onze

komende ledendagen in het Noorden

willen houden. Weet je een locatie,

geef dat dan aan ons door.

Elke aangebrachte locatie wordt
door ons onderzocht en bij gebleken

geschiktheid ontvang je voor het aan-

brengen 100 euro contant.

Good Hunting, Albert van Es

Noodmunt Leiden'
Hiervan zijn veel zilveren
herdenkingsuitgaven van
geslagen. Dit is er ook één.
Zilver, getoetst door de

zilversmid, 19,7 9ram, diam.
40 mm.
Hoe deze munt, in deze

kwaliteit en in deze staat op
de akker verzeild is geraakt
weten we niet. Een zozwate
munt van echt zilver gooi
je zo maar niet weg bij de

huidige zilverwaarde. Of
hebben we te maken met een
grappenmaker die wat leven
in de brouwerij wou brengen
op deze dag.
Sneu voor de jongeman die
dacht een echt waardevolle
munt te hebben gevonden.

Pijlpunt
lJzer,3,1 gram, 50x1 2 mm.

¡ì.¡
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Fibula
Brons
Diam.2l mm.
900-1 000.

Diversé vondsten op de tetlenclag
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207. Bornholmfibula, brons, Pingjum. Deze

fibulae schijnen thuis te horen op het

Deense Oostzee eíland Bornholm. (Hoops

1913-1915-2 no 82). Bornholm was een

belangrijke schakel in de Oostzeehan-

delsroute naar Gotland. Het type is een

derivaat van de oudere Armbrustfibulae.

ln Noord-Holland is naar verluidT een

soortgelijke fi bula gevonden; (vriende-

lijke rnededeling H. Hommes). Datering

7e eeuw.

208. Triëns; goud, Wij naldu m, 5u I ly-su r-Loi re

(Loiret), monetariër M. Alebodus, M.E.C.

(Grierson and Blackburnl no.479.

209. Kop van een naald, goud met zilverkern

en blauwe steen, Dongjum, Merovin-

gisch.

210. Figuurfibula in de vorm van een vogel,

brons, Wijnaldum, Glazema en Ypey,

1 95s-f 0 .

2 1 1 . Stoelspoor, brons, Schatzenbu rg Dronrij p,

Merovingisch.

212. Stoelspoor brons, punt ontbreekt,Tzum

Merovingisch.

213. Beslag, fragment, brons met sporen van

verguldsel, Pingjum. Dit stuk is versierd

in kerfsneetechnieh in een stijl, die als er

diermotieven in zijn verwerkt, de Anglo/
Karolingische dierst'rjl wordt genoemd.

(Ook wel dierstijl no 3) De doorboring aan

één der smalle zijden rnaakt het waar-

schijnlijk dat dit stuk secundair als hanger

is gebruikt. Oorspronkelijk wellicht kist-

of boekbeslag. Datering 8e eeuw.

214. Beslag, brons, Dongjum, Anglo/Karolin-

gische dierstijl (gedegenereerd). Dit stuk

is mogel'rjk geappliqueerd geweest op

een zwaard. Vo or de 2'l 3-2'l 4 vergelijk

de afbeeldingen bij Ypey 1968. Datering

8e-9e eeuw.

215. Stempel(?), lood, Dongjum, versierd met

vlechtbandornanentiek datering + 1 666,

beschadigd. Met dergelijke stempels

konden tussenpositieven worden ver-

vaardigd waarna dan weer negatieven

werden gedrukt. ln het negatief evenals

het tussenpositief van klei vervaardigd,

werd dan het metaal gegoten. Een

andersoortig, maar schijfuormíg model
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van lood werd gevonden ¡n Denemarken;

Wikinger L992, pag. 254, no. 1 06.

216. Beslag, verguld brons, Oosterbierum.

217.Beslag, verguld brons, Pingjum. No.

216-2'17 zijn vergelijkbaar met teugelbe-

slagen uit Velds in Denemarken. Wamers

1985, taf 23. Datering l1e eeuw.

218. Naald met openrechthoek, brons Wes-

tergo.

2 1 9. Escutcheon (?) brons, waarsch ij nl'ljk om-
geving Pingjum.

220. Beslag, brons, omgeving Pingjum, de

knop of verdikking vertoont vlechtband-

ornament¡ek.

22'l . Als vorige, vlechtbandornament¡ek en

menselijk gezicht(?).

222. Dit bronsbeslag uit Ried laat o.a. een sterk

gestileerde, menselijke fi guur zien.

223. Eeslag, brons, Pingjum, slang die viervoe-

ter verslindt.

224.Beslag, brons, Dongjum, ruiter te

paard(?). Qua vorm en functie vergelijk-

baar met no.223.

225. Beslag, bekroning of onderdeel, brons,

Pingjum. ln de voorstelling (ajour) is een

vogel herkenbaar.

226. Beslag, brons, Pingjurn, menselijk ge-

zicht(?).

227. Onderdeel van paardentuig (?), brons

Hornestreek Sexbieru m.

228. Beslag, brons, Pingjum, omkijkend dier

met vogel(?).

229. Als vorige, Ried.

230. Als vorige, N.W. Friesland.
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Fisher CZ-21
lþ aarde wannt op? ln het water vindt u verkoeling!

Met de CZ-21 heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendar¡sche

C7-20.7owel in het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.

GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voof de

mogel¡jkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlez¡ng. Eenmaal gemaaKe instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.

ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schijf garandeert een goede diepgang, ook

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discriminatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batterücompartiment.

Twijfelt u? Maak een afspraak bii Gelan of één van onze

dealers!

Met ¡nstelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maaK u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard feleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert

Fisher een dig¡tale alleskunner,

en dan ook nog eens aantrekkelijk
gepr¡jsd.

Met behulp van de 4-toons objectidentifìcatie

en de numeriek targetidentificatie, weet u waar

u opgraven wilt.Tijdens het pinpointen weet u automatisch

de diepte van het object.

Naast de 11 inch DD zoekschijf is een 4 en 8 inch

concentrische zoeksch ijf leverbaa r.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine goudklompjes, dunne

gouden kettinkjes en kleine voorwerpen.

- Probleemloos werken op gemineraliseerde g¡ond.

Het resultaat mag er zijn!

Een detector met een frequentie

van 19 kHz, uitstekende
gevoeligheid, verbluffende

diepgang, en uiteßt betaalbaar!

NIEUW!!
Nieuwe 15 inch zoekschijf

voor Fisher F70 en F75.
Ç/

6-'

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw t¡jd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met ¡nstelmogelükheden voor frequentie shift,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

De F2 laat zich eenvoudig bedienen,

mede door het goed uit te lezen LCD display.

Goldbug Pro

De Goldbug Pro is het resultaat van

hard werken door de engineers van

Fisher. Bij het ontw¡kkelen van deze

detector waren de uitgangspunten



CSóMX¡ Met de bedieningskast onder de steel, ligt deze

detector prettig in de hand, degelijkheid staat hoog in het vaandel.

Ook bij deze detector staat de frequentie 1 TkHz aan de basis voor veel

zoekplezier.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determineren, zondet

digitale uitlezing. Met instelbaar ijzervolume en discriminatie volume heeft u goede

troeven in handen om waardevolle voo[werpen te onderscheiden van oud ijzer.

Automatische en instelb. grondbalans.

De juiste ligging kan worden bepaald door middel van pinpointen.

Bedieningskast afkoppelbaar.
Wordt geleverd met 8 x 1 l "schotel.

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesyslemen B.V.
Het Slerrenbeeld 48, 52'l 5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 548 1199 fox: +31 lOJ73 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

C.Scope 3MX

De CS3MX is een hoogwaardige professionele detector. De 17 kHz frequentie is ontwikkeld
door C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en goud.

AI 25 jaar luistert C.Scope

naar ervailngen van

zoekers, en gebruikt dit een
goede detectors te maken.

De C53MX is makkelijk in

gebruìk, ook voor beginners
De behuizing is afneembaar, en kan

aan de riem worden bevestigd.
De CS3MX is een volwaardig alternatief voor duurdere detectors.

- Ruim 35 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Off¡cieel importeur C Scope en Fisher

- Detectors mel CE keurmerk

- Eigen gorontietermijn von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no ofsprook)
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merken onder één dok
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oring, e¡gen technische diensl
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Wij verwelkomen u groog mel een kopje koffie in onze showoom voor uilgebreid odvies !

* 25-dec: Joorlijkse Kersl-lol-Nieuw oonbiedingen
* 0ó-dec: K'rjk voor kerslqclies op onze websile
* l5-nov: Deleclor Plozo wordl hoofdsponsor pieppiep.nl
* 0l -nov: 3S-jorig beslqqn Vqn der Boll Metoqldeleclors

Deteclor Plozo is een iniliolief von Williom en Adrie von der Boll Melooldeleclors

04'13 - 25 95 ?7 contqct@deleclorplozq.nl 06 - 4432 4416
Showroom in Uden, op ofsprook ook in Almere en Bredo
www.deleclorplozo.nl Breukrond 215,5403 LG, Uden
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