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Van de voorzitter

Veranderingen in 
het bestuur

Onderzoek slagveld Noordhorn

In deze ongekend zachte winter heb je er hopelijk al 
weer heel wat zoekuurtjes op zitten. 

Het bestuur is ook op zoek; niet op de akkers, maar naar een goede bezet-
ting van het bestuur. Dit jaar zullen er diverse bestuurswisselingen zijn. Na de 
termijn van 4 jaar in het bestuur vol gemaakt te hebben stelt Albert van Es zich 
weer verkiesbaar. Jan Ringenaldus en Friso Backer die nu al actief zijn voor de 
vereniging stellen zich ook beschikbaar voor het bestuur. Xian-Wei Lu stelt 
zich niet meer verkiesbaar. Voor de functie van ‘penningmeester’ is dus nog 
een vacature. Wij hopen dat een enthousiaste vrijwilliger zich meldt voor deze 
belangrijke functie.

Tot mijn spijt moet ik zelf constateren dat ik de functie van voorzitter niet meer 
kan combineren met mijn nieuwe baan. Wel blijf ik actief met onder andere het 
jubileumboek, interviews voor de top 10 en het kippenvelmoment van… en de 
pilot Noordhorn. Albert van Es heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie 
van voorzitter en ik wens hem, samen met de overige bestuursleden veel suc-
ces de komende jaren!

Met betrekking tot de pilot Noordhorn, is onder leiding van de provinciaal 
archeoloog van Groningen, onlangs overleg gevoerd met de RCE (Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort), de AWN en de DDA, over het uitvoeren 
van een groot veldonderzoek. Uitvoerig is de door de RCE voorgestelde werk-
wijze besproken om een wetenschappelijk verantwoord onderzoek te laten 
plaatsvinden met inzet van zoekers. Een plan van aanpak wordt nu opgesteld 
om hopelijk in het najaar deze unieke samenwerking plaats te laten vinden. 
Een oproep voor vrijwilligers voor dit project zal tegen die tijd door ons worden 
gedaan via het magazine en/of de website!

Gert Lugthart 
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Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Mercure Hotel,  
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle

Agenda
- Opening
- Notulen Jaarvergadering 2013
- Mededelingen
- Ingekomen stukken
- Financieel verslag boekjaar 2013
- Verslag kascontrolecommissie
-  Bestuurssamenstelling, 
- Rondvraag
- Sluiting

Aanvullingen op de agenda en aanmeldingen 
van kandidaten voor het bestuur dienen met 
ondertekening, uiterlijk 7 dagen voor aanvang 
van de vergadering in handen te zijn van het 
secretariaat. Aanvullingen die na deze datum 
binnen komen, worden niet meegenomen 
naar de ledenvergadering.

Aanmeldingen
De ledenvergadering is uitsluitend toegankeli-
jk voor leden van de vereniging. Aanmeldin-
gen voor de ledenvergadering dienen uiterlijk 
7 dagen voor de aanvang van de vergadering 
bij het secretariaat binnen te zijn.

KASCONTROLE Voor de controle van het financiële boekjaar 
2013 zoeken we leden voor de kascontrolecommissie.  
Aanmelden bij: penningmeester@detectoramateur.nl

De vereniging zoekt op korte termijn een nieuwe  
    ‘penningmeester’
Ben je geïnteresseerd in deze bestuursfunctie en wil je meer informatie, 
mail: g.lugthart@detectoramateur.nl

  Oproep ledenvergadering 21 mei 2014

Van de redactie
 

Munten..
Wat is dat toch dat zoveel zoekers gefascineerd zijn door 
munten. Vraag een zoeker wat zijn mooiste vondst is 
en een grote kans dat hij een prachtige munt toont. De 
droom van veel zoekers is ook, toch een keer een ‘gou-
den’ munt te vinden. Maar veel zoekers raken ook in ver-
voering als ze een mooie bronzen Romeinse munt met 
zo’n fraaie kop van een keizer, een Keltische munt met een triskelis afbeelding, 
een sceatta of een heel klein middeleeuws penningje met een bisschopje 
vinden. Veel zoekers zullen het moment herinneren, dat je een piepje in de 
koptelefoon kreeg, de schep in de grond stak en toen plotseling een muntje 
tussen de aarde vond. Zo’n muntje wat vaak vele honderden jaren geleden 
door mensen gebruikt werd om er iets mee te betalen, wat jij dan opeens in je 
handen hebt. Ook al zoekt je nog zoveel jaren, het blijft bijzonder.

In dit magazine deze keer, een aantal artikelen over het vinden van munten, 
met daarin ook een aantal schatvondsten. Daarnaast weer een aantal bijzon-
dere inzendingen voor de ‘Vondst van het Jaar 2013’.

Heeft u onlangs een leuke vondst gedaan en zo’n bijzonder moment meege-
maakt, dan willen we dat natuurlijk graag in het magazine plaatsen.
Graag zien we je ook op de zoekdag in Zwartemeer, waar een aantal determi-
natoren klaar zitten om je vondsten te bekijken en waar we ook gelijk foto’s 
van je vondst kunnen maken.

Heeft u ideeën voor het Detector magazine, een artikel of wilt u gewoon 
eens een praatje maken met de redactie, op de leden/zoekdag zijn we bij de 
fotografie te vinden. 

Kees Leenheer



Voor ik mijn Column begin het volgende: De afgelopen weken was ik 
aangenaam verrast door diverse mails en donaties voor mijn ernstig 
zieke maatje John. Ik had me eigenlijk niet echt iets voorgesteld toen 

ik de kerstcolumn schreef, de meeste van jullie 
kennen John verder niet. Het is hartver-
warmend om te zien hoe velen van jullie 
elk op zijn manier een bijdrage heeft gele-
verd voor hem. Ik heb John nog gespro-
ken en hij zit zoals jullie begrijpen in een 
enorme emotionele rollercoaster. Toen 
hij hoorde van de bijdragen van jullie 
allen was hij behoorlijk van slag, omdat 
hij het zo speciaal vindt dat Nederlandse 
zoekers met hem en zijn familie begaan 
zijn. De prognose is eigenlijk somber en 
dingen gaan enorm snel. John zelf blijft 
heel positief in het leven en heeft zijn 
humor nog op volle toeren draaien. 

Zoals hij zelf zegt: ‚Fingers crossed mate’. 
Namens John wil ik jullie allen enorm bedanken 

voor jullie steun. 

Goed dan weer terug naar de realiteit van alledag. Ik moet 
zeggen dat het weer buiten niet echt aanlokkelijk is om er op 

uit te gaan en mijn Franse vriend uit te laten. Eerst zou ik dan al het 
vrouwelijke dilemma hebben; wat moet ik aan? Polarpak of toch liever 
het duikpak. Op dit moment is het zo dat je of kunt schaatsen op het 
land, dan wel zwemmen tussen de maisstoppels. Nou ja, het enige 
positieve aan dit geheel is dat ik aan mijn burgerlijk plicht voldoe om 
groener te leven; Ik hoef nu niet de auto te starten en het milieu te 
vervuilen. Ik ben nu ook nog eens energiezuinig bezig, daar het er uit 
ziet dat ik met deze set batterijen september zo wel ga halen. 

Ach, er zal ook wel kleine midlife crises om de hoek komen kijken; 
je hebt alles al gedaan en wat moet je nu nog? Weer een nat pak of 
bevroren vingers oplopen? Voor dat ene duitje wat je thuis bovenop 
die vele anderen legt in de rommelbak? Tja, misschien is het ook wel 
de winterdepressie of een vroegtijdige voorjaarsmoeheid dat mij 
weerhoud om die detector op te pakken en er op uit te gaan. Ik weet 
het niet. Dan maar even kijken of ik wat zoek-trek kan opwekken. Ik 
zet op zaterdagochtend de televisie aan en zoek het veel besproken 

programma “Diggers’’ op. Ik had deze aflevering al een paar maanden 
geleden opgenomen, maar nog niet de moed gehad om deze te 
bekijken. Het begint al goed, twee breed glimlachende Amerikanen 
stellen zichzelf voor. Hun gebleekte tandjes doen me nu al zeer aan 
mijn ogen. “King’’ George en “The Ringmaster’’ nemen ons mee naar 
het zuiden van Amerika. Tja, moet zeggen de zoekomstandigheden 
zijn daar 30 keer beter dan hier; in je T-shirt in het veld. Hmm ik moet 
daarvoor nog een paar maandjes wachten.. Het duurt niet lang 
of de één gaat al door de hoeven met zijn pin-pointer in de hand. 
Systematisch gravend, 15 minuten zendtijd en 3 reclameblocks later 
heeft onze vriend een echte loden kogel uit ‘de Civil War’ gevonden; 
Gaaaaap.. Springend van geluk rent meneer naar zijn zoekmaatje,  de 
tranen in de ogen van geluk. “Whauw Tim, wat goed dat we hier voor 
536 km hebben gereden”.  “Yeh man, anders hadden we dit pronkstuk 
mooi gemist”. Het geluk kan niet op, na een half uur graven en spec-
taculair in- en uitzoomen van de camera, vindt Ringetje iets spectacu-
lairs, te zien aan zijn uitdrukking. “George, George je gelooft nooit wat 
ik gevonden heb buddy”. “What, what?” vraagt onze koning onge-
duldig. De camera staat op macro-stand terwijl ringetje zijn gebalde 
handje opent. Whauw een echte knoop van een legeruniform. De 
heren gooien hun spullen aan de kant, stappen in de auto, rijden nog 
eens 432 km naar een ‘appraiser’ om het museale stuk te laten taxeren. 
Deze deskundige, met nog wittere tanden, was zo blij deze vondst te 
zien, dat hij hun ter stond $ 300,- bood voor deze knoop. Maar Ringe-
tje laat zich niet kennen en als een echte handelaar weet hij de prijs 
op te drijven en krijgt hij maar liefst $ 400,- voor de knoop. 

Oké, kijkend in mijn knopenbak denk ik dat ik afgelopen jaar alleen 
al zo’n 200 knopen heb opgepiept; middeleeuws, modern, leger, 
burger en buitenlui knopen. Als ik mijn levenswerk aan opgegraven 
knopen in de diverse bakjes en doosjes aanschouw een paar duizend 
bij elkaar. Dan zou ik deze ‘appraiser’ toch een groot plezier doen als ik 
deze voor de spotprijs van  
$ 100,- per stuk aanbied. Hij blij, ik 
blij, toch? Misschien toch maar eens 
een reisje boeken naar Amerika, 
want misschien is het dan toch het 
land van ‘The impossible dream’. 

Klaas Bot

The impossible dream

Locatie
Sportlandgoed
Verl. van Echtenskanaal NZ 2
7894 EA Zwartemeer (Drenthe)
info@sportlandgoed.nl
Telefoon 0591 - 314654
www.sportlandgoed.nl

Programma

08.30-09.30  Zaal open en inschrijven.

09.30-10.00  Opening door voorzitter en organisatie.

10.00-12.00  Wedstrijd 1

12.00-14.00  Pauze

13.00-13.30  Onder voorbehoud kinderwedstrijd

14.00-16.00  Wedstrijd 2.

16.00-17.00  Prijsuitreikng en loterij.

17.00-17.30  Afsluiting 

Inschrijfgeld  
zo ekwedstrijden

Leden: € 15,- p.p.
Niet-Leden: € 20,- p.p.
Gezinsleden van betalende DDA leden betalen de 
ledenprijs (€ 15,-).

Opgave als nieuw lid is natuurlijk ter plekke mogelijk.
Voor bezoekers die alleen voor de dealers, de deter-
minaties of uit belangstelling komen is de toegang 
gratis. 

Vondst van de Dag

Voor de vondst van de dag is er een prijs en een bokaal.

Loterij

Loterij met mooie prijzen.

Determinatieteam

Een determinatieteam is aanwezig om uw vondsten te 
bekijken, o.a.:
D. Dijs:  Algemeen met religeuze insignes, mesheften  
 en ringen.
R. Holtman Gewichten
D.J. de Witt:  Muntgewichten
J. Post:  Munten, middeleeuws
H. Sloots:  Munten, Romeinse periode 
E. Kramer:  Algemeen met prehistorie, vuursteen, 
 aardewerk

Fotografie

Bij onze fotografen kunt u terecht om uw vondsten te laten 
fotograferen.

 Jubileum-determinatiebo ek
In 2017 bestaat de DDA 25 jaar, dus 
dat duurt gelukkig nog wel eventjes. 
En dat is ook wel nodig, want een de-
terminatieboek maken van pakweg 
300 pagina’s boordevol metaalvonds-
ten is niet zomaar iets wat je eventjes 
doet. We zijn inmiddels volop bezig 
met ontwerpen, foto’s maken, deter-
mineren en beschrijven van voorwer-
pen enz., enz. 

Het is de bedoeling dat alle leden 
zo’n boek krijgen.  

Alle reden om, als u uw lidmaatschap 
voor 2014 nog niet heeft betaald, dit 
gauw te doen. 

We laten je graag 
alvast een voor-
proefje zien. 

Deze voorjaars leden/zoekdag zijn we voor de 2e keer te gast op ‘Sportlandgoed’ te 
Zwartemeer (Drenthe). We hebben in de omgeving de beschikking over flinke grote 
akkers.  
We hebben 1000 prijszakjes verstopt, dus voldoende kansen om leuke en mooie 
prijzen te winnen. De Ledendag is ook altijd een gezellige dag met o.a. verkoopstands 
voor metaaldetectoren, boeken en accesoires. Edelsmid Sand ’Or is aanwezig voor 
restauratie van sieraden, en de AWN is aanwezig met een stand.

Camping, blokhutten

Het sportlandgoed beschikt over een camping, 

camperplaatsen en blokhutten welke te huren zijn. 

Tarieven optioneel:

Canadese blokhutten: € 70,- per blokhut per nacht (incl. 

linnen, schoonmaak en lokale heffingen)

Standplaats camping 2 personen: € 18,- per nacht 

(incl. gebruik van elektra, water, sanitair en lokale heffingen)

Standplaats camping gezin: € 26,- per nacht  

(incl. gebruik van elektra, water, sanitair en lokale heffingen) 

Voor reservering en verdere informatie:   

Tel. 0591-314654, www.sportlandgoed.nl.

Sponsors ledendag: o.a.  
Fa. Detect - Gert Gesink, 
Handelsonderneming D.J. Laan,  
Detector Plaza,  
MidHolland detectoren,  
Ik zoek een boek.

Groot gevarïeerd 
prijzenpakket met o.a. 
detectors, accesoires,  
pin-pointers, 
koptelefoons, boeken 
enz. 
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liep terug tot een archeologisch 
onherkenbaar niveau.” “In de 
loop van de vijfde eeuw kwam 
er in het hele kustgebied weer 
bewoning op gang.” Dit waren 
nieuwe binnenkomers, ‘andere’ 
Friezen dan die ten tijde van de 
Romeinen. “Het ziet er dus naar 
uit het Fries-Groningse terpenge-
bied na een al dan niet volledige 
bewoningsonderbreking vooral 
bevolkt werd door Germaanse 
stammen uit Noord-Duitsland en 
Denemarken, door mensen met 
een noordelijke achtergrond die 
hun eigen cultuur en gewoonten 
introduceerden. Voortaan maakte 
het Friese terpengebied deel uit 
van de noordelijke wereld.” 

Friese elite en de Franken
In de zesde eeuw begon de 
bevolking toe te nemen, handel 
en sociale contacten namen toe. 
Langzaam maar zeker ontstond 
een gelaagde samenleving met 
een elite aan de top. Die Friese 
elite was mogelijk wel onderwor-
pen aan de Frankische heersers. 
Van eenheid van Friesland was 
zeker geen sprake. “Waarschijnlijk 
vormden Friese stammen alleen 
in tijden van oorlogsdreiging 
een tijdelijke federatie die door 
een centraal gezag overkoepeld 
werd.” De legendarische koningen 
Aldgisl en Radboud regeerden 
waarschijnlijk één of enkele van 
die stammen, maar waren geen 
alleenheerser. “Het is nauwelijks 
voorstelbaar dat de Friese konin-
gen uit het rivierengebied heel 
het Friese gebied beheersten, ook 
al hebben ze lang die reputatie 
gehad.” Karel Martel bracht delen 
van het Friese gebied, waaronder 
het Kromme Rijngebied, onder 
Frankisch bewind. “De relatie 
tussen de Friezen en de Franken 
werd sinds de achtste eeuw in 
de eerste plaats bepaald door de 
verhouding van overwinnaars en 

overwonnenen.” De Franken lieten 
daarbij vaak bestaande instel-
lingen en gewoonten intact, zoals 
de Friese rechten (Lex Frisionum). 
Friese kooplieden ontpopten 
zich binnen het Frankische rijk 
tot de belangrijkste tussenper-
sonen van het handelsverkeer in 
Noordwest-Europa. De Friezen 
konden goederen uit alle wind-
streken verhandelen. Daardoor 
werd Frisia hét distributiecentrum 
tussen West- en Noord-Europa. 
Toch waren de Friezen geen 
slaafse volgers van de Frankische 
heersers. Zij namen ook deel aan 

Waterrijke Friezen in de vroege middeleeuwen

“De enige constante in  
de geschiedenis is de buiten-
gewone, natuurlijke gesteld-
heid: de nabijheid van het 
water, van de zee, getijden-
geulen, rivieren en moerassen. 
We mogen daarom de Friezen 
met recht als een ‘volk van het 
water’ bestempelen.  
De waterrijke omstandighe-
den in de zompige uithoek 
van Europa die ze bewoonden, 
waren allesbepalend voor de 
ontwikkeling van de Friese 
bevolking en leverden de 
voorwaarden voor de unieke 
 geschiedenis.” 

De woorden die Luit van der Tuuk 
kiest in zijn inleiding van De Frie-
zen, De vroegste geschiedenis van 
het Nederlandse kustgebied zetten 
gelijk de toon. Geen legendari-
sche dapperheid, geen mythische 
vrijheidsliefde maar de landschap-
pelijke elementen zijn bepalend 
voor de ontwikkeling van de Frie-
zen. “Er is wel verondersteld dat 
de handel de Friezen in het bloed 
zat, maar het waren boven alles 
de geografische omstandigheden 
die hen in de kaart speelden.”

Van boer tot handelaar
Van der Tuuk steekt dan ook van 
wal met een hoofdstuk over het 
wonen in een landschap dat 
door het water wordt geregeerd. 
De overige hoofdstukken, 3 t/m 
7, gaan over de Friezen zelf. En 
omdat die Friezen geen schrift 
kenden, begint het eigenlijk met 
de Romeinen die de Friezen voor 
het eerst opvoerden in hun bron-
nen. “Romeinse verhalen over 
oorlogszuchtige Friezen ten spijt 
onthult archeologisch onderzoek 
een overwegend agrarische 
samenleving.” De afname (van 
producten) door de Romeinen 
had zo z’n invloed op de sa-
menleving. “De Friezen konden 
lang niet alles van eigen bodem 
leveren. Daarom begonnen ze als 
tussenhandelaren te fungeren. Zo 
gingen er regelmatig producten 
door hun handen die uit Scan-
dinavië afkomstig waren, zoals 
pelzen, walrusivoor en barnsteen. 
Daarmee verstevigden de hoofd-
mannen die greep hadden op 
deze handel, hun positie.”

Vanaf de late derde eeuw verlaten 
de Romeinen het land. Gelijktijdig 
vindt ook een demografische ver-
andering plaats. De kustbevolking 
neemt “zodanig af dat grote delen 
bijna geheel ontvolkt raakten. 
Of beter gezegd: de bevolking 

Leon Mijderwijk

Luit van der Tuuk
De Friezen, De vroegste 
geschiedenis van het Neder-
landse kustgebied 
(Kampen 2013)

ISBN 978 94 019 016 66, € 19,95 
Paperback, 320 pagina’s, met 
zwart-wit- en kleurenillustraties 
Uitgeverij Omniboek.

Kijk eens wat ik gevonden heb!     
In museum Ceuclum is van februari tot en 
met april de tentoonstelling “KIJK EENS WAT 
IK GEVONDEN HEB” te zien. 

Een groot aantal vrijetijdsarcheologen laten 
hun mooiste vondsten zien.  De afgelopen 
maanden was de tentoonstelling te zien in 
het kasteel te Wijchen.
Er zijn vele prachtige vondsten uit de regio 
te zien. Fragmenten en tekeningen van een 
Romeinse kelder, een maalsteen uit het 
neolithicum, een prachtig scheepsanker uit 

de 18e eeuw, een Romeinse muntschat uit de 
tijd van keizer Postumus 260-268 na Christus. 
Keltische munten en een gouden ring, een 
klokbeker uit de Bronstijd, een ring van goud 
en ingelegd met een gem van rode jaspis 
1800 jaar oud uit de Romeinse tijd.  Op de 
gem staat een afbeelding van een haan en 
een hagedis. Een prachtig Romeins gezichts-
masker, een radnaald uit de midden bronstijd 
en een rapier uit de bronstijd gevonden 
bij een lage waterstand in de Maas, een 
Hollandse noppenroemer uit 1646 met de 
wapens van de 17 Provinciën.

Een zeer bijzonder stuk is een TABULA PATRO-
NATUS, een bronzen plaat uit de Romeinse 
tijd in 1979 gevonden. Een dergelijke plaat 
gaf aan dat een stad onder de bescherming 
stond van de senaat en het volk van Rome.
Dit is slechts een kleine opsomming wat er 
allemaal te zien is in de tentoonstelling:  

Kijk eens wat ik  gevonden heb. 
Verder is er natuurlijk de vaste collectie in het 
museum Ceuclum te zien met speciaal vele 
Romeinse voorwerpen.

De tentoonstelling in museum Ceuclum te 
Cuijk aan de Maas is gratis te bezoeken in de 
maanden februari tot en met april op woens-
dagen, zaterdagen en zondagen  
13.30-16.30 uur. 
Gewoon doen.

Museum Ceuclum
Castellum 1,  Cuijk
Tel. 0485-322 280

museumactiviteitennieuws

opstanden waarbij zij onder meer 
samenspanden met de Denen. 
Uiteraard tot ongenoegen van de 
Franken; Karel de Grote en zijn 
nageslacht namen maatregelen 
om de teugels aan te halen. 

Noormannen
“Hoewel de plunderende zee-
schuimers in vroegmiddeleeuwse 
bronnen meestal als Noorman-
nen of Denen werden aangeduid, 
waren er onder hen ook Friezen.” 
De piraten ondermijnden de stabi-
liteit in het rijk van zowel Deense 
als Frankische heersers. De Fran-
ken installeren in 857 een Deense 
vazal die de Noord-Friese piraterij 
moest beteugelen. Mede door 
interne strubbelingen was het 
Frankische rijk toch al verzwakt 
en één van de plunderaars dwong 
bij keizer Karel III de Dikke af dat 

hij de macht in handen kreeg. Het 
Deense vazallenrijk in Frisia was 
maar van korte duur. Het eindigde 
in 885. Er ontstond een machts-
vacuüm waarin ene graaf Gerulf 
instapte.  “Gerulf was de stamva-
der van de krachtige dynastie van 
de West-Friese graven. Het gebied 
rond de monding van de Oude 
Rijn dat hem in 889 was overge-
dragen, werd de kern van wat zou 
uitgroeien tot het machtige graaf-
schap Holland.” 

Prima vertelling
Niet voor niets heb ik in deze 
samenvatting veel citaten van 
Van der Tuuk opgenomen. Dit is 
geen gemakzucht. Ik wil ermee 
de kracht van zijn schrijven laten 
zien. Kort en kernachtig een 
bewering doen en deze daarna 
illustreren. In die illustratie komen 

tal van aspecten van de Friese 
samenleving aan bod zoals runen, 
scheepvaart, grafrituelen en 
muntslag. Ook deze onderwerpen 
weet hij zonder te veel mitsen en 
maren helder te omschrijven. Is er 
niets minders te noemen aan dit 
boek? Tuurlijk, als je wilt, is er altijd 
iets te noemen en dat doe ik dan 
maar. Omdat de auteur in de in-
leiding al aangeeft dat waterrijke 
omstandigheden allesbepalend 
zijn voor de ontwikkeling van de 
Friese bevolking, dan valt op dat in 
hoofdstuk 3 t/m 7 toch juist weer 
het samenspel tussen mensen 
de geschiedenis lijkt te sturen. 
Hierdoor ontstaat weliswaar 
een prima, maar toch een wat 
traditionele vertelling. Hij houdt 
aandacht voor de natuurlijke om-
standigheden, maar deze treden 
toch meestal op de achtergrond 

op. Deze omstandigheden steeds 
weer als vertrekpunt nemen, had 
mogelijk in een origineler verhaal 
geresulteerd.

Luit van der Tuuk (naast auteur 
ook conservator van Museum 
Dorestad) is net als conservator 
van het RMO Annemarieke Wil-
lemsen in de niche gedoken om 
de vroege middeleeuwen voor 
een breed publiek te ontsluiten. In 
2013 werd Van der Tuuk daarvoor 
al geprezen. Hij mocht de W.A. van 
Es-prijs in ontvangst nemen voor 
zijn boek ‘De Eerste Gouden Eeuw’ 
(zie Detectormagazine 120 uit 
december 2011 voor de boekbe-
spreking). De prijs is bedoeld voor 
een publicatie die van bijzondere 
betekenis is voor de Nederlandse 
archeologie.

Overzicht van het Friese gebied. 
Bevolkte streken zijn oranjerood 
aangegeven. (Uit: ’De Friezen’).



       ca. 300 v. Chr.                                                    ca. 23 v. Chr.           ca. 12 v. Chr.                                                                                                                                                                                         ca. 500                                                               1000                                                                                         vanaf 1506                                                     vanaf 1815

IJzertijd Romeinse tijd in Nederland Middeleeuwen Nieuwe tijd - provinciaal   Nieuwe tijd - Willem I
Romeinse republiek keizertijd vroeg midden laat

                                                                             Keltisch (-100 tot 0)       Merovingisch                                                                   Karolingisch Franse tijd (1798-1813)

 1 Halve gouden rijderschelling, Gelderland, 1616, 28 mm.

 2 Gouden munt Engeland, George III, 1788, 20 mm.

 3 Thaler uit Hamburg (met rand), 1553, zilver, 40 mm.

 4 Denarius Antoninianus Philippus, 244-249. Romeins zilver, 20 mm.

 5 Philipsdaalder Brabant, 1558, zilver, 40 mm.

 6 Dubbele stuiver Karel de Stoute, 1467-1477, zilver, 26 mm.

 7 Penning 12e-13e eeuw, hertog van Brabant, zilver, 11,5 mm.

 8 Henry III, hammered coin, 1200, Engeland, zilver, 17 mm.

 9 Edward II, hammered coin, 1307, Engeland, zilver, 17 mm.

 10 Ferdinand II, denar, 1578-1637, Hongarije, zilver, 13 mm.
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Zilvervondsten & goud

Halverwege dit jaar besloot ik een andere 
detector aan te schaffen en vooral een 
nieuwe detector stuitert in je kofferbak 
als je bijna geen tijd hebt om op pad te 
gaan. Enfin, die detector moest natuurlijk 
getest worden en al gauw diende zich 

een goede mogelijkheid 
aan. Een vriend en tevens 
zoekmaat, die naar de naam 
Hans luistert, stond ergens 
met zijn camper en vroeg mij 
om langs te komen met mijn 
kinderen. Van het zoeken 
kwam overdag niet zoveel 
omdat het best warm was 
en zwemmen de voorkeur 
genoot. In de avonduren toch 
maar de detectors gepakt om 
even aan onze verslaving toe 
te geven. Echter, bijna geen 

zoekplek omdat alles ingezaaid was. 

Toen voor nood op een groenstrook maar 
even onze beide detectors uitgelaten. 
Mijn eerste piep was zo hoog dat het wel 
een blikje moest zijn. Hans zwaaide er 

over heen met zijn detector en zei: “Of het 
is een blikje - en ik hoop dat ie koud en 
gevuld is want ik stik van de dorst - óf het 
is een hele grote munt!” En zwaaiend liep 
Hans verder. Ik graaf en vrij diep haal ik 
een grote zwarte plak uit de grond. Ik zag 
het meteen… Een grote zilveren munt zo 
groot als een putdeksel. Ik riep Hans te-
rug en liet de vondst zien. Hans: “Ja hoor, 
jij weer… Mazzelaar!” Hans vervolgde zijn 
pad en kreeg vlak naast de eerste hoge 
piep een identiek signaal. Je raadt het al: 
nog eentje… en daarna nog eentje…. 
Samen vonden we er 14. Met ongeloof 
keken we naar onze vondsten… 14 grote 
zilveren plakken. En zwaar! Met een grijns 
naar huis gereden en daar de munten in 
de olie gelegd. De munten zijn gedeter-
mineerd als Talers, allen tussen 1565 en 
1630 geslagen (Habsburg en Tirol).  
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Al eens eerder mocht ik een stuk plaatsen

vanwege de vondst van een gouden munt 

met daarbij middeleeuwse vondsten. Na 

twee jaar maak ik wederom de balans op, 

of eerlijk gezegd… van de afgelopen vier 

maanden. Deze vier maanden zullen voor 

mij niet snel geëvenaard worden, al hoop 

ik dat natuurlijk wel vurig. 

Zilveren thalers, 
geslagen tussen 1565 
en 1630. Habsburg 
en Tirol.

Zilveren deniers, Guillaume 
X, Bordeaux, 1127-1137.

Gouden 
 soeverein,1873.

Ze zijn bijna 30 gram per stuk en tussen 
de 4 en 5 cm groot. 

Exact één week daarna vertrok ik met het 
gezin naar de Dordogne in Frankrijk, een 
mooie campingplaats en van oudsher 
van Keltische oorsprong. De tempera-
tuur was verstikkend, 37 graden maar ik 
kon mijn dwangmatige behoefte om te 
zoeken niet bedwingen. Naar een boer 
gegaan en zonder problemen toestem-
ming gekregen. Ik had de tekst al uit 
mijn hoofd geleerd en een fles rode wijn 
als stok achter de deur. Ik had vier grote 
velden ter beschikking, dus ik kon even 
vooruit. Tjonge… muggen zo groot als 
huismussen… de koperen ploert die alles 
doet verschroeien… en een zwembad 
dat lonkt. Enfin, bloed kruipt waar het 
niet gaan kan… gewoon doorstekkeren 
en veel water drinken. 

Op een gegeven moment komt er een 
klein Frans autootje de akker op gere-
den. Er stapt een Fransman uit en hij 
begint vragen te stellen in het Frans, 
met waarschijnlijk een dialect om ons 
gesprek nog moeilijker te maken. Bleek 
dat hij een boer uit de omgeving was en 
dermate geïnteresseerd in onze hobby. 
Hij legde wat munten en zijn gouden ring 
op de grond en bediende mijn detector. 
We keuvelden een beetje door in het 
zogenaamde ‘camping-Frans’ en toen liet 
hij het woord chateau vallen en vroeg 
mij om hem te volgen met mijn  voiture. 
Op een grote heuvel stond een groot 
huis met daaraan een kasteeltoren. De 
boer, Alain genaamd, vertelde dat er een 
kasteel had gestaan uit de 12e eeuw. 
Een gedeelte stond er nog en er was een 
paar eeuwen geleden een groot huis aan 
gebouwd. Het huis was niet van hem 
maar alle grond daar omheen wel. Alain 
vertelde dat ik overal mocht zoeken… 
en die mogelijkheid heb ik natuurlijk niet 
ongemoeid gelaten. Ik vond er een paar 
leuke 17e-eeuwse munten van koper en 
natuurlijk de bekende Napoleon-munten 
uit de 19e eeuw. 

Op een gegeven moment liep ik langs het 
oude pad met een heg richting het voor-
malige kasteel. Een piepje verraadde de 
aanwezigheid van een mogelijke vondst, 
dus ik graven. Allemaal stenen en opeens 
was het piepje weg. Vervolgens met 
de pinpointer een beetje in de rondte 
gepeurd en het piepte bij een steen. Ik 
dacht eerst dat het een stuk cokes was 
of meteoriet, dus ik was voornemens, 
na al die moeite, het vermoedelijke stuk 
meteoriet een stuk richting zijn geboor-
teplaneet te slingeren. Gelukkig had ik de 
tegenwoordigheid van geest om de steen 
eens nader te bestuderen. De steen was 
bedekt met aarde en knetterhard gewor-
den. Ik brak de steen in twee helften en 
zag dat er in de steen een rij muntjes zat. 
Zwart van kleur dus vermoedelijk zilver! 
Ik telde er al 10! 

Ik ben direct naar mijn vakantiehuis 
gereden en heb de steen in warm water 
gelegd om de aarde er af te weken. 
Uiteindelijk kwamen er 12 munten uit! 12 
middeleeuwers in één keer!! Ik zou al een 
gat in de spreekwoordelijke lucht sprin-
gen als ik er maar één had gevonden! 

Het betreffen zilveren deniers van 
Guillaume X, Bordeaux (1127-1137). 
Opvallend is de steen waar de munten 
in zaten verstopt, het is zo glad dat het 
bewerkt lijkt. Ik heb mij laten vertellen 
dat de steen wellicht een belemniet of 
donderkeil zou kunnen zijn. Het is het 
versteende staartstuk van een inktvis, die 
er ooit leefde toen het nog zee was, 70 
miljoen jaren geleden. Ik heb alleen Alain 
de boer niet meer kunnen vinden, zijn 
adres was onbekend. Een fles wijn heb ik 
achtergelaten in de geparkeerde tractor 
op zijn land.

Als klap op de vuurpijl vertrok ik vier we-
ken daarna met acht mannen voor de 3e 
maal naar Engeland (elke jaar hopen we) 
om ons in Norfolk helemaal nat te laten 
regenen. Tjonge, wat een water en wind. 

Zoals ze in Engeland 
zeggen: “It’s raining cats 
and dogs”… Het gebied 
was historisch gezien perfect, 
veel Romeinse sites en wij hadden daar 
toestemming van een boer gekregen. 
De boer trakteerden we op een krat bier 
die hij gewillig incasseerde. De vonds-
ten waren prima, bij elkaar toch zo’n 16 
zilveren middeleeuwers en andere mooie 
vondsten. Iedereen had er bijna al een 
zilveren munt gevonden, behalve ik. Op 
een gegeven moment een lage piep… en 
ik graaf eigenlijk op alle piepjes… zo ook 
deze. En warempel, een heuse gouden 
munt zag het daglicht weer. Het betrof 
een halve gouden soeverein uit 1873.  
Geen zilver… maar wél goud!! Mark en 
Nico liepen in mijn kielzog… ik deelde 
met hen het moment en we hebben ver-
volgens via onze portofoons aangestuurd 
op een koffiemoment. Het laten zien van 
de gouden munt werd gefilmd, een heel 
leuk moment! Na de koffie werd ik op 
diezelfde akker ook nog getrakteerd op 
een middeleeuwse ‘ hammered coin’ uit 
de 13e eeuw……! 

Ik klaag dit zoekjaar niet. Willen de vond 
sten nog beter worden dan zal ik per-
soonlijk de detectorgoden moeten aan-
spreken denk ik. Ik hoop op een teken… 
ik kijk elke avond bij het uitlaten van de 
hond wél even hoopvol naar boven, ik 
heb aan een glinstering genoeg…

Bedankt voor het lezen, geniet van de 
foto’s en wellicht tot ziens,

Johan Kannegieter 
Groningen



Verloting Minelab CTX3030

Ter gelegenheid van de ingebruikname van 
het nieuwe bedrijfspand van Handelsonder-
neming D.J. Laan aan de Koningstraat 1-3 
op 15 juni van het vorige jaar hadden Dirk 
Jan en Mathijs Laan een actie bedacht. Bij 
een aankoop vanaf € 50,- kon elke klant een 
deelnameformulier invullen en meedingen 
naar een Minelab CTX3030 metaaldetector 
t.w.v. € 2395,-! 
De actie duurde tot 24 december 2013 en op 
vrijdag 27 december is de trekking verricht 
door Mw. Petra Nobels van Notariskantoor 
Butijn. Stefan Franzen uit Warmenhuizen is als 
 winnaar van de Minelab CTX 3030 uit de bus 
gekomen. Op 2 januari 2014 is deze detector 
persoonlijk aan hem overhandigd. 

Stefan huurde daags voor kerst een Golden 
Mask 1+ 18 kHz omdat hij tijdens zijn uitje 
naar de Eiffel een keer met een metaaldetec 

Op de foto van links naar rechts: Dirk Jan Laan, Mathijs Laan, 

Stefan Franzen, en Petra Nobels. 

tor op pad wilde. Heel bijzonder is dat Stefan 
de laatste klant was voor de kerst, de datum 
dat de actietermijn sloot. 

De lade met alle 408 deelnameformulie-
ren is omgekeerd in een doos, daarna zijn 
de formulieren in een grote kom gegaan. 
Eerst werd door vader en zoon Laan al goed 
geschud, de notaris heeft nogmaals geschud 
en uiteindelijk een formulier getrokken. Het 
formulier bleek dus het exemplaar van Stefan 
Franzen te zijn. Hij is uiteraard enorm blij met 
deze prijs! 

detectornieuws
Nieuw van Golden Mask

De inmiddels behoorlijk populaire 18 kHz Golden 
Mask 1+ detector met NiMH oplaadpack en DD 
zoekschijf naar keuze kan nu ook geleverd wor-
den met een draadloze hoofdtelefoon!
De Golden Mask 1++ WS101 wordt geleverd met 
draadloze WS101 hoofdtelefoon voor slechts € 
459,- en de Golden Mask 1++ WS103 wordt gele-
verd met draadloze WS103 hoofdtelefoon voor € 
489,-! Er is geen vertraging in het geluid waar-
neembaar. Het is Golden Mask dus gelukt tegen 
een scherpe prijs een kwalitatief hoogwaardig 
product aan te bieden.

Binnenkort introduceert Golden Mask ook zijn 
eerste detector met LCD display, de Golden Mask 
5. Op Golden Mask detectors wordt 5 jaar garan-
tie gegeven.
Eén van de officiële importeurs van Golden Mask 
in Nederland is Handelsonderneming D.J. Laan. 
(www.djlaan.nl )  
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Uit de voorbeelden van Stein Heeren van 
de Vrije Universiteit kwam naar voren 
dat particuliere metaalvondsten de door 
archeologen vastgelegde verspreidingsge-
bieden van voorwerpen niet alleen aanvul-
len maar deze ook wezenlijk veranderen. 
Velen deelden de visie dat het belangrijk 
is dat zoekers hun informatie delen en dat 
archeologen erkennen dat ze vitale infor-
matie hebben vergaard. Wanneer zoekers 
vondsten niet aanmelden is het belangrijk 
dat ze zoveel mogelijk documenteren zodat 
de vondst later nog gebruikt kan worden. 

Er werden voorbeelden gegeven, zoals het 
‘redden’ van vondsten uit de soms kwets-
bare bouwvoor en samenwerking tijdens 
archeologische onderzoek, waarin zoekers 
met een metaaldetector een positieve rol 
kunnen spelen. Daarnaast werd benadrukt 
dat het belangrijk is dat de informatie over 
vondsten gedeeld moeten worden zodat 
onderzoeks- en beleidskaarten aangevuld 
kunnen worden. 

Ook kwam onder meer naar voren dat 
het melden van relevante archeologische 
vondsten een plicht is van de vinder en 
de zorgvuldige registratie een plicht van 
de overheid. Deze laatste zou hierin ook 
moeten faciliteren. Landelijk blijkt er veel 
onduidelijkheid te zijn over hoe en waar 
je vondsten moet aanmelden. Naar de 
letter van de wet moet de melding worden 
gedaan bij de minister. In de praktijk 
zijn er voor het melden van vondsten in 
elke provincie één of meerdere locaties 
waar meldingen kunnen worden gedaan. 
Denk bijv. aan een meldpunt archeologie, 
provinciaal depot, steunpunt, museum, 
gemeente of regioarcheoloog. Iedereen 
is het er mee eens dat het anders moet 
worden geregeld. Maar hoe doe je dat als 
er meer dan 100.000 vondsten per jaar 
gemeld worden?

Aanwezigen vonden het logisch dat ar-
cheologen (en zoekers) kritisch blijven ten 
opzichte van de excessen die metaaldetectie 

soms veroorzaakt, het is noodzakelijk om 
hier aandacht aan te blijven besteden. De 
discussie over wat wel en niet mag of kan 
zal hier niks oplossen maar wel hoe me-
taaldetectie binnen de wettelijke kaders het 
beste plaats kan vinden. Echter blijkt uit de 
discussie dat wetgeving en de praktijk uit 
balans zijn en dat een landelijke heroriën-
tatie nodig is. Wellicht moet de regelgeving 
aangepast worden. Vanuit de standpunten 
van de erfgoedinspectie volgt de discussie 
over wat we wel of niet schadelijk vinden 
voor het gemeenschappelijk erfgoed. Een 
suggestie die gedaan werd is dat het wel-
licht een mogelijkheid is dat de overheid 
gebieden aanwijst waar ‘gepiept’ kan wor-
den en het daar dus wettelijk toegestaan is. 
Een andere suggestie die gedaan werd, is 
om te kijken naar het ‘Engelse model’, waar 
men op een heel eigen wijze met metaalde-
tectievondsten omgaat. 
Ook kwam naar voren dat het goed zou 
zijn voor de beeldvorming de persoonlijke 
initiatieven en projecten waar archeologen 
en zoekers samenwerken beter te bekijken, 
er zijn goede voorbeelden. Er gebeurt in de 
praktijk ook al veel dat wellicht navolging 
verdient. 

Terugkijkend op de sessie zien wij een rijke 
voedingsbodem voor toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot metaaldetectie 
en vooral ook de band tussen zoekers en 
archeologen. De eindconclusie van de ses-
sie was dat samenwerking tussen zoekers 
en archeologen niet alleen kan maar ook 
moet. Nu moeten de initiatieven volgen 
om hiermee aan de slag te gaan en deze 
samenwerking uit te werken en waar kan 
te stimuleren. Het dient niet alleen het 
archeologisch belang maar ook een maat-
schappelijk belang zodat we samen het 
verhaal over het verleden kunnen vertellen.

Alexander van de Bunt & Marianne Visser

Succesvolle sessie metaaldetectie en archeologie  
op de Reuvensdagen 2013
December 2013

Zes sprekers, zo’n veertig deelnemers en een boeiende discussie: wij kijken 
tevreden terug op de sessie metaaldetectie en archeologie tijdens de Reuvens-
dagen in Groningen. Het centrale thema was samenwerking tussen archeolo-
gen en zoekers. Voor het eerst werd de dialoog tussen archeologen en zoekers 
naar de Reuvensdagen gebracht. Om een goed beeld te krijgen van de samen-
werking en bijdrage van zoekers en hoe om te gaan met vondsten werd het 
onderwerp door de zes sprekers vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het 
Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht, de Vrije Universiteit, de 
Erfgoedinspectie, de DDA, de AWN en de auteurs van het recentelijk versche-
nen boek ‘Gered uit de grond’ gaven een presentatie. Aan de hand van pittige 
stellingen kon vervolgens iedereen meedenken over de wijze waarop metaal-
detectie en zoekers enerzijds en archeologen anderzijds met elkaar tot een 
vorm van samenwerking zouden kunnen komen. De discussiesessie kenmerkte 
zich door een zeer positieve sfeer, waarin archeologen en zoekers nader tot 
elkaar kwamen. Hieronder een verslag van de sessie, waarbij zoveel mogelijk 
alle meningen en stellingen van sprekers en aanwezigen zijn verwerkt.



Bakenloodjes      (slot)

  nader bekeken
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Loodjes Harlingen
De betonning van het Amelander gat en 
het Coggediep werd lange tijd onder-
houden door de stad Dokkum, maar in 
1645 verhuisde de Admiraliteit wegens 
de verzanding van het Dokkumerdiep 
naar Harlingen. Met de verhuizing 
breidde de zorg van de Admiraliteit 
zich ook uit tot het Amelander zeegat. 
In 1655 gaven de Staten opdracht aan 
de Admiraliteit om ook tonnen in dat 
zeegat te leggen.
De Staten van Groningen betaalden 
“naar billijke proportie” mee aan deze 
tonnen en op Schiermonnikoog stond 
een Friese- en een Groningse kaap. 
Het waren echter niet alleen deze 
vaarwaters waar Harlingen zich mee be-
moeide, ook het gebied rond de Jetting, 
Kromme Balg, Abt, de Friese wadden tot 
het Groningse diep en het Kornwerder-
zand behoorden op den duur tot hun 
taakgebied.
Hier deed het typische geval zich voor 
dat de stad Harlingen het betonnen en 
bebakenen overdroeg aan het armenbe-
stuur (ArmenKas). Dit bestuur mocht ba-
kengelden heffen om met de inkomsten 
hieruit de armenzorg te betalen. 

Voor uitvoerige informatie over de 
Harlinger bakenloden zie mijn artikel in 
Detector Magazine 124. 
(afb. 30)

Bakenloodjes voor De Jetting, de vaar-
geul tussen Harlingen en De Vliestroom.
(afb. 31)

Irnsum
(afb. 32) Dit is een achthoekig lood met 
de tekst ‘Kanaalgeld te Irnsum voldaan’. 
Ook van Terhorne komen overeenkom-
stige penningen voor. 

De Zeeuwse stromen
De Zeeuwse stromen en kusten waren 
zonder de hulp van bakens en tonnen 
niet te bevaren. ‘Omdat de stroomen 
hier gedurig met hare diepten droogten 

en zanden van binnen en buiten bij alle 
gelegentheden van hoogen vloeden, door 
sware opperwateren en hardgaende eb-
ben door onstuimigheden der zee en der 
winden door het afschuren en aenwassen 
van d’eene en d’andere landen verande-
ren, soo moeten onze wateren omtrent 
de zandplaten en droogten altijd wel van 
bakenen versorgt zijn’. 

De stad Den Briel was de eerste stad 
welke over een vuurbaken schreef, 
dezelfde stad die in de geschiedenis van 
de visserij ook de eer heeft gehad om in 
1164 de eerste haringvissers te hebben 
zien uitvaren. Sinds 1280 bezat Den Briel 
al het ‘Caap- en Vierboetrecht’ en wer-
den er minstens twee vuren brandende 
gehouden voor het aanlopen van de 
Maasmond bij nacht.

Op 12 maart 1352 gaf Hertog Willem 
aan Zierikzee toestemming ‘een landte-
ken te setten in den dunen van Scouden 
daer alle coman vreemde en andere by 
seylen, en mogen haer lyf en goed by te 
bergen’. Voor de kosten werd ‘teyken-
geld’ geheven, tenzij in andere landen 
onze schepen daarvan waren vrijge-
steld, want dan werd het wederkerig 
niet gedaan. 

Hertog Albrecht van Beieren gaf in 1370 
opdracht voor het oprichten van een 
vuurbaak te Westkapelle; ‘om vier te 
barnen op die vierboet te West-cappel, om 
stadiglick vier te branden van deze tijd’. 
De binnenkomende schepen moesten 
betalen ‘tot onderhoud van vier en 
menschen’. 

Uit een rekening van de water-
baljuw te Middelburg rond 1600 
is op te maken dat deze gerech-
tigd was tot het ontvangen van 
ton- en bakengeld. Herhaaldelijk 
komt men in de notulen van 
de Statenvergaderingen een 
passage tegen over de bebake-
ning van de Zeeuwse stromen: 
bijvoorbeeld kwesties over de 
vergoedingen van de bakenaars.

In de ‘Walcherse Arcadia’ (Vlis-
singen 1746) wordt als volgt over 
de ‘bakenaars’ gesproken: ‘Daar-
toe zijn ook Bakenaars, die met 
bolbakens, tonnen en rijsstaken, 
naar vereisch en aard der plaat-
sen den zeeweg door plaatsen 
en droogtens heen banen. 

De Franse periode (1795 
- 1814
Onder invloed van het Franse 
gezag kwamen er na 1795 een 
aantal veranderingen. Deze ver-
anderingen waren hoofdzakelijk 
van organisatorische aard, tech-
nisch bleef alles bij het oude. De 
Commissies van Toezicht op de 
Pilotage werden op 5 maart 1795 
opgeheven en het geheel kwam 
onder toezicht van de marine. 
Dit was wel begrijpelijk want het 
koopvaardijverkeer was nihil en 
daardoor dreigde de Pilotage in 
verval te raken, wat de Franse 
Marine zich niet kon permitteren.

Na de Franse tijd, dus na het 
herstel van de onafhankelijkheid, 
verscheen op 7 december 1813 
een door koning Willem I gedag-
tekend Koninklijk Besluit. Art. 11 
van dit besluit is van belang voor 
de bebakening en luidt als volgt: 
‘Zijne administratie zal zich 
uitstrekken over de construc-
tie en uitrusting der schepen, 
de aanwerving van zeelieden, 
kustbeseining, het loodswezen, 
de tonnen en de bakens en in 
het algemeen over alle hetgene 
in verband staat met de defensie 
te water’.

Het heeft tot 1 juli 1836 geduurd 
voor de betonning van alle 
Nederlandse vaarwaters onder 
het bestuur van de Marine was 
geplaatst. 

Wat is er nu zoal bekend 
van het Zeeuwse baken-
geld?
Uit de Numismatische Geschrif-
ten van mej. Marie G.A. de Man, 
met o.a. artikelen over Zeeuwse 
loodjes, heb ik de volgende ge-
gevens ontleend; De te bespre-
ken loodjes stammen uit de tijd 
dat Zeeland zich aansloot bij de 

Franse beweging in ons land. 
De loodjes werden verstrekt 
door de ‘bakenaar’ als bewijs dat 
men het verschuldigde tonne- of 
passagegeld voor zijn schip had 
betaald, zoals de verordeningen 
voorschreven.

Allex Kussendrager

>>
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Harlinger 
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1. Op de voorzijde staat: “TONNE/
VAN DE/KLOOT” en op de keer-
zijde het jaartal 1793 waarboven 
in een kader “4.G.L” is gestempeld. 
(afb. 41)

De Caloot, in de wandeling door-
gaans ‘Kloot’ genoemd, was een 
met tonnen of bakens voorziene 
zandbank, of plaat op de Wester-
schelde, die elk naar Antwerpen 
varend schip moest passeren. 
Het loodje was dus een bewijs 
dat men de verschuldigde vier 
gulden had betaald.
Ook is ‘de Caloot’ een algemene 
benaming voor alle ondiepten in 
de Westerschelde.
2. Van het hierna te beschrijven 
loodje bezat mej. De Man twee 
verschillende exemplaren.
Het oudste is indertijd bij Ant-
werpen in de Schelde gevonden. 
Vz: ‘HET SLOE’ , waaronder ver-
moedelijk ‘&c&c’
Kz: op het ene exemplaar 1796 
en ingestempeld met ‘I2’,
op het andere exemplaar 1811 
en ingestempeld met ‘30’.
(afb. 42 abc)

Het Sloe is het oude vaarwater, 
tussen Walcheren en Zuid-Beve-
land, dat ondanks de ondiepten 
regelmatig door schepen gepas-
seerd werd en in oorlogstijd 
veelal bezet was. Mej. De Man 
wijst er op dat de cijfers 12 en 
30 misschien geld zijn geweest 
wat men moest betalen; ‘het 
kan evenwel ook een nummer-
teken zijn geweest, wat echter 
het minst waarschijnlijk is’, (een 
waarde lijkt mij zeer waarschijn-
lijk n.l. 12 en 30 stuivers). 
In het boek van L. Minard-Van 
Hoorebeke “Brabantsche & 
Vlaamsche Gildepenningen 
presentie-, kerk- & armloodjes 
van de XVe tot de XVIIIe eeuw”, 
deel 3 uit 1879, wordt een ver-
gelijkbaar loodje omschreven bij 
de stad Mechelen op bladzijde 
212 nr. 385. Het betreft hier 
een armenpenning van de Sint 
Romulduskerk met de volgende 
tekst: ‘HET LOF. / &c.&c’, op de 
andere zijde: ‘20 / 1791’. Mogelijk 
komt dit type loodje uit dezelfde 
werkplaats.

3. Van Sas van Gent zijn loodjes 
van verschillende jaren bekend. 
Het oudste dateert van 1790, 
terwijl het jongste het jaartal 
1829 draagt. Hierna volgt de 
omschrijving van de vier loodjes 
welke aan mej. De Man bekend 
waren van Sas van Gent:
3.1 Voorzijde in grote letters 
‘SAS’, daaronder het jaartal ‘1790’, 
waaronder het cijfer ‘12’.
Keerzijde: een wapenschild van 
boven gescheiden, rechts en 
links een leeuw, daarboven een 
kroon. Rond, lood, plaat IV no.4.
Het wapen van dit exemplaar 
was teveel afgesleten om het 
volledig te beschrijven. Het be-
schreven wapen zou van Willem 
V kunnen zijn.
3.2 Als vorige met het jaartal 
“1794”
3.3 ‘SAS’, daaronder ‘1819’, geheel 
onderaan ‘6’ (in een rond com-
partimentje) ‘St’.
3.4 ‘SAS’, daaronder ‘1829’, geheel 
onderaan ‘18 ST’ ingestempeld. 
(afb. 43 abc)
Al in 1749 verzocht de regering 
van Sas van Gent aan Zijne 

Hoogheid om een passagegeld 
op passagiers te mogen heffen 
en wel 4 stuivers op passagiers 
naar Holland en 2 stuivers voor 
die naar Zeeland gingen. In 
mei 1750 gaven Gedeputeerde 
Staten te kennen, dat zij akkoord 
gingen met het heffen van 
passagegeld, maar dat het te 
heffen bedrag voor schepen die 
op Holland voeren even hoog 
moest zijn als die naar Zeeland 
gingen. De tol van Sas van Gent 
dateert dus al van oude datum. 
Tot 1835 zijn de loodjes gebruikt; 
hierna zijn kaarten als een soort 
kwitantie ingevoerd.

Er zijn in de loop der jaren echter 
veel meer loodjes aan het licht 
gekomen welke mogelijk met de 
Zeeuwse bebakening te maken 
hebben gehad. Loodjes met de 
letters ‘M D’ wat zou kunnen 
staan voor MaartensDijk. De 
andere zijde vertoont het wapen 
van prins Willem V (type CZH), 
een fabeldier (type CZI) enkel-
zijdig met de waarde in stuivers 
(CZK) of centen (CZL). (afb. 44)

Loodjes met ‘ZYP’ en op de keer-
zijde het jaartal, CZF.
(afb. 45)

Loodjes met op de voorzijde een 
‘muildier’ in verschillende ver-
schijningsvormen zoals een één-
hoorn, paard, ezel, enzovoort. Op 
de keerzijde de letter ‘M’ waaron-
der het jaartal en daar weer onder 
de waarde in stuivers. Type CZM. 
In de publicatie van F.J.  Bingen 
‘Old Toll Road and Bridge Toll 
Tokens of The Netherlands’, July 
1973, wordt de suggestie gedaan 
dat het een betaalbewijs was 
voor de tol, geheven op de Vlis-
singse Straatweg bij Middelburg 
(vandaar de ‘M’). (afb. 46)

Loodjes met de letters ‘PV’ 
“PWV’ of ‘PWDV’ (type CDH). Een 
suggestie voor bovenstaande 
letters zou kunnen zijn: Prins 
Willem De V, het zouden veer- of 
tolloodjes zijn voor de Prins Wil-
lem V werf, waar die dan ook 
geweest zou mogen zijn. Tholen 
was o.a. een van de heerlijkheden 
van Prins Willem V en op Wal-

cheren schijnt een Prins Willem V 
Werf geweest te zijn. (afb. 47)

Overige loodjes
Er zijn nog veel loodjes waar-
van de functie (mij nog) niet 
bekend is. Loodjes met op de 
voorzijde een leeuw naar links 
in een wapen waaronder +

+
+ . 

Keerzijde WW / waarde / jaartal 
of WW / jaartal / waarde. Refe-
rentie: Vz. vgl. Minard nr. 485 op 
blz. 257, (wapen van Roermond). 
Dit wapen is niet overtuigend 
aan Roermond toe te schrijven, 
ik denk veel meer aan Zeeland. 
Na 1820 wijzigt ‘ WW ‘ in ‘ WS ‘, zie 
type CZT. (afb. 48)

Volgens mij hebben deze loodjes 
te maken gehad met de export, 
o.a. naar Engeland en Polen. Ze 
worden verhoudingsgewijs nogal 
eens gevonden in de buurt van, 
of in Waspik en Zeeland. Er zijn 
mij echter ook exemplaren be-
kend uit Heerenveen, Dordrecht, 
Bergum, Utrecht, enzovoort, dus 
zeg maar uit heel Nederland. 
Maar ook ken ik exemplaren uit 

Canterbury (4x!), North Lin-
colnshire en uit een Harlinger 
scheepswrak, vertrokken uit Am-
sterdam en vergaan bij Gdansk. 
Ik hoop dat het wapen ooit nog 
eens uitsluitsel zal geven. 
Naschrift: Inmiddels heb ik de lood-
jes met de letters WW (type CZS) en 
WS (type CZT) weten te plaatsen.
Het zijn bakenloodjes van Wil-
lemstad. In een later artikel in het 
Detector Magazine kom ik hier op 
terug.

Hetzelfde verhaal geldt o.a. voor 
de types CDF met op de voorzijde 
het wapen van Prins Willem V en 
op de keerzijde de letters ‘L.C.’ of 
‘L.G.’ (afb.49) en type CDM met 
op de voorzijde een leeuw met 
pijlenbundel naar links, het wa-
pen van de Staten Generaal en op 
de keerzijde onder de letter ‘K’ het 
jaartal en de waarde. (afb. 50)

Type CQI met op de voorzijde 
een gekroonde leeuw en op de 
keerzijde ‘HV / jaartal / 24. 
(afb. 51) 
De bovenstaande types worden 

door heel het land gevonden, 
maar zijn ook aangetroffen in het 
scheepswrak van de ‘Jonge Seerp’ 
uit Harlingen wat onder het bevel 
stond van kapitein Johannes 
Leenders en wat op 11 juni 1791 
bij Gdansk vergaan is (W27).

Er zijn nog wel meer loodjes waar 
e.e.a. over te vertellen is, maar de 
hiervoor beschreven loodjes zijn 
het meest voorkomend zodat ik 
mij daar nu maar toe beperk. 

Ik hoop dat mijn verhaal een 
nieuw licht zal werpen op een 
ondergeschikt, maar bijzonder 
interessant onderdeel in de 
numismatiek van het zeevarend 
Nederland en de vele vraagte-
kens die er nog steeds zijn.

Op- en aanmerkingen worden op 
prijs gesteld maar zeker aanvul-
lingen, om zo een zo volledig mo-
gelijke database te creëren welke 
via internet op www.loodjes.nl 
voor iedereen toegankelijk is. 
Reacties graag sturen naar Allex 
via info@loodjes.nl 
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M aandag 23 december 
hadden Menno en ik 
afgesproken samen te 
gaan zoeken. René kon 

jammergenoeg niet mee. Hij had 
de buren beloofd een boom om te 
zagen. Ondanks dat had ik er onwijs 
veel zin in. Stokbroodje mee, brie, 
paté, koffie, jus. Voldoende om een 
heerlijke dag te vullen. 

Menno had een veld uitgezocht en 
om strak 10.00 uur gingen we het veld 
op. Eigenlijk ben ik vergeten wat ik 
allemaal heb gevonden. Alles is gewist 
tijdens die ene piep, ongeveer een uur 
later. Niet een bijzondere piep, maar 
wel een gravenswaardige. De grond viel 
van de schep uit elkaar en daar lag een 
goudkleurig stukje metaal te glinsteren, 
half verscholen onder een restje aarde. 
“Nou, jammer, dat zal wel weer een stukje 
folie o.i.d. zijn”, dacht ik. Maar toen ik het 
opraapte was het stevig en ik zag een 
stukje van een kroon… ik veegde de aarde 
weg… Zelfs zonder bril zag ik toen dat het 
een gouden munt was. Compleet gaaf. 
Ik liet alles vallen en rende gillend naar 
Menno. Menno had de tegenwoordigheid 
van geest om foto’s te maken. Ik stond te 
trillen met de munt in m’n handen. We 
hebben de foto’s via de telefoon naar René 
gemaild. 

Toen we van ons stokbroodje brie geno-
ten, kwam Alex aan gelopen. Nietsvermoe-
dend vroeg hij of we nog wat gevonden 
hadden… Toen hij de munt zag moest hij 
denken aan een chocolademunt in goud-
folie. Inderdaad, daar lijkt ie op! ’s Middags 
zijn we gedrieën verder gaan zoeken. 

Nog wel leuke dingetjes gevonden, maar 
mijn buit was binnen. Aan het eind van de 
dag stond Adri ons op te wachten om de 
munt te zien. Hij had het al vernomen. Dat 
was een leuke verrassing! En toen ik thuis 
kwam stond René in de deuropening. Zo 
een ontvangst krijg ik ook niet iedere dag.

’t Was niet alleen het vinden dat zo bij-
zonder is, het zijn vooral ook de reacties. 
Zo veel leuke berichten en persoonlijke 
woorden van forumleden. Dat maakte het 
voor mij werkelijk iets om nooit meer te 
vergeten. 

Dan wat weetjes over de munt. Niet van 
mezelf maar van René en de kenners op de 
twee forums.

•    Diameter van de munt: 
26,5 mm.

•    Gewicht: 9,95 gram.
•    Goudgehalte: 917/1000 

(22 karaat).
•    De munt staat ongeveer 

gelijk aan 2240 duiten!
•    In die tijd verdiende een 

geschoolde arbeider 
ongeveer 300 gulden per 
jaar.

•    De munt werd gebruikt 
door Nederlandse hande-
laren bij grote transacties.

•    Voor het eerst geslagen in Gelderland 
in 1581.

•    Na 1625 verdwenen uit het officiële 
betalingsverkeer.

•    Vanaf 1749 opnieuw geslagen om 
wildgroei van versleten en gesnoeide 
gouden Dukaten aan te pakken.

•    Vanaf toen een vaste koers van 14 
gulden.

•    In 1764 steeg de goudprijs zo ver dat 
de vaste prijs van de Gouden Rijder 
beneden de goudwaarde kwam.

•    De Gouden Rijder was alleen nog 
geschikt als sieraad. Het einde van een 
betaalmiddel. Terug naar de Dukaat.

•    De windvaan op het muntgebouw van 
Utrecht is in de vorm van een Gouden 
Rijder.

Yvette
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de nieuwste metaaldetectorrevolutie van 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 opvolger, maar 
een nieuwe dimensie!  
Er is drie jaar door meerdere Minelab ingenieurs aan ge-
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 
resultaten van enkele Nederlandse zoekers zijn uitstekend. 
Vooral is deze detector nog weer veel beter in het herkennen 

van goede signalen op met rommel 
verontreinigde terreinen. En als het 
warm wordt, gaan we er het water mee in.

€ 2395,00 
incl. 21% BTW

 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!

+  De CTX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan 
dus prima voor het waadzoeken gebruikt worden.

+  De CTX3030 is voorzien van GPS (Global Positioning 
System) waarmee je kunt zien waar je gezocht hebt, 
bovendien kun je er de locatie van je vondsten ermee 
invoeren.

+  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 CTX3030 is full color.

+  Ultieme IJzer discriminatie via Smartfind 2.

+  Ergonomisch ontwerp, deze detector is in perfecte 
balans.

+  De CTX3030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engels, 
Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Rusisch, Turks 
en Pools.

Garantie: 3 jaar

CTX 06  
Smart Coil

Replaceable 
Battery Pack

Waterproof
Headphones

WM 10  
Wireless Module CTX 17 Smart Coil

Incl. WM 10 en batterijhouder

DETECH  SEF 
dieper en stabieler!
Detech SEF zoekschijven zijn stabieler dan 
de originele schijven, gaan dieper en de 
pinpointing is beter.
Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht 
zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of 
voor terreinen waar weinig ligt en waar met een 
grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht. 

POWERLIFT NU MET  
VERDUBBELDE 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

 8”x6” 12”x10”  15”x12”  18”x15”
Minelab E-Trac / Expl / Safari  ✔  ✔ ✔ ✔

Minelab Sovereign                          - ✔ ✔            ✔
Tesoro Tejon, Lobo, Vaquero, Cibola  ✔ ✔

Tesoro alle andere landmodellen  ✔ ✔

White’s DFX, MXT, M6       - ✔            ✔  ✔
White’s Prizm       ✔ ✔            ✔ -
XP G-Maxx en ADX   - - ✔ -
XP Gold Maxx Power  - - ✔ -
Garrett Ace ✔ ✔ ✔ -
Fisher F75 - - ✔ -
  159,00 189,00 199,00 225,00

e 39,90

Voor Minelab,  

Tesoro, White’s,  

XP, Garrett  

en Fisher

Volop informatie over 
metaaldetectors, zoek-
technieken, vindplaatsen, 
vond sten en langver-
borgen zoekgeheimen. 
360 pagina’s en rijk 
geïllustreerd met meer 
dan 400 foto’s en  

 tekeningen in kleur. Meer  
           dan 1000 afb. van vondsten.
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en 
Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en 
boek- en munthandel.
Bestellen bij Detect: maak 39,90 euro over (portokosten gratis) 
over op GIRO 4838918 t.n.v Detect te Enschede.  
Vanuit Belgie:  Maak 39,90 + 3,00 euro porto over naar onze Bank: 
IBAN NL57RABO 0396743870  SWIFT: RABONL2U naar DETECT in 
Enschede Vergeet niet je volledige naam en adres aan ons door te 
geven bij de banktransfer of via: info@detect.nl  Kies de bijbeho-
rende code voor het boek in de juiste taal: NL003 (Nederlands).

POWERLIFT
NIEUW!

2e gewijzigde druk

DETECT - GERT GESINK
Importeur 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 twitter!



De Excalibur II kent twee 
uit- uitvoeringen, met 25 en met 
20 cm zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH) 
(geen geheugen) oplaadsy-
steem.

Slimline schijf, die minder weegt, 
waardoor het zoeken op het land of 

langs de waterlijn veel minder zwaar is.
De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar 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.                         

X-TERRA 505€€ 599,-

 
26 cm 
wide scan 
(DD)  
schijf
e 166,-

 
26 cm 
elliptische 
schijf
e 166,-

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

-  Deze Minelab PRO-FIND 25 pinpointer geeft door 
een versnelling van de pieptonen aan wanneer je 
het metalen voorwerp nadert. Dat is een enorme 
verbetering t.o.v. de oude pinpointers.

-  Trapsgewijs de gevoeligheid verhogen of verlagen
-  Geluid kan worden uitgezet
-  De PRO-FIND 25 is spatwaterdicht, kan echter niet 

onder water gebruikt worden
-  Werkt op 1 st. 9 volt batterij.

 Reeds honderden verkocht!

€ 1399,-
Excalibur II

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 
voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden! 
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 

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 zijn uitgerust.

Deze detector is misschien wel 
de meest veelzijdige detector die 
er bestaat. Want hiermee kun je ook 
tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect) 
maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar 
de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale 
Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaan 
zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 18,75 kHz.

Ten opzichte van zijn voorganger, de 
X-Terra 50 heeft de X-Terra 505 de 
mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven 
met verschillende frequenties eronder 
te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option. 
schijf 3 of 18,75 kHz. Verder is de 
discriminatieschaal, de gevoeligheids-
schaal en zijn de identificatienummers 
uitgebreid waardoor je meer dieptebe-
reik hebt en de keuzemogelijkheden 
worden verfijnd.

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-Terra 50 had. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

Minelab X-Terra 305, 505 en 705.  
Met de nieuwe X-Terra serie zet Minelab 

een nieuwe standaard voor de middenklasse. 
Deze detectoren kunnen zich meten met veel duur-

dere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

X-TERRA

X-TERRA 305

€ 429,-

   X-TERRA 705

 € 729,-

MINELAB

€ 995,-
Zonder extra accessoires

De Safari geeft veel waar 
voor zijn geld en verslaat  
alle machines van de concurrent in zijn prijsklasse.

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 Trientje 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 SE, maar het software programma is compleet 
vernieuwd en uitgebreid.

1495,-

€ 149,50

Zie voor onafhankeli-
jke beoordeling op het 
Internet (Minelabown-
ers) en maak contact 
met de nu al talloze 
E-Trac bezitters.

- Nog snellere processors, waar-
door o.a. minder camouflage 
van ijzer.

- 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 schijf 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’s, 
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 lastige grond.

Nieuw!   
Aanbieding zolang de voorraad 
strekt!   
Voor slechts € 50,00 een SEF schijf van 
20 x15 cm bij aankoop van een E-Trac.

DETECT - GERT GESINK
Importeur 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 twitter!

Let op: 
tijdelijk bij de X-Terra 305 

een gratis KOSS koptelefoon 
t.w.v. € 69,00

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!  
 

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 zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie 

met de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed 
uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3 

Cibola 8 469,-

Cibola & Vaquero, 
twee krachtige middenklassers

Tejón

Cortes

Vaquero

8 569,-

Twee nieuwe zoekschijven van 
Tesoro voor Tejon, Cibola, Vaquero 
en Lobo (4-pins)
15 cm concentrisch voor e 149,—
12x10 inch DD schijf voor e 225,—

8 349,-

Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook als back-up 
detector te gebruiken. De Compadre heeft 0-discriminatie en is nu uitgerust 
met een superlichte 15 cm of 20 cm schijf, waardoor deze nog geschikter is 
op stort en terreinen met veel ijzer.

  Compadre met 15 cm schijf  8 249,-
  Compadre met 20 cm schijf  8 269,-

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint 
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.  

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 1 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 15 cm en een 
wide scan van 25 x 30 cm.  
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor 
grote terreinen met weinig vervuiling, klei en 
andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de 
Vaquero een handmatig te bedienen  
grondontstoring heeft.

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  
15 cm concentrische schijf voorradig. De Lobo is in twee 
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met 
21 x 24 cm concentrische schijf. 

Respectievelijk 

Vereenvoudigd model van de Cortes. In 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, 
parken en vervuild terrein zoeken.   

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-
bereik 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.  
 

 
Grondontstoringknop die secuur moet worden 
afgeregeld. Inlegbatterijen (2 houder met 4 AA batt).  
Trekschakelaar met dual discriminatie.

Compadre

8 869,-

8 669,-

8 749,-

Silver µMax

Lobo Super TRAQ

8 849,- en 8 899,-

DDA LEDEN:

ZONDER INRUIL 

5% KORTING

Drie vederlichte TESORO reuzen! 
(Cortes, Tejón, DeLeón)

DeLeón

CIBOLA  
HOLLANDIA499,-

Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt 
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24 
cm concentrische schijf (makkelijke grond), beschermkap, originele Tesoro 
regenhoes en 9 Volt batterij.  

De aanleiding voor het laten maken van 
een Nederlandse versie van de Cibola, de 

Cibola Hollandia is, dat met name een aantal 
archeologische bedrijven graag een vaste ‘Alle Metalen 
Stand’ met een basistoon op hun detector wilden hebben.  
Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodanig 
afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs bepaalde 
‘ijzertijdscherven’ opgezocht kunnen worden. Op de 
gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil 
gemaakt worden tussen het ‘goede’  (smeedijzer) ijzer en 

het ‘slechte’ ijzer (gietijzer).
De Cobola Hollandia is als deze is uitgerust met een ellip-
tische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische 
doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op 
gemineraliseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein 
ijzer. En toch een detector met een makkelijke bediening 
die nog geen kilo weegt. De Cibola Hollandia heeft een 
Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid 
i.p.v. sensitivity en threshold heet nu gewoon basistoon. 
Warm aanbevolen voor stadsgrondzoekers!

Nieuw!  

Keuze tussen een  

elliptische  DD schijf of 

een 21 x 24 cm concen-

trische schijf voor 

 € 499,00

DETECT - GERT GESINK
Importeur 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 twitter!
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Pieterman Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /  
Garrett / Teknetics / White’s / Nokta / inruil 
mogelijk

Zijlsterweg 10, 9988 RK  Usquert 
Tel. 0595-423382  06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors.nl  •  info@pieterman- 
detectors.nl

FLEVOLAND

Flevo Detectors - Wilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en 
opsporingsservice

Kerkpad 18, 8316 DB  Marknesse N.O.P.
Tel. (0527) 20 39 29, mobiel 06-22242848
flevodetectors@planet.nl
www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND

Handelsonderneming  
D. J. Laan
Golden Mask / Maz / Tesoro / Minelab / XP / 
C.Scope / Fisher / Bounty Hunter / White’s / 
Troy / Garrett beveiligsdetectie 
Importeur: Golden Mask / Viking / Maz / 
ProTectors /Greenlight Publishing boeken / 
Anderson detectorstelen + accessoires

Koningstraat 1-3, 1777 AA  Hippolytushoef  
Tel. (0227) 59 32 86, 06-20227790 (Dirk Jan) 
06-13745021 (Mathijs)
info@djlaan.nl  •  www.djlaan.nl

OVERIJSSEL

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White’s / XP / Powerlift 20 / 
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur / 
Inruil / Opsporing

Hengelosestraat 298, 7521 AM  Enschede  
tel. (053) 430 05 12
info@detect.nl  •  www.detect.nl

UTRECHT

MidHolland detectoren
Diverse grote merken, o.a. White’s, Minelab, 
Tesoro, XP  en Fisher
Importeur 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 detectie- 
systemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-
list in bodemradarsystemen, diepzoekers,  
(onder)waterdetectors. Power Pull supermag-
neten, accessoires etc.
Officieel dealer, advies, verkoop en inruil. 
Merken o.a.: White’s, Fisher, C.Scope, Nokta 
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Schonauwen 54 • 3401 HH • IJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl • tel. (030) 761 05 21
www.fortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
www.jeohunter.nl  • www.goldenking.eu

GELDERLAND

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

Mortelweg 1B, 6551 AE Weurt - Nijmegen 
(Nijmegen)
Tel. 024-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.nl  
www.arena-metaaldetectors.nl

NOORD-BRABANT

Detector Plaza – Van der Bolt 
Metaaldetectors
Minelab, Garrett, Fisher, White’s, XP, Teknetics, 
C.Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter 
/    detectors voor alle toepassingen, voor alle 
ervaringsniveaus, in alle prijsklassen ! / 30 jaar 
ervaring, eigen technische dienst

Breukrand 215, 5403 LG, Uden 
Tel. 0413 - 25 95 97, Mob. 06 - 44 32 44 16  
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.nl

Gelan Detectiesystemen BV
Importeur van C.Scope / Fisher / Troy

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML ’s-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 11 99, fax: (073) 548 11 95
info@gelan.nl  •  www.gelan.nl

Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro / Viking / 
Lortone tumblers / EMAG/Emmi ultrasoon 
reinigers

Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
Tel. (0492) 57 45 25
info@metaaldetector.nl 
www.metaaldetector.nl   •  www.tesoro.nl

BELGIë

Belgadetect (Calmeyn Jean Pierre)
White’s / Black Knight / Tesoro / Minelab / 
diepzoekers / onderwater detectors / pijp- en 
leidingdetectors / bodem radar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten / 
detector verhuur / opsporingsservice

Hagedoornstraat 12, 8800 Roeselare,  
West-Vlaanderen, België
Tel. 051/20.50.06, fax 051/24.07.55
Gsm: 0477/31.66.56
jpcalmeyn@telenet.be  •  www.belgadetect.be

dealerpagina

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

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

Geen kabels meer, ook niet op de zoekschijf, de 
schijf communiceert met de hoofdtelefoon en het 
huis. 

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige 
handleiding. 4 zoekfrequenties naar keuze. Het huis is 
afkoppelbaar. Superlicht, de detector weegt nog geen 
1000 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. 

www.xpmetaldetectors.com en 
www.xpmetaldetectors.com/xpforum
 

(zolang de voorraad strekt ADX 150 met 
oude stelen voor € 429,00)

Nieuw!  

alle analoge modellen  

worden geleverd met de  

supersonische  

Deus stelen!

ADX 150 en ADVENTIS II 
specificaties:
 
•	 Buitengewoon	goede	werking
•	 Lichtgewicht	(1500	gram)	en	

perfecte balans
•	 Analyse	van	de	signalen	door	

microprocessors
•	 2	Standen:	alle	metalen	en	

discriminatie
•	 Zeer	precies	discrimineren	(d.m.v.	

knop) en 2 kanalen
•	 Grond	Balans	(alleen	ADVENTIS	II)
•	 Alle	toestellen	zijn	voorzien	van	

ingebouwde transmitter
•	 Draadloze	hoofdtelefoon	(WS	2,	

WS	3)	te	gebruiken
•	 Frequentie	veranderen	om	storing	

te	vermijden	(Freq	1/Freq	2)
•	 Kanaal	veranderen	voor	de	

draadloze	hoofdtelefoon	(ch1/ch2)

•	 Nieuwe	22	cm	wide	scan	
zoekschijf inclusief beschermkap

•	 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.
•	 Batterijduur	Alkaline	batt.	45	tot	

50 uur.
•	 Zeer	lichte	doch	robuuste	

behuizing
•	 De	stelen	bestaan	uit	3	delen
•	 Heuptas	die	gelijktijdig	als	

regenhoes dient.
•	 Wordt	geleverd	met	Beschermkap,	

Heuptas en hoofdtel.

De eerste topdetector met standaard Nederlands-talige software!De eerste topdetector met standaard Nederlands-talige software!

Deus nl 3.2 compl. met WS-5  € 1569,00 
Deus nl 3.2 standaard   € 1495,00
Deus nl 3.2 (zonder WS-4) € 1206,00
Deus nl 3.2 lite (zonder huis)  € 895,00 Nieuw:  WS-5  Dichte hoofdtelefoon voor de Deus nl  € 349,00

Draadloze hoofdtelefoons WS 2 (met 2 kanalen) 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	100)	kan	
de	zoeker	nu	zonder	die	lastige	hoofdtelefoondraad	op	pad.	Geen	hinder	van	
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
De	WS	2	is	opvouwbaar	en	klein	en	weegt	70	gram.		De	WS	3		is	een	robuuste	
hoofdtelefoon	van	hoge	kwaliteit,	uiteraard	zonder	snoer.	Beide	hoofdtelefoons	
worden	geleverd	met	oplader,	waarmee	de	kleine	oplaadbare	Lithium	batterij	
(7	gram)	die	in	de	hoofdtelefoons	zitten	worden	opgeladen.	Oplaadtijd	2	uur.	
Batterijduur	50	uur.

GoldMAXX Power   
De GoldMaxx Power is een buitengewone 
detector, omdat deze dieptebereik en 
gevoeligheid combineert.  Dit is mogelijk 
omdat dit een hoog frequente detector is. 
Hoge frequenties zijn nodig om de gewenste 
gevoeligheid te krijgen om zeer kleine 
muntjes en vertikaal liggende munten en 
voorwerpen te detecteren.
De Gold Maxx Power is toegerust met 
speciale filters zodat zoekers meer goede 
vondsten doen op sterk met ijzer vervuilde 
zoekterreinen. Deze detector is mede door 
de wide scan zoekschijven zeer effectief op 
zwaar gemineraliseerde grond. Batterijduur 
45 tot 50 uur.
Dit is een professionele detector met het 
gewicht van een middenklasser!
 

18 KHZ

925,00

595,00

G-MAXX II    
Buitengewoon	krachtige	detector,	geschikt	voor	het	zoeken	naar	munten	en	
speciaal voor hen die naar grotere voorwerpen en muntschatjes zoeken.
Met	name	de	28	cm	High	Energy	Coil	is	daar	buitengewoon	geschikt	voor	
(optie).	Evenals	de	Adventis	II	en	de	Gold	Maxx	II	heeft	deze	detector	een	
Ground	knop	die	trouwens	zeer	makkelijk	te	bedienen	is.	Ook	is	een	speciale	
Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van 
ijzer	te	voorkomen.	Batterijduur	45	tot	50	uur.	Zijn	gedrag	en	zijn	stabiliteit	
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.
 

4,6	KHZ

495,00

825,00

Nu uit voorraad leverbaar!
28 cm DD XP Deus zoekschijf met beschermkap 
en ondersteel. (nu al de meest populaire schijf 
voor de Deus)

Wordt geleverd in originele XP doos. 
Bestelnummer XZ1785.  
Prijs incl. btw  

€ 369,00 
Verkrijgbaar via onze 
webwinkel en via 
onze erkende  
XP dealers.

DETECT - GERT GESINK
Importeur 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 twitter!

Heeft u bij dit Detector magazine een betalingsherinnering ontvangen? Geen probleem,  
bij iedereen blijft wel eens iets liggen. 

De DDA is een vereniging wat naast het Detector magazine en zoekdagen, zich al jaren actief inzet voor de 
metaaldetectorhobby, o.a. d.m.v. gesprekken met de archeologie en overheid.

Wilt u het Detector magazine blijven ontvangen, deelnemen aan de leden/zoekdagen, en steunt u het werk dat 
de DDA doet, betaal dan z.s.m. uw lidmaatschap van de DDA.  

Bank: NL 09 RABO 0107 6810 48 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn. Vermeldt wel uw naam, woonplaats en 
lidnummer.

 Betalingsherinnering
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en aantal jaren geleden had mijn zoon een huis gekocht 
in de gemeente Sint Anthonis. Ik ging daar regelmatig 
helpen bij de verbouwing. Af een toe kreeg ik een uurtje 
vrij van mijn zoon. Daar ik altijd mijn detector meeneem, 

een ervaren kracht, een Tesoro Bandido, ging ik dan rondrijden 
op zoek naar een akker. Na een paar weken had ik voor de eerste 
keer een uurtje vrij. Ik pakte de auto en reed wat rond in de 
buurt. Al snel zag ik een akker. Ik reed naar de dichtstbijzijnde 
boerderij en trof daar de zeer aardige boer aan die toestemming 
gaf om te zoeken. Ik vroeg de boer of er in deze buurt nog an-
dere vroegere bewoning had gestaan. Dit bleek inderdaad zo te 
zijn. In zijn schuur stonden nog zeer oude spanten van een voor-
malig huis, naar ik vermoedde uit de 16e of 17e eeuw. Ik vroeg 
waar deze bewoning had gestaan en hij wees mij twee plek-
ken op de akker aan. “Daar moet altijd iets te vinden zijn”, dacht 
ik. Ik mocht mijn auto op zijn erf laten staan, en als geoefend 
marathonloper liep ik snel naar de akker toe. Daar aangekomen 
liep ik eerst als verkenning kruislings de akker over. Dat doe ik 
meestal. Ik liep het kruis dusdanig dat ik over de plek kwam die 
de boer mij had aangewezen. Ik zag gelijk al diverse aardewerk- 
en glasfragmenten liggen. Ik werd daar heel enthousiast van. 
Ik vond al snel enige duitjes en andere leuke voorwerpen. Na 
anderhalf uur liep ik naar een andere kant van de akker en ging 

E daar verder zoeken. 
Ik kreeg een knal van 
een signaal en dacht: 
“Wat is dit nou?”. Ik 
groef het voorwerp op 
en raapte het op.  
Ikstond perplex; in 
mijn vingers voelde 
ik dat het een dikke 
munt was. Ik dacht 
meteen: “Dit kan niet 
waar zijn, dit vind je 
hier niet”. Door het 
zand heen zag ik 
duidelijk een hoofd. 
Ik meende zelfs een 
kroon te zien. Mijn 
gevoel zei dat dit wel 
een Romeinse munt 
moest zijn! Ik be-
heerste me en stopte 
de munt in een kokertje met daarin een vochtig doekje; ik maak 
namelijk nooit direct op de akker het voorwerp schoon. Na een 
poosje ging ik weer terug, uiteraard aan het werk bij mijn zoon. 
’s Avonds thuisgekomen startte ik gelijk Internet op en zocht een 

historische kaart van de akker. De munt bleef nog even in 
de koker. Al snel vond ik de kaart uit 1830 van het ge-

bied. Daarop stonden diverse wegen en gebouwen 
die nu allemaal verdwenen waren. Dit bevestigde 
inderdaad het verhaal van de boer. Nu haalde ik de 
munt uit de koker en maakte hem verder schoon. 
Ik kon de naam ‘Postumus’ lezen. Het bleek 

inderdaad een Romeinse sestertius van deze keizer 
uit 260 - 268 na Chr. te zijn, een Gallische keizer. 

De volgende dag ging ik terug met een zoekmaat en 
hebben we het hele gebied grondig afgezocht. We 

vonden er nog één Romeinse sestertius van 
Postumus bij! Een jaar later ging ik weer 

terug naar deze plek en vond niets. Nog 
weer een jaar later probeerde ik het 
weer en vond tot mijn grote verrassing 
nog 

Foto's: Gert Lugthart 

Jan	Kusters
1 Romeinse muntschat van ruim een half pond 

bestaat uit 14 sestertius met als slotmunt 
keizer Serverus Alexander 222-235 na Chr. 
Bijzonder is dat bijna alle keizers uit de 
periode 69-235 na Chr. in de muntschat 
voorkomen. De keizers die op de munten 
voorkomen zijn in volgorde: Vespasianus 
69-79, Trajanus 98-117, Hadrianus 117-138, 
Antoninus Pius 138-161, Marcus Aurelius 
161-180 voor Faustina of Lucilla, Commo-
dus 180-192, Septimus Serverus 192-211, 
Serverus Alexander 222-235 (slotmunt.)

2 Romeinse muntschat met als slotmunt keizer 
Postumus 260-268 na Chr. De muntschat 
bestaat uit 8 sestertius, waarvan 5x keizer 
Postumus 260-268, 1x Clodius Albinus 193-
197, 1x Antoninus Pius 138-161 en 1x Lucilla 
161-183. Op een van de munten van keizer 
Postumus staat Hercules met leeuwenvel en 
knots in een tempel met 4 zuilen, Hercules 
werd in de Romeinse tijd vereerd in Brabant. 
Dit is bekend van de vondsten van de tempel 
van Empel. Nooit eerder werd in Nederland 
een muntschat in brons uit de tijd van keizer 
Postumus 260-268 na Christus gevonden. 

3 Indrukwekkend vuursteen atelier van een 
vuursteensmid uit vooral het Neolithicum 
(Nieuwe Steentijd 4500-2000 voor Christus) 
gevonden op een hoge akker op slechts 12 
bij 12 meter. Inmiddels ruim 250 artefacten 
zoals kernen, klingen en afslagen gevonden, 
waarvan slechts enkele gebruiksvoorwerpen. 
Op de foto...

4 Romeinse munt van keizer Trajanus 98-117 
na Chr., met klop van een ossekop, geslagen 
in Antiochië en vindplaats Vianen. Unieke 
munt, het enige exemplaar met klop gevon-
den in Nederland. In Engeland zijn er drie 
bekend en gevonden in de Engelse plaats 
Bath. 

5 Prachtige sluiting van een kruisriem voorzien 
van een stijlvol monogram van het regiment 
Van Pallandt gevonden op een akker in 
Vianen/Beers. Het regiment werd in 1715 
uitgezonden naar Schotland om te strijden 
tegen de Jacobisten. Het monogram komt 
voor op een mijtermuts die het Legermu-
seum in Delft in bruikleen heeft van het 
National museum te Edinburgh, Schotland. 
Doorsnede 6 cm.

6 Noodvierdaagsche Kruis, Nijmegen augustus 
1940. Lengte met oog 35 mm.
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vijf Sesterties! Het jaar daarna vond ik de laatste munt, een Ses-
tertius van Lucilla, erbij. De muntschat bestaat in totaal uit acht 
sesterties, waarvan vijf van Postumus die ook de sluitmunt is. Ik 
maakte melding van de vondst bij meldpunt archeologie Brabant 
en de RCE. 
Een jaar later heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een groot 
onderzoek uitgevoerd op deze locatie, helaas heeft men verder 
geen munten meer gevonden. Wel heeft men vast kunnen stellen 
hoe de munten er terecht zijn gekomen. Een hoge kop in het 
landschap is met een ‘kilverbak’ tijdens de ruilverkaveling in 1986 
afgeschoven waardoor de munten op een lager gedeelte terecht 
zijn gekomen! Op de afgeschoven kop lag nog een behoorlijke 
concentratie van neolithisch vuursteen en werktuigen, waardoor 
het vermoeden ontstaat dat deze plek al lang voor de Romeinse 
tijd in gebruik moet zijn geweest. Door de samenwerking met de 
professionele archeologie en een bijdrage aan de historie is de 
vondst van deze muntschat tot op heden mijn mooiste zoekmo-
ment!”

De Romeinse muntschat van Jan Kusters doet menig zoeker doen 
watertanden! Jan is 67 jaar en zoekt al een jaar of 12. Al die tijd 
met zijn trouwe detector Tesoro Bandido aan zijn zijde. “Mijn inte-
resse voor de archeologie en historie werd al zeker 40 jaar geleden 

gewekt door een collega op 
het werk die mij meenam 
naar een ijzertijdnederzet-
ting. Mijn grootste passie 

is sport, ik heb 55 jaar gevoetbald en tennissen doe ik nog steeds. 
Hardlopen is op dit moment mijn nieuwe passie, in april heb ik 
nog de marathon van Rotterdam gelopen in 3 uur en 53 minuten.

In het jaar 1999 kocht ik mijn detector. Ik vond het geweldig, vrij in 
de natuur en je hoofd leeg maken. En regelmatig mooie vondsten. 
Mijn eerste mooie vondst was een Romeinse As van Trajanus uit 
98-117 na Chr. Op een akker amper 500 m vanaf mijn woonhuis 
nota bene! Hij is geslagen in Antiochië en met klop van een os-
senkop, wat hem uniek maakt voor Nederland. Ik had geen idee 
dat het een Romeinse munt kon zijn. Rob Reijnen heeft de munt 
enkele maanden later gedetermineerd en hij is de nummer vier 
van mijn top 10.

Sinds die tijd ben ik ook aangesloten bij de 
archeologische werkgroep Cuijk. Daar doen 
we regelmatig onderzoek naar zowel eigen 
vondsten, als assistentie bij locale onderzoeken. 
Zo heb ik begin jaren negentig een keer op een 
zaterdag, ik zal het nooit vergeten, meegeholpen 
bij een opgraving waar we het mooiste Romeinse 
damesgraf van Cuijk vonden. Daar werd onder 
andere, compleet aardewerk en glas en ook een 
kistje met versieringen met daarin een parfumfles 
en spiegel gevonden.” 

>>

7 Zegelstempel uit de 15e eeuw met 
afbeelding van Maria met kindje Jezus 
gevonden in het Land van Cuijk. Door-
snede 25 mm.

8 Insigne van het schuttersgilde van voor 
1500 gevonden in het Land van Cuijk 
waarschijnlijk via huisvuil van de stad 
Grave op de akker terecht gekomen. 
Lengte 48 mm.

9 Fraaie rekenpenning in brons met 
Romeins keizer Vespasianus uit de 18e 
eeuw aan de voorzijde, 28mm en 4,41 
gr. Op de keerzijde staat Judea Capta, 
de verovering van de Joden in het jaar 
70 na Christus door Titus, de zoon van 
keizer Vespasianus.

10 Bronzen riemtong late middeleeuwen. 
18 mm breed en 65 mm lang.
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We gaan naar de top 10 van Jan. Op de eerste plaats staat een 
andere Romeinse muntschat; een van maar liefst ruim een half 
pond met als slotmunt keizer Serverus Alexander 222-235 na 
Chr. “De muntschat bestaat uit 14 bronzen sesterties. 
Bijzonder is dat bijna alle keizers uit de periode 
69-235 na Chr. in de muntschat voorkomen. De 
aanleiding voor het onderzoek op de akker was 
de oogvondst van een stukje (2x2cm) Romeins 
aardewerk terra sigillata, 5 jaar eerder!“ 

Op de tweede plaats staat de muntschat uit het 
kippenvelmoment. “RCE en Joris Aarts van de VU 
Amsterdam hebben ter plekke onderzoek gedaan 
en de muntschat van ‘Postumus’ beschreven. Zeker 
door de ondersteuning van Rob Reijnen, RCE en VU 
Amsterdam is deze unieke muntschat voor Nederland 
een mooie aanvulling op de zoektocht naar het muntatelier. Uit 
de tijd van Keizer Postumus zijn in Nederland slechts 4 munt-
schatten in zilver bekend. De muntschat is van historisch belang 
omdat er over keizer Postumus nog vele onduidelijkheden 
bestaan i.v.m. de muntplaatsen Keulen, Trier en mogelijk nog 
een onbekend muntatelier in de Zuidelijke Nederlanden. Deze 
vondst kan een niet onbelangrijke bijdrage leveren aan de oplos-
sing van de vragen over muntateliers ten tijde van Postumus. De 
muntschat zal regelmatig te zien zijn in het museum Ceuclum te 
Cuijk aan de Maas of in het gemeentehuis van Sint Anthonis.”

Op de derde plaats staat een indrukwekkend vuursteen 
atelier van een vuursteensmid uit vooral het Neolithicum 
(Nieuwe Steentijd 4500-2000 voor Christus) gevonden op 
een hoge akker. “Inmiddels heb ik daar op een plek van 
maar 12 bij 12 meter ruim 250 artefacten zoals kernen, 
klingen en afslagen gevonden, waarvan slechts enkele ge-
bruiksvoorwerpen op deze plek zijn achter gebleven. De 
gebruiksvoorwerpen zoals pijlpunten, leerschrapers, mes-
sen e.d. werden meestal geruild/verhandeld en bleven 
niet achter op het vuursteenatelier. Professioneel onder-
zoek op deze plek is dringend noodzakelijk i.v.m. bodem-
verstoring (diepploegen) door landbouw/boomteelt. Het 

is voor mij jaarlijks een spannend moment na bewerking van de 
akker. Al gedurende 5 jaar worden, vooral na een regenbui, de 
vuursteen artefacten aan de oppervlakte steeds weer gevonden. 
Als de professionele archeologie energie wil steken in onderzoek 

naar de werkplaats van de vuursteensmid op deze zeer 
bedreigde locatie zou dit wel eens mijn volgende 

kippenvelmoment kunnen worden.”

Op de zesde plaats staat een noodmedaille van de 
Nijmeegse wandelvierdaagse; Noodvierdaagsche 

Kruis, Nijmegen augustus 1940, gevonden/verloren te 
Gassel op mogelijk een 4-daagse route na de 2e Wereld-

oorlog. “Dit kruis is bijzonder omdat in de 2e Wereldoorlog 
geen Vierdaagse werd gelopen, dit was door de Duitsers 

verboden. Alleen in augustus 1940 heeft een groep alsnog een 
alternatieve 4-daagse georganiseerd. Afstanden donderdag tot 

en met zondag 15, 20, 25 en 30 km. De finish was in het Goffert-
stadion tijdens een grote sportdag. De opbrengst was voor de 
slachtoffers van het oorlogsbombardement in Rotterdam en 
Katwijk bij Cuijk aan de Maas.”

Tenslotte vind Jan het heel belangrijk dat mensen die met een 
detector zoeken goed contact hebben met de plaatselijke 
archeologische werkgroepen. “Je kunt daar heel veel informatie 
en kennis opdoen. Zelf werk ik al ruim 14 jaar met heel veel 

plezier samen met de archeologische werkgroep 
Cuijk! Vele vondsten van detectoramateurs en 

de amateurarcheologen zijn te zien in Cuijk in 
het prachtige ‘Museum Ceuclum’ met neo-

lithische, Romeinse en middeleeuwse 
vondsten. Bovendien heeft Cuijk 

ook nog een Romeinse brug, 
een Castellum, twee Romeinse 

tempels, Romeinse grafvel-
den en een middeleeuwse 

vesting van ‘Jan van Cuyk’. Een 
bezoekje meer dan waard!”
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Bronzen klingdolkje uit de 
bronstijd
Het was op een regenachtige dag in maart, op een zoekdag 
van de DDA in Riel (gemeente Tilburg). We liepen met zijn 
allen over het veld om de oude sporen te wissen. Aan de 
andere kant van het veld klonk het startsein. Ik liep tientallen 
meters het veld op, toen ik een mooie piep kreeg. Ik haalde 
een bronsgroen kleurig plaatje uit de grond. Ik stopte het in 
mijn jaszak en zocht snel verder. Mijn hoofd bleef echter maar 
bij die vondst. Wat zou het zijn? Na verloop van tijd ben ik 
naar de verzamelplaats gegaan om het te laten determineren. 
Hier werd enthousiast gereageerd op mijn vondst, men dacht 
eerst aan een bronzen speerpunt. Later bleek het te gaan om 
een bronzen klingdolkje uit de midden-bronstijd (1475-1150 
v. Chr.)
 
Ik ben nog niet zo lang actief als zoeker. Ik heb nog weinig 
bijzondere dingen gevonden. Daarom lijkt het me leuk om 
mee te doen met de vondst van het jaar 2013. 
 
Met vriendelijke groet,
Willy Wijdeven

Knopenkandelaar  
(1480-1520)
Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen aan de grens met België en 
aan de andere kant van die grens waren er rioleringswerk-
zaamheden bezig in een klein dorpje.
 
We hadden met een paar man in een paar maanden tijd al 
redelijk wat laatmiddeleeuwse muntjes en andere mooie 
vondsten opgepiept. Op een dag loop ik op het kruispunt te 
zoeken en piep een groene schotel op. Een kandelaarsvoet, 
hoopte ik toen ik hem triomfantelijk aan mijn zoekmaat 
 Michel liet zien. Maar we waren er nog niet zeker van. 
 
’s Avonds foto’s geplaatst op het Detectorvrienden-Vlaan-
deren forum; de één dacht ook een opvangbak en de ander 
dacht aan een riemschijf van een mobylette of van een gras-
machine. De vraag aan mij was of hij van geelkoper was.
 
Ondertussen de volgende dag nog eens terug, want we 
zochten bijna elke dag daar in de straat en op de stort. Ik 
kwam toen weer bij de plek van de schotelvondst en opeens 
een heel zwak signaaltje, ik dacht... “Misschien een mijtje?”. 
Hup, de schop in de grond en na twee keer steken ligt daar 
de schacht van een knopenkandelaar, compleet met kaarsen-
houder, onbeschadigd voor mijn voeten. Ik sprong een gat 
in de lucht, want nu had ik een complete knopenkandelaar 
gevonden.
 
‘s Avonds de vondst weer op het forum gezet en nu wisten we 
natuurlijk zeker dat het een kandelaarsbak was die ik de dag 
ervoor vond.
 
Ik heb de kandelaar laten restaureren door dhr> E. van 
 Egmond van Atelier het Pakhuis uit Schoonhoven en hij heeft 
dat werkelijk prachtig gedaan.
 
Dit is voor mij mijn absolute topvondst van de 4 jaar dat ik 
zoek. Het is gewoon geweldig als je de ene dag de opvangbak 
van een laatmiddeleeuwse kandelaar vindt en de dag erna 
- iets wat je nooit verwacht - 2 meter verderop de rest, zodat 
hij weer compleet is. Daarom doe ik graag eens mee met de 
vondst van het jaar 2013.
 
Groetjes,
Marcel = XP (forumnaam)
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Alsengem categorie 1
Mijn vriend Lutie en ik zijn verwoede metaaldetectorzoekers. 
Daarnaast vinden we het ook erg mooi om naar vuurstenen 
te zoeken.
Op zondag 17 november 2013 gingen we op een akker in 
Drenthe zoeken naar vuurstenen. We liepen nog geen tien 
minuten toen ik iets blauws zag schitteren, ik dacht toen het 
eerst aan een scherf. Toen ik het voorwerp beter bekeek zag 
ik dat er een figuurtje op stond, ik dacht gelijk aan een gem. 
Lutie stuurde een foto naar de provinciaal archeoloog van 
Drenthe en die mailde laaiend enthousiast terug naar Lutie. 
Inderdaad het was een Alsengem.

De Alsengem is verder onderzocht door dhr. van Vilsteren 
van het Drents Museum. Het is een Alsengem categorie 1, de 
oudste soort die er is. 
Het is een unieke vondst voor Drenthe. De alsengem werd 
vroeger gebruikt op bijbels, ringen, medaillons en hangers 

met een kruis. (Zie ook het artikel over Alsengemmen in 
Detector magazine 112. In dit artikel zie je echter alleen 
Alsengemmen van categorie 2, 3 en 4). 
Graag wil ik meedoen met de vondst van het jaar 2013.

Teun Bos
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Ecu d’Or

Ik was de afgelopen zoekdag (Zeeland) aanwezig en er zijn 
toen vroeg in de ochtend foto’s gemaakt van m’n gouden Ecu. 
De munt was nog een beetje krom en verbogen, maar zou 
die dag onder handen genomen worden door de Edelsmid 
Sander, maar die is er toen niet aan toe gekomen.
Inmiddels is de munt gerestaureerd en weer in m’n bezit met 
een werkelijk schitterend resultaat waarover ik bijzonder 
tevreden ben. Met deze munt wil meedoen met de vondst 
van het jaar.

Ik piep nu zo’n 5 maandjes en ben volledig gegrepen door 
deze rijke hobby, een kinderdroom is uiteindelijk uitgekomen 
en ik ben inmiddels met m’n tweede piepstok bezig, waar ik 
overigens zeer tevreden mee ben.

Ik steek enorm veel tijd in deze hobby en het uitvoeren 
daarvan, ik overdrijf niet als ik zeg gemiddeld een dag of 4 
per week te piepen en vooralsnog niet uit de regio gegaan 
(het Gooi). Ik ben met m’n neus in de boter gevallen in dit 
gebied en heb al meerdere zeer fraaie vondsten mogen doen, 
waaronder ook middeleeuwers in prachtige conditie en vele 
andere zilveren munten.

Met vriendelijke groet,
Danny Ronda

132
Quadrans - Sicco Siegers
Gulden Franz Joseph & Sissi - Gerwin Riethoff
Rozenobel Gorinchem - Hans Bakker
Raadselachtig voorwerp - Huub Slot

133
Alsengem- Teun Bos
Bronstijd klingdolkje - Willy Wijdeven
Gouden Ecu - Danny Ronda
Knopenkandelaar - Marcel

 Stuur de kaart op voor 31 maart 
en maak kans op een mooi bo ek!

Vondst van het jaar 2014
De opzet en spelregels van de rubriek ‘Vondst van het Jaar’ gaat behoorlijk wijzigen.  
Meer hierover in het volgende Detector magazine.
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Zomer 1978
Het veranderde daar nooit. Zoals op 
veel andere plekken in Frankrijk leek 
het alsof de tijd er compleet was stilge-
vallen. Het was dat er zo af en toe eens 
een tractor door het verlaten dorp naar 
de omringende akkers moest rijden, 
het oude en met struiken overwoe-
kerde dorpsweggetje was anders niet 
begaanbaar geweest. Het lukte ook dit 
jaar weer maar net om de volgepakte 
auto tussen het verwilderde groen op 
de eeuwenoude weg te manoeuvre-
ren. Bij aankomst bij het vakantiehuis 
leken de rondvliegende zwarte kraaien 
boven het vervallen gehucht het gezin 
zoals altijd met druk gekrijs te ver-
welkomen. Ondanks de soms ietwat 
griezelig aandoende ruïnes, de verlaten 
gebouwen en donkere bossen, voelden 
de twee kleine kinderen van het gezin 
zich hier veilig, vrij en vooral weer 

thuis. Het was hun plek.

Het verlaten en van oorsprong mid-
deleeuwse dorp was al jaren het decor 
van avontuurlijke zomervakanties van 
het Hollandse gezin. Het vakantie-
huis lag centraal in het oude verlaten 
dorp dat verscholen lag in het bosrijke 
heuvellandschap van de Périgord Noir, 
ver buiten de bewoonde wereld. Het 
uitzicht vanaf het vakantiehuis over de 
vallei en de lager op de helling gelegen 
ruïnes was adembenemend. Elk jaar 
werkte de omgeving op de twee kleine 
jongens in als een spannende avontu-
renfilm.

Ook dit jaar werd de vakantie feitelijk 
weer één grote ontdekkingstocht door 
de talrijke ruïnes, verlaten huizen en 
de verwilderde landerijen in de vallei. 
De vader nam zijn zoons zoals elk jaar 
weer mee om te speuren naar nieuwe 
ontdekkingen. Wat ze zochten wisten 
ze eigenlijk niet, het ontdekken zelf 
leek de voornaamste drijfveer. De 
vader had de jongens op de heenreis al 
verteld over de grote oude wijnkelders 
onder de grote ruïne onderaan het 
verlaten dorp. Hier waren ze nog niet 
eerder in geweest en daarin kon toch 
zomaar nog een heuse schat gevon-
den worden, had hij gezegd. En dat 
dit jaar wel eens de laatste kans zou 
kunnen zijn, omdat de ruïne in de 
nabije toekomst door de eigenaar zou 
worden gerestaureerd. Hierbij zouden 
de kelders worden uitgegraven om 
vervolgens vol te worden gestort met 
betonnen vloeren. Bovendien, tegen de 
grote en compleet overwoekerde ruïne 
stond nog een vervallen huisje dat oor-
spronkelijk het ouderlijk huis geweest 

‘De schat van 
Hans en Grietje’

Na het moeizaam openen van de 
vermolmde houten deur bleven de 
twee broers verbaasd in de deur-
opening staan. De aanblik verstilde 
het moment en ontroerde ze. De 
ruïnekelder was na hun laatste 
bezoek meer dan een kwart eeuw 
ongemoeid gelaten. Alles lag er 
nog net zo bij alsof het nog maar 
kortgeleden was dat ze het laatste 
stukje grond van de keldervloer 
met spades en pikhouwelen hadden 
onderzocht. De gegraven kuilen, 
de storthopen, onveranderd. Voor 
de jongste broer was de flashback 
compleet en overweldigend. Hier, 
in deze kelder, was alles begonnen. 
Hier lag de basis van een gedreven 
zoeker en later ook archeoloog. Had 
hij niet vaak van dit moment ge-
droomd? De oude C-scope 1220XD 
klikte aan en zoemde. 

Le Périgord Noir, Dordogne.

Drie avontur
iers op ontd

ekkerspad 

in 1978.

De ruïne van Hans en Grietje.

 Nils Kerkhoven

>>

was van Hans en Grietje. Die van het 
sprookje. En in sprookjes komen toch 
vaak schatten voor. Althans, zo hadden 
de ouders dit de twee kleine jongens 
tamelijk serieus medegedeeld. Deze 
namen dit maar al te graag voor waar 
aan, de grote ruïne en de betoverende 
omgeving pasten immers precies in 
het spannende sprookje. En dat er in 
het dorp schatten verborgen lagen, dat 
wisten ze al. Het jaar daarvoor had-
den ze namelijk, op een gedeeltelijk 
ingestorte zoldervloer van een andere 
ruïne, een leren buidel gevonden met 
tientallen munten van meer dan hon-
derd jaar oud.

Het was vroeg in de morgen en de 
twee kleine blonde jongens renden 
voor hun vader uit de hobbelige land-
weg af, de nevelige vallei in. Ze konden 
gewoon niet langer wachten. Hun va-
der had namelijk beloofd deze dag op 
zoek te gaan naar de schat van Hans en 
Grietje. Bepakt met spades en pikhou-
welen stonden ze voor de grote oude 
houten deur onder aan de ruïne. Het 
duurde even voor de overwoekerde 
deur was vrijgemaakt van hardnekkig 
struikgewas. De spanning steeg toen 
de vader de deur probeerde te openen. 
Langzaam en met een flink gekraak 
draaide de oude deur naar binnen 
open. Het duurde even voor het vroege 
ochtendlicht grip kon krijgen op de 
duisternis in de kelder.
Het was dat hun vader al binnen 
stond, zelf hadden de jongens hier 
nooit alleen naar binnen gedurfd. 
Langzaam verdween het stof naar bui-
ten en werd het zicht iets beter. Al snel 
werd duidelijk dat de kelder voor een 
groot gedeelte in de rotsbodem was 
uitgehakt en dat de grote ruïne op een 
enorme rotspartij was gefundeerd. De 
jongens kregen het gevoel dat ze in een 
grot stonden te staren. De zaklantaarn 
van de vader knipte aan en scheen op 
een enorme halfronde opening in de 
uit de rotsen gehakte achterwand. Op 
de bodem van deze uitsparing lagen 
nog de resten van wat eens een zeer 

grote houten wijnvat was geweest.  
De fragmenten van de verroeste en 
deels vergane ijzeren hoepels van het 
vat lagen verspreid door de kelder. Er 
lagen nog veel meer vermolmde hout-
resten op de keldervloer, vermoedelijk 
van andere vaten of voorraadkisten. 
Verder zagen ze tientallen oude en ver-
roeste ijzeren werktuigen en oude le-
ren schoenen verspreid door de kelder 
liggen. Alles wees er op dat al heel lang 
geen mensen meer in de kelder waren 
geweest. De vader raakte hierdoor in 
een jubelstemming, verdeelde de spa-
des en pikhouwelen en gaf de jongens 
elk hun eigen plek om te onderzoeken. 

Makkelijk graven was het niet. De 
bodem bestond grotendeels uit kleine 
en grote natuursteenblokken, die oor-
spronkelijk was aangevuld met grond 
of leem. Het graven bestond voorna-
melijk uit het met de hand verwijderen 
van rotsblokken om vervolgens de 
vrijgekomen grond te kunnen onder-
zoeken op bijzondere vondsten. 

Het duurde niet lang of de oudste 
van de twee jongens gilde het uit van 
blijdschap. Onder een grote steen had 
hij een klein en onbeschadigd glazen 
flesje gevonden. Vol trots liet hij het 
zijn vader en broertje zien. De vader 
zei dat het een handgeblazen flesje was 
dat misschien wel honderden jaren 
oud kon zijn, en spoorde de jongens 
aan om vooral door te gaan met het 
graafwerk. Vooral de jongste van 
het stel leek door de vondst van het 
oude flesje compleet bevangen te zijn 
geraakt door het zoekvirus. Toch bleef 
hij geconcentreerd doorgraven. Het 
duurde even, maar plots stond ook de 
vader trots te zwaaien met een klein 
en kruisachtig voorwerp. Het was een 
bronzen crucifix, ingelegd met 
hout en in prachtige en onbe-
schadigde conditie. De vader 
vertelde dat het prachtige kruisje 
waarschijnlijk heel erg oud moest zijn 
en dat de voormalige eigenaar niet 
blij zou zijn geweest dat hij het kwijt 
was geraakt. Verrukt van opwinding 
en hongerig naar nog meer mooie 
vondsten bleven de drie avonturiers 
doorgraven. 

Weer was het de vader die de volgende 
spannende vondst deed. Ditmaal was 
het een voorwerp van been. Het was 
een nogal primitief uitziende benen 
werktuig, vermoedelijk een naald. Dit 
moest wel het oudste voorwerp tot dan 
toe zijn, aldus de vader.  



De naald zag er volgens hem zelfs 
prehistorisch uit.

In tegenstelling tot de mooie vondsten 
van de anderen had de jongste zoon, 
behalve enkele potscherven, nog niet 
echt iets heel bijzonders gevonden. 
Desondanks bleef hij stug en gecon-
centreerd doorgaan met zoeken. Maar 
na een tijdje, en enkele vondsten van 
oude leren schoenen en oude ijzeren 
werktuigen verder, leek het er steeds 
meer op dat de kelder al haar bodem-
schatten had prijs gegeven. 

Plots stuitte de spade van de jongste 
zoon op een hard en zo het leek een 
bollend voorwerp. Terwijl hij voor-
zichtig de losse grond van het bolle 
voorwerp probeerde te vegen, riep hij 
vol enthousiasme naar de anderen dat 
hij nu mogelijk ook iets had gevon-

den. De vader schoot zijn jongste 
zoon te hulp en samen verwijderden 
ze de grond rondom het geheimzin-
nige voorwerp. Ineens zagen ze het, 
voor hun neus lag een joekel van een 
middeleeuwse kruik. De kleine jongen 
danste van plezier door de kelder. 
Nu had ook hij een prachtige vondst 
te pakken. Het was zijn eerste eigen 
vondst. En ook nog eens honderden 
jaren oud ook. De vader en oudere 
zoon bleven nog even enthousiast 
doorgraven, de ontdekker van de kruik 
kon zich echter niet meer concentreren 
en was de heuvel opgerend richting het 
vakantiehuis. Dit moest zijn moeder 
horen. 

Zoiets spannends had-
den de jongens nog 
nooit meegemaakt. 
Het werd een dag om 
nooit meer te vergeten. 
Vooral voor de vinder van de kruik. 
Na deze dag wist de kleine jongen het 
zeker, eens zou hij archeoloog worden. 

Er volgden nog vele spannende zomer-
vakanties in het oude en verlaten dorp, 
de bijzondere kelder onder de grote 
ruïne werd echter nooit meer bezocht. 
Deze was immers grondig onderzocht 
en zou toch niks spannends meer 
opleveren. 

Zomer 2004
De jongste zoon had samen met zijn 
vriendin en zijn broer spontaan beslo-
ten alsnog op vakantie te gaan naar de 
Dordogne. Hij was er al een tijd niet 

meer geweest en de Dordogne was 
voor hem en zijn broer nog steeds een 
soort tweede thuis gebleven. Het leek 
hem bovendien leuk om zijn vriendin 
de plek te laten zien waar hij als kind 
zo gelukkig had rondgebanjerd tijdens 
de avontuurlijke zomervakanties. Hij 
was tijdens latere vakanties in dezelfde 
regio goed bevriend geraakt met een 
Nederlander die niet heel ver van de 
plek van hun oude vakantiehuis een 
camping met restaurant bestierde, en 
had daar al een aantal keren tegen kost 
en inwoning gewerkt. Hij kon daar 
altijd wel terecht voor een spontane 
vakantie. 

Hij was tijdens die eerdere verblijven 
daar al eens alleen teruggegaan naar 
het oude dorp met het vakantiehuis. 
Om mooie herinneringen op te halen 
en om de geur van avontuur op te 
snuiven. Het vakantiehuis was lang ge-
leden verkocht en diverse ruïnes waren 
inmiddels gerestaureerd tot vakantie-
verblijven. Toch was de sfeer hetzelfde 
gebleven. De grote ruïne van Hans en 
Grietje onderaan het dorpje was door 
de jaren heen ook reeds gedeeltelijk 
gerestaureerd, alleen het werk was 
klaarblijkelijk nooit af gekomen. Hij 
had toen al gezien dat de grote oude 
wijnkelders tijdens de restauratiewerk-
zaamheden blijkbaar geen prioriteit 
hadden gehad. De grote kelder met de 
zware houten deur waarin hij met zijn 
vader en grote broer de oude spullen 
hadden opgegraven zag er nog net 
zo uit als toen, al leek de grote deur 
nu toch wel zijn beste tijd te hebben 
gehad. 

Nu stond hij daar in de deuropening, 
weer enkele jaren later, samen met 
zijn broer te turen in een soort van 
tijdscapsule van een kwart eeuw gele-
den. De gedeeltelijk in de rotsbodem 
uitgehakte ruimte met half vergane 
houten wijntonnen, de destijds door 
de jongens zelf opgestapelde hoop 
stenen, de storthopen, werkelijk bizar. 

Zelfs de vondstlocatie van de oude 
kruik, eigenlijk zijn meest bijzondere 
vondst ooit, lag er nog precies zo bij. 
Ook de zoete muffe geur in de kelder 
leek onveranderd.

Hij had al jaren het idee gehad om bij 
gelegenheid de kelder eens opnieuw 
te onderzoeken met een detector. De 
toestemming van de eigenaar van 
de gebouwen onderaan het dorp 
was via een bevriende Franse boer 
rap geregeld en nu was het moment 
eindelijk daar. De verwondering om 
het verstilde leven in de donkere kelder 
had inmiddels plaatsgemaakt voor 
een licht gespannen gevoel. Zouden 
er metaalvondsten liggen? Toch vast 
wel iets, bedacht hij zich en langzaam 
en geconcentreerd probeerde hij de 
grondbalans van de oude non-motion 
detector vlak achter de drempel op 
de keldervloer in te stellen. Pech, de 
detector kreeg geen stabiele basistoon. 
Sterker nog, een flink aanzwellende 
maar schokkerige hoge toon echode de 
donkere en kille kelder in. Vermoede-
lijk groot ijzer onder de drempel, dacht 
hij en hij verzette de schijf om alsnog 
een goede basistoon te krijgen. Ook 
hier leek de detector onder protest van 
scherp en schokkerig gegil niet stabiel 
te krijgen. Hij had de detector net van 
nieuwe batterijen voorzien, dus dat 
kon het toch niet zijn. Dan maar even 
vlak buiten de kelder op het gras pro-
beren. Zonder ook maar een kraakje 
gaf de detector bij het opdraaien van 
de grondontstoring hier al snel een 
heldere basistoon. Niks mis mee dus, 
dacht hij en met een korte beweging 
zwaaide hij de zoekschijf direct terug 
achter de drempel op de keldervloer. 

Pats, de eerste de beste zwaai produ-
ceerde een kraakvrije en korte hoge 
fluittoon. Ach, dat was het, hij had 
de zoekschijf bij het instellen van de 
grondbalans klaarblijkelijk gebalan-
ceerd op non-ferro metaal. Grappig, 
hij had dit al een keer eerder meege-
maakt in de Betuwe, toen hij bij het 
instellen van zijn detector aan het 
begin van een akker direct op een 
puntgaaf middeleeuws zilveren pen-

ninkje stuitte. Zal nu toch niet, dacht 
hij terwijl hij de scherpe punt van de 
hardstalen spade vlak voor de locatie 
van het goede signaal in de keldervloer 
stak. Dat ging hem dus niet worden, 
grote losse stenen in de verrommelde 
keldervloer verhinderden een vlotte 
ontgraving van het stukje metaal. Na 
het handmatig verwijderen van enkele 
flinke stukken steen stak hij alsnog 
de spade in de grondlaag onderin het 
verkregen gat. Voorzichtig schepte hij 
een dunne laag gortdroge grond naar 
boven en liet dit van de spade naast het 
gat vallen. 

Bingo, het signaal was boven. De 
strakke hoge toon lag nu voor het op-
rapen en met een hebberige graai nam 
hij een gedeelte van de hoop grond 
in zijn beide handen en zwaaide deze 
nog eens over de zoekschijf. ‘Wat een 
toon! Dit moet een munt zijn’, riep hij 
naar zijn broer die ongeduldig stond 
te staren naar het stoffige tafereel. 
Terwijl hij dit zei veegde hij de droge 
losse grond van een grote en dikke 
munt. ‘Asjemenou, een knoeperd van 
een oude zilveren munt, in pracht-
conditie! En dat bij de eerste de beste 
piep!’, riep hij terwijl hij de munt aan 
zijn broer overhandigde. Maar wacht 
eens even, had hij dan niet nóg een 
goed signaal bij de drempel? Zal toch 
niet waar zijn? Zonder nu echt goed 
naar de vers gevonden zilveren munt 
gekeken te hebben zwaaide hij direct 
over de locatie waar de detector eerder 
geen goede basistoon kon krijgen. En 
jawel hoor, weer dezelfde heldere hoge 

fluittoon vulde de donkere kelder-
ruimte. ‘Allemachtig prachtig’ riep 
hij, ‘nog één. Kan niet anders!’ Gretig 
gravende had hij in een mum van tijd 
ook de tweede piep naar boven 
gekregen. En weer was het een 
grote zilveren munt. Hijgerig 
van enthousiasme besloot hij de 
twee vers gevonden munten nu 
eens goed te bekijken. De eerste 
munt vertoonde aan de voorzijde een 
kruis binnen een vierpas, met op de 
keerzijde een gekroond wapenschild 
voorzien van drie franse lelies. De 
tweede munt had aan de voorzijde een 
grote gekroonde letter H met op de 
keerzijde een gedrongen kruis met aan 
de uiteinden elk een Franse lelie. Op 
beide munten stonden alle zijdes nog 
duidelijke fragmenten van randschrift, 
echter jaartallen waren niet waar te 
nemen. ‘Gaaf man, hoe oud?’. ‘Ik weet 
het niet zeker maar ik schat dat beide 
munten in de 15e of 16e eeuw dateren’, 
antwoordde hij zijn broer. Terwijl hij 
dit zei had hij de detector al weer in de 
hand genomen om verder te zoeken. 
Ver hoefde hij niet de kelder in te 
lopen, een derde hoge fluittoon schoot 
door de ruimte. 
‘HAHAA… NEEEE… niet waar, 
dit kan toch niet!?’ Ook de oudere 
broer kon zijn opwinding inmid-
dels niet meer verbergen: ‘EN… EN?’ 
Jawel hoor, op nog geen meter van de 
drempel lag daar onder een paar 
rotsblokken een 
derde zilveren 
munt. Dit-
maal betrof 

>>

>> ‘Na deze dag wist de kleine 
jongen het zeker, eens zou 
hij archeoloog worden’
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De gedeeltelijk gerestaureerde ruïne begin jaren negentig.

Uitzicht vanaf het vakantiehuis.



14. Pius IV, carlino, Avignon 1559-1565.  
Ø 17 mm. 0,69 gram.

15. Pius V, carlino, Avignon 1566-1572.  
Ø 17 mm. 0,80 gram.

16. Pius V, carlino, Avignon 1566-1572.  
Ø 19 mm. 0,97 gram.

20. Gregorius XIII, carlino, Avignon 1572-1585.  
Ø 18 mm. 1,03 gram.

21. Gregorius XIII, carlino, Avignon 1572-1585.  
Ø 20 mm. 1,02 gram.

22. Gregorius XIII, carlino, Avignon 1572-1585. 
 Ø 18 mm. 0,85 gram.

23. Gregorius XIII, carlino, Avignon 1572-1585.  
Ø 17 mm. 1,01 gram.

24. Gregorius XIII, carlino, Avignon 1572-1585.  
Ø 17 mm. 0,81 gram.

25. Gregorius XIII, carlino, Avignon 1572-1585.  
Ø 19 mm. 1,13 gram.

17. Pius V, carlino, Avignon 1566-1572.  
Ø 18 mm. 0,93 gram.

18. Pius V, carlino, Avignon 1566-1572.  
Ø 19 mm. 1,10 gram.

19. Pius V, carlino, Avignon 1566-1572.  
Ø 19 mm. 1.13 gram.

>>

De muntschat
De muntschat bestaat uit 25 zilveren munten 
uit de 16e eeuw. Het merendeel van de 
munten bestaat uit 20 carlino’s (determinatie: 
A. Pol). Dit zijn pauselijke munten, allen ge-
slagen in Avignon. De overige vijf zijn Franse 
koninklijke munten en hebben hun herkomst 
in verschillende Franse steden.

Binnen de groep van de pauselijke munten 
zijn exemplaren aanwezig die tijdens het 
pauselijke ambt geslagen zijn op naam van 
Paulus III (1534-1549), Pius IV (1559-1565), 
Pius V (1566-1572) en Gregorius XIII (1572-
1582). Van één munt is de determinatie niet 
zeker, deze kan aan Paulus III of mogelijk 
Julius III (1550-1555) worden toegeschreven. 
De vijf koninklijke munten zijn geslagen op 
naam van Hendrik II (2x), Hendrik III (2x) en 
Karel IX (1x). 

De oudste munten betreffen een carlino, die 
is geslagen onder naam van paus Paulus II in 
de periode 1534-1549, en een douzain à la 
croisette, geslagen onder naam van Hendrik 
II in de periode 1547-1549. De jongste mun-
ten betreffen de carlino’s die zijn geslagen 
onder Paus Gregorius XIII in de periode 
van 1572-1585, en een double sol Parisis, 
geslagen op naam van Hendrik III in 1575. 
Laatstgenoemde munt kan met het zekere 
jaar van aanmunting worden beschouwd 
als de sluitmunt van de muntschat. De 
muntschat is dus in ieder geval na 1575 in 
de kelder terechtgekomen. Door de sleetse 

muntstempels van de sluitmunt kan worden 
verondersteld dat de datum van deponering 
in de kelder waarschijnlijk ruim na 1575 heeft 
plaatsgevonden. Rond 1600 lijkt in ieder 
geval een redelijk veilige aanname.

De munten zijn verspreid door de kelder 
aangetroffen, echter het grootste aantal 
munten is dicht bij elkaar en vlak voor de 
ingang in de kelder gevonden. Aannemelijk 
is dat de drie avonturiers in 1978 met het 
doorspitten van de ondiepe bodem in de 
kelder de locatie van de muntschat vlakbij 
de ingang hebben verstoord. Hierdoor is een 
deel van de munten waarschijnlijk door de 
kelder verspreid geraakt. Vage herinneringen 
aan fragmenten van uitgedroogde leerresten 
kunnen mogelijk worden gerelateerd aan bij-
voorbeeld een leren buidel waarin de mun-
ten verpakt hebben gezeten. Het vrij grote 
aantal zilveren munten doet vermoeden dat 
de muntschat bewust als klein kapitaaltje 
is verstopt en niet per ongeluk in de kelder 
verloren is geraakt. 
De muntschat en vindplaats zijn aangemeld 
bij de Franse autoriteiten. 

Speciale dank gaat uit naar mijn vader aan wie 
ik meer dan graag dit geschrevene opdraag. 
Soms lijken sprookjes toch echt te kunnen 
bestaan.

Afbeeldingen munten: Arie van Herwijnen (Bona Tiele).
Afbeeldingen vondsten 1978: Stella van Leeuwen (Foto 
Christel).

1.   Hendrik II, douzain à la croisette, Bordeaux 
1547-1549. Ø 25 mm. 2,46 gram.

2.  Hendrik II, sol parisis/demi gros de Nesle, 
Parijs 1550. Ø 27 mm. 2,40 gram.

4.  Hendrik III, double sol parisis, Montpellier 
1574. Ø 25 mm. 2,82 gram.

5.  Hendrik III, double sol parisis, Montpellier 
1575. Ø 24 mm. 2,91 gram..

7.  Paulus III of Julius III, Avignon 1534-1555.  
Ø 17 mm. 1,07 gram.

6.  Paulus III, carlino, Avignon 1534-1549.  
Ø 18 mm. 0,83 gram.

8.  Pius IV, carlino, Avignon 1559-1565.  
Ø 18 mm. 1,10 gram.

9.  Pius IV of V, carlino, Avignon 1559-1572.  
Ø18 mm. 0,80 gram.

10. Pius IV of V, carlino, Avignon 1559-1572.  
Ø 20 mm. 1,06 gram.

11. Pius IV of V, carlino, Avignon 1559-1572.  
Ø 20 mm. 0,81 gram.

12. Pius IV/V, carlino, Avignon 1559-1572.  
Ø 19 mm. 1,01 gram.

13. Pius IV of V, carlino, Avignon 1559-1572.   
Ø 18 mm. 1,03 gram.

3.  Karel IX, double sol parisis, Bayonne 1572.  
Ø 26 mm. 4,65 gram.
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het een kleinere munt, wederom van 
goede kwaliteit zilver. Duidelijk was 
een bisschopachtige figuur met staf 
te zien. ‘Dit wordt serieus broer!’ en 
in een flits dacht hij aan de woorden 
van zijn vader tijdens die vakantie in 
1978. ‘DE SCHAT VAN HANS EN 
GRIETJE’! 
Hij had het nog niet gezegd of het vol-
gende goede signaal volgde. Wederom 
betrof het een zilveren munt met 
bisschopachtige figuur. Bevangen door 
een euforisch gevoel zette hij zijn tocht 
door de kelder voort terwijl hij het 
beeld van het moment in 1978 continu 
voor zich zag. Het leek alsof hij terug 
in de tijd was. Alles leek er nu op dat 
hij daadwerkelijk bezig was met het 
vinden van de lang geleden beloofde 

schat. En zo gebeurde. Door de gehele 
kelder volgde de ene na de andere 
zilveren munt en pas na tientallen 
exemplaren zweeg de detector. 

Bekaf, doordrenkt van het zweet en 
met het hart nog in de keel sloot hij 
de oude kelder af en bleef nog even 
voor de deur staan terwijl zijn broer 
en vriendin de heuvel weer opliepen. 
Langzaam drong tot hem door dat 
hij zojuist letterlijk en figuurlijk iets 
had afgesloten. Had hij niet vaak aan 
dit moment gedacht? Hij had er zelfs 
van gedroomd. Hij had altijd al het 

gevoel gehad dat er nog 
iets te vinden was in de 
bijzondere kelder. En iets in 
hem had gezegd dat hij eens 
terug moest gaan met een 
detector. Terwijl hij zich be-
dacht dat toeval niet bestond 
belde hij met zijn mobiele 
telefoon het nummer van zijn 
ouders. Het duurde even voor de 
verbinding goed tot stand kwam 
en hij de stem van zijn vader 
hoorde: ‘Ha zoon, hebben jullie het 
leuk in de Dordogne? Heb je nog 
wat leuks ontdekt?’

‘Heb je nog wat leuks 
ontdekt?’



Dag Johan, onlangs vond ik dit zegelstempel en ik hoop 

dat jullie mij daarover iets meer kunnen vertellen. Het is 

gevonden omgeving Andelst.

Antwoord: Evert dit kunnen we zeker maar helaas 
hebben we de eigenaar na veel gezoek in de Gelderse 
archieven nog niet kunnen achterhalen.
Wat het zegel zelf betreft het volgende: Dit ronde loden 
zegel heeft een simpele handgreep. Deze handgreep 
kan nog gevat zijn geweest in een houtenomlijsting/
stokje als handvat. Als randschrift kunnen we nog lezen: 
*S*IORDAN*WILLEMS*. Helaas zijn niet alle letters lees-
baar.  In het schild denken we te zien drie rechtopstaande 
takken of korenaren. De datering is 16e -17e eeuw. Als we 
ervanuit gaan dat het drie korenaren zijn in het schild dan 
zouden we te maken kunnen hebben met een korenhan-
delaar.

Hallo Johan, weten jullie wat voor lood dit is. Het lood is 

in 2 delen, diam. 2,5 cm. Ik ben benieuwd bij welk pro-

duct dit lood hoorde. Gevonden bij Uffelte.

Groet Annemiek. Steggerda.

Redactie: Johan Koning
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Antwoord: Annemieke een van onze specialisten reageerde al snel met het 
volgende;  Van het figuur was ik al redelijk snel overtuigd dat het gaat om Sint Joris 
die de draak verslaat. Hoewel zo’n heilige een universeel figuur is en zeker Joris in 
de heraldiek veel is toegepast is de relatie met Engeland toch snel gelegd. Joris 
(George) is de beschermheilige van het land.
De C staat waarschijnlijk voor Company (& C).
JS zijn dan ongetwijfeld initialen van een persoon die een bedrijf is gestart. Ik kom 
wel een scheepsmaatschappij J. Stewart tegen die vast wel ladingen heeft verze-
geld, maar daarover kan ik geen uitsluitsel geven. Er zijn veel Britse personen die 
JS als initialen hebben. De clou zit hem in de combinatie met het teken van Sint 
George. Determinatie blijft voor nu beperkt tot herkomst.

Johan, in mijn verzameling bikkels hebben de tinnen bikkels een letter S bovenop. 

Ik zie het niet bij de koperen en de loden exemplaren. Wat is de betekenis hiervan?

Zijn de loden exemplaren ouder dan de tinnen of koperen of maakt dat niets uit en 

heeft het te maken met hoe duur het exemplaar was.

Annemiek Engwerda

Antwoord: Bikkelspel.
Het bikkelspel is een 
spel dat gespeeld wordt 
met kleine klompjes 
hard materiaal (meestal 
bot of metaal). De 
klompjes worden bik-
kels genoemd. Van oor-
sprong werd hiervoor 
het sprongbeen(kootje) 
van een schaapge-
bruikt.
Het spel vereist 
voornamelijk hand-
vaardigheid. De bikkels 

worden in de hand genomen, opgegooid en weer opgevangen. Daarbij moet een 
bepaalde volgorde in het aantal bikkels dat opgegooid wordt worden aangehou-
den. Met name het opvangen van de bikkels op de bovenkant van de hand vergt 
enige bedrevenheid.

Een bikkel heeft vier verschillende zijden, ieder met een eigen benaming, die van 
streek tot streek kan verschillen:
holle zijde put of kuilder
bolle zijde bolleke of stovert
ene vlakke zijde esser
andere vlakke zijde staander
Om de beide vlakke zijden duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden, werden 
in de S-vormige zijde een letter S, enkele putjes of een sterretje geslagen; deze 
zijde, de esser, ontleende zijn naam aan de S-vorm.
Informatie over bikkels overgenomen uit “Kinderspelen op tegels” van Jan Pluis. 
(ISBN 90-232-1655-5

Op de laatste ledendag in het Brabantse Zeeland zijn deze twee voorwerpjes ter de-

terminatie aangeboden We zijn er nog steeds niet uit wat het precies is. Denk je het 

antwoord te weten, mail het de redactie; redactie@detectoramateur.nl

Bronzen platbol??

1,89 gram, diam. 8,9 mm.

Kan, gezien de massa, een gewichtje zijn, meer kon-

den onze specialisten er verder niet van maken.

 

 

??

Tweezijdig kruis

Vermoedelijk geen gewicht

Lengte 9,6 mm., breedte 8 mm., 0,94 gram.

Pegel

Het artikel over “de pegel” deed mij herinneren aan een eigen vondst die wel wat 

lijkt op een pegel: een stukje lood op een fragment van (???) roodbakkende klei: een 

scan foto voeg ik hierbij.

Is er bij u iets bekend over een mogelijke functie?

Met vriendelijke groet Tj. Hogeveen

Antwoord: Vandaag van de expert 
bericht gehad en wel het volgende: 
Wat betreft het voorwerp afgebeeld 
in de bijlage is dit niet direct als pegel 
herkenbaar. Het stukje lood in combina-
tie met aardewerk zal vermoedelijk wel 
een bepaalde functie hebben gehad.  Bij 
deze feliciteer ik de schrijver van de brief 
omdat hij dit stukje lood(tin) toch niet 
heeft weggegooid.  Uiteindelijk had het 
wel een pegel kunnen zijn.

Wij van de redactie zijn nieuwsgierig geworden naar wat het nu wel zou moeten 
zijn en vragen onze leden of zij ook al eens zoiets hebben gevonden en of zij weten 
waarvoor het wel gediend heeft.

Hallo vraagbaak, mijn vraag is of u deze munt voor mij 

kunt determineren? De munt is van brons met een diame-

ter van 30 mm.  

Mvr. gr. Marc Klaassens uit Waalre.  

Antwoord: Marc hier de determinatie van je munt: 
Diocletianus (284-305 na Christus) Follis (brons), mogelijk 
geslagen te Londen in de periode 298-300 na Christus 
Voorzijde: gelauwerd hoofd van Diocletianus Omschrift: 
IMP DIOCLETIANVS PF AVG Keerzijde: offerende genius 
van het Romeinse volk, met offerschaal en hoorn des 
overvloeds Omschrift: GENIO POPVLI ROMANI

Hallo Johan, ik heb gisteren een gouden ring 

gevonden op een akker in Zeeland. Weet jij 

misschien waar ik hem kan laten determine-

ren op leeftijd en zeldzaamheid en eventuele 

Aan de vraagbaak werken mee:  J. Koning, D. Dijs, C. Leenheer, R. Holtman, A. van Herwijnen, C. Feveile, E. Kramer,  
A. van Herwijnen, A. Kussendrager

waarde. Op die akker liggen munten en voorwerpen uit de 

16e, 17e, 18e en 19e eeuw.

Groeten Lammert. 

Antwoord: Lammert, de ring dateert uit de 1e helft van 
de 17e eeuw. Er zijn diverse exemplaren in de afgelopen 
jaren door detectorzoekers gevonden. De ring is niet echt 
zeldzaam meer, maar het blijft natuurlijk altijd wel een 
hele mooie vondst. Wordt in de meeste ringenboeken 
wel afgebeeld. De stenen zijn meestal bergkristal, in de 
sleufjes aan de zijkant zat zwart email.

Goedendag meneer Koning, ik ben sinds kort begonnen 

met metaaldetectie en heb deze week mijn eerste echte 

vondst gedaan. Ik heb deze penning in het bos gevonden 

op 30 cm diepte in een zandlaag. Ik heb research gedaan 

en het was al snel duidelijk dat het om een penning gaat. 

Een venus penning? Via meneer D.J. Laan ben ik bij u 

terecht gekomen, hij vertelde me dat u misschien wel zou 

weten of dit klopt en wat ik precies heb gevonden? 

Zou u mij kunnen helpen? Ik ben heel erg benieuwd wat 

het is.

Vriendelijke groeten, Alex de Vries

Antwoord: Alex, je had gelijk met je vermoeden. Het is 
een rekenpenning met Venus – gemaakt in Neurenberg 
door Jorg Schultes medio 16e eeuw. (Extra een duidelijke 
foto)






