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Van de voorzitter

Drukke periode
Terwijl ik dit voorwoord schrijf zit ik in mijn laatste va-
kantieweek welke ik doorbreng in het uiterste zuiden 
van Limburg.
Tsja, de vakanties lopen op het einde, de kids moeten 
binnenkort weer naar school en er moet weer gewerkt 
worden. Ik troost mij maar met de gedachte dat vanaf 

half september de akkers weer vrij komen en er dus weer volop gezocht kan 
worden. Ook komen er weer diverse zoekdagen aan, al met al staat er weer 
een leuke en drukke periode aan te komen.

Eind augustus is er weer een meeting onder leiding van het RCE. Deze keer 
gaan wij in gesprek met de projectgroep welke Archis III heeft bedacht en 
gebouwd. Tijdens de afgelopen discussiedag Grenzen aan Graven is naar 
voren gekomen dat aanmelden bij Archis III niet optimaal werkt en de 
ingevoerde gegevens zelfs voor de hele wereld toegankelijk zijn. Iets wat 
natuurlijk niet kan.
Het RCE heeft dit na de discussiedag gemeld aan de projectgroep en deze 
heeft aangegeven dat er binnen Archis III voldoende mogelijkheden zijn om 
een goed werkend systeem te creëren. In het volgende magazine informe-
ren wij over de uitkomst van deze gesprekken.

Ook zijn we de komende weken druk met onze ledendag welke echt uniek 
gaat worden. Trots kunnen wij al waarschijnlijk op de komende ledendag de 
datum en locatie melden van de voorjaars-ledendag van 2015.

Heb je tijdens het zoeken iets bijzonders of geks meegemaakt laat het ons 
dan weten want wellicht plaatsen wij dat in het magazine.

Good Hunting,

Albert van Es

 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 determinatie-
boek maken van pakweg 300 
pagina’s boordevol metaal-
vondsten is niet zomaar iets 
wat je eventjes doet. We zijn 
inmiddels volop bezig met 
ontwerpen, foto’s 
maken, determine-
ren en  

beschrijven van voorwerpen 
enz., enz. 

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

Alle reden om lid te blijven.

Van de redactie
 

Facebook
Misschien heb je het al gezien, ook het Detector maga-
zine heeft een Facebookpagina. Het is allemaal nog in 
een beginstadium, maar de komende maanden gaan we 
er verder aan werken.
https://www.facebook.com/dedetectoramateur.nl

Zoals je kunt zien heeft de redactie in de vakantiemaanden niet stil gezeten 
en we hopen dat u met plezier het magazine leest.

De eerste akkers zijn alweer leeg en er wordt weer volop gezocht. Heb je 
leuke vondsten gedaan of een mooi verhaal, mail het ons.

Alvast een succesvol zoek-najaar toegewenst, 
Kees Leenheer



„Wat kost zoiets?” vroeg de buurjongen. De kleine man had 
de grote stap gemaakt naar ons huis, hij wilde toch graag 

weten wat zoiets kost. Ik had geen idee waar hij op 
doelde en vroeg hem wat nou eigenlijk 

zoiets was. „Nou, zo’n ding” „Uhh, 
zo’n ding?” Nou versta ik veel talen, 
maar aan een half woord heb ik 
echt niet genoeg. Geduldig als ik 
ben, bleef ik rustig doorvragen met 
vragen zoals: „Wat voor kleur heeft 
het? Kan ik het eten?” Uiteinde-
lijk, zoals een echte speurneus 
betaamd, kwam ik op het corpus 
delictus. Spontaan sprong ik op als 
een kind in de klas, met een kies 
mij, kies mij juf houding. Ik wachtte 

mijn beurt niet af en zei uit volle borst: 
„Een detector, je bedoelt een detector!” De 

kleine man keek me met fronsende wenkbrauwtjes 
aan en ogen die vertelden ”Ja, dat weet ik ook wel, 

daarvoor ben ik hier sukkel.” 

OK, nu ik wist wat hij kwam doen, kon ik door naar level 2. 
Ik ben al een tijdje uit de kleine kinderen, dus moest even 
omschakelen op Jip en Janneke niveau voor een goede 
uitleg. Hij had al wat gezien voor weinig en dacht daarmee 
wel wat te vinden. Tja, leg een kind maar eens uit dat zo’n 
Kruidvat apparaatje veel kan; leuke knopjes, luidsprekertje, 
wijzertje en er kunnen zelfs batterijen in.. maar metaal zoe-
ken is wel iets teveel gevraagd voor dat geld. Even vloog mij 
een advertentie door het hoofd van iemand die slippers aan-
bood met metaaldetectortjes er in. Heerlijk over het strand 
wandelen en tegelijk de een na de andere ring en goudstuk 
oppiepen.. ja tuurlijk.

Ik wist dat wat ik nu moest zeggen, niet goed zou val-
len en probeerde het zo voorzichtig mogelijk te brengen.. 
„Misschien moet je nog heel eventjes doorsparen en dan 
eerst een leuk eenvoudig tweedehands piepertje kopen.” Ik 
doelde op zo’n ’knop om en gaan’ detector. Ik heb hem eerst 
laten zien wat mijn detector kan en uitgelegd welke geschikt 
voor hem zou zijn. Na ontvangst van het slechte nieuws, 
zag ik hem denken. Toen kwam zijn moeder binnenstappen 
en ik heb haar ook op het hart gedrukt om niet voor zo’n 
prutsding te gaan. ’’Tja,’’ zei mijn buurvrouw. ’’Je zult dan 
eerst nog even moeten doorsparen.” De buurjongen keek 

me aan en had volgens mij al een idee om e.e.a. te versnel-
len. Zoiets van: ”wacht maar tot we thuis zijn mam, ik jank 
de rest van de centen wel bij elkaar.” Ze bedankten me voor 
het advies en ik vond het wel aandoenlijk om hem zo met 
gebogen schoudertjes te zien verdwijnen door de steeg. 

De volgende avond werd er weer op de achterdeur geklopt. 
Daar stond mijn grote vriend, zijn tactiek had gewerkt. Hij 
had blijkbaar goed zijn best gedaan en dikke tranen gelaten, 
want daar stond hij met een spiksplinternieuw detectortje 
van een goed beginners kaliber. Ik moest er wel om la-
chen. Het deed me denken aan mezelf als klein ventje met 
mijn eerste detector; trots was ik. Ik had hem alleen niet bij 
elkaar gejankt.. dat werkte toch niet bij ons thuis, maar ik 
herkende het gevoel dat hij moest hebben. Moeder had haar 
hand op zijn schouder en zei: ”Ja, nou ja we hebben er toch 
alvast maar een gekocht.” Ik vertelde dat het toch heerlijk 
is dat een kind zo’n hobby kiest i.p.v. de hele dag achter de 
Ipad te zitten. Laat hem lekker banjeren over het strand. Ik 
bekeek zijn nieuwe aanwinst en vond het een goede keuze. 
Lekker eenvoudig detectortje met niet teveel toeters en 
bellen maar wel lekker gevoelig en een redelijke diepgang. 
Ik heb hem nog even wat tips gegeven over hoe en waar hij 
het beste kon zoeken. 

Bijna iedere avond komt hij even langs om te laten zien wat 
hij gevonden heeft. Ik moet zeggen, van dat soort dingen 
word ik vrolijk. Heerlijk om te zien dat we geen ’oude garde’ 
club worden maar dat er geregeld jonge mensen kiezen 
voor onze mooie hobby.

Klaas Bot

Krokodillentranen

Pieterman Metaaldetectors
Zijlsterweg 10, 9988 RK Usquert,  Tel. 0595 - 42 33 82
E-mail info@pieterman-detectors.nl 
Website www.pieterman-detectors.nl

Replacement / Accessory Coils
11” Biaxial Replacement Search Coil – 11COIL-T2*…..$199.00
10” Concentric Replacement Search Coil –10COIL-TEK**..$179.00
8” Concentric Open Face Replacement Coil –8COIL-7TEK**.$119.00
11” Biaxial Accessory Coil –11COIL-TEK**.....$199.00
5” Biaxial Accessory Coil for the T2 – 5COIL-T2*...$139.00
5” Biaxial Accessory Coil – 5COIL-TEK**…..$159.99

Coil Covers
Specially made to protect your coil from abrasion and damage.
11” Biaxial Coil Cover – COVER-11DD…….$19.99
       (used with 11COIL-T2 & 11COIL-TEK)
10” Concentric Coil Cover – F70COVER…….$19.99 
       (used with 10COIL-TEK) 
  8” Concentric Open Face Coil Cover.$19.99
       8COVER-7 (used with 8COIL-7TEK)
  5” Biaxial Coil Cover…….$7.99
       5COVER-CZ3

Teknetics® Padded Carrying Bag
Protects your Teknetics® metal detector from the 
elements. Made of rugged double-stitched nylon 
construction. Includes handy outside zip-pocket for 
extra batteries or small accessories. A must-have item.  
CBAG-T ……$29.95

Lesche Knife
Made from high quality heat-treated tempered steel. The 
ultimate digging tool comes with a durable sheath. 12” 
in length with a 7” serrated blade …$49.95

Armstrap for T2

ARM-STRAP75 ……$11.95

Gold Pick
A serious digging tool; tempered steel head is 
10” long and the edge is 3 1/4 ” wide. The overall length is 19” 
with a durable fiberglass handle and a rubberized hand grip.  
Includes a powerful super magnet attached to the head to 
quickly discriminate iron targets and magnetic hot 
rocks. The tool is well balanced and weighs 2 lbs.  – 
GOLDPICK…$45.00
Teknetics® Stereo Headphones
Designed especially for use with Teknetics® metal detectors 
with true stereo. Utilizes 1/4-inch & 1/8-inch plug. 
Compatible with all Teknetics® models with 1/4-inch & 
1/8-inch jacks. HEADT…$39.95
Teknetics® Pinpointer
Pinpoints exact location of buried metal objects. Designed to 
be used with any of our metal detectors to help find treasures. No 
assembly required, runs on one 9-Volt Battery. PIN POINTER .$69.95
Teknetics® Face Rain Covers
Specially made to protect from weather
FACE-COVER. . ……$10.95*
FACE-COVER13B.…$14.95** 
Teknetics® Battery Compartment Rain 
Cover*
Specially made to protect the battery compartment from 
weather. ELBOW-COVER…$10.95 
* For the T 2 metal detector
** For the Alpha, Delta, Gamma, Omega or G 2 metal detectors

   
 Alpha Delta Gamma Omega G2 T2

Target ID     
Numerical Target ID System  X X X X X
Non-Numerical Category Target ID X X X X X X
Number of Target  ID Categories 8 8 8 8 50 8
Discrimination / Notch      
Number of Tones / Audio ID 3 3 4 4 2 99
Audio ID Tone Choices 3 3 4 4 1 5
Levels of Adjustable Discrimination 6 6 80 65 65 80
Notching Capabilities X X X X  
User Interface     
LCD X X X X X X
Adjustable Sensitivity / Gain X X X X X X
Battery Life Indicator X X X X X X
Operation Status (non-menu driven)    X X 
Depth Readout X X X X X X
Signal Strength    X X 
Running Depth Graph  X X  X 
Pinpoint  X X X X X
Knob Control Interface    X X X
Touch Pad Control Interface X X X X X X
Operation Details     
Search Modes 1 3 2 2 2 2
Discrimination Mode X X X X X X
All Metals Mode  X X X X X
Transmit Frequency 7.8kHz 7.8kHz 7.8kHz 7.8kHz 19.2kHz 13kHz
Ground System     
Preset Ground Balance X X X X X X
Manual Ground Balance   X X X X
Standard Searchcoil     
Concentric 8-Inch Open-Face Coil X X X   
Concentric 10-Inch Open-Face Coil    X  
Elliptical 11-Inch Biaxial
Open-Face Coil     X X
Batteries     
9V Alkaline 1 1 1 1 1 
AA Alkaline      4
Headphone Jack     
1/4 Inch X X X X X X
1/8 Inch X X X X X 
Warranty     
In Years 5 5 5 5 5 5

Vernieuwde openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdagmiddag open van 13.00 tot 
18.00 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur en zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur

De � sher F19 is een superlichte en 
zeer gevoelige metaaldetector met 
instelbare ijzer audio en geweldige 
discriminatie. Zeer gevoelig voor kleine 
voorwerpen en door zijn zoekfrequentie 
van 19 khz ook erg gevoelig voor goud.

Een nu al geweldige metaaldetector die vele detec-
tors in het topsegment zal verslaan. Uistekend bruik-
baar zelfs op zwaar gemineraliseerde grond en zoute 
stranden. Door zijn nieuw ontworpen zoekschotel een 
uiterst laag gewicht van maar 1.1 kg. Leverbaar in prachtige 
groene en licht-paarse camo kleur.

•  Instelbare ijzer audio
•   Enhanced V-Break®, toon discriminatie
•   Notch met instelbaar window breedte
•   Achtergrondverlichting
•   Computer gestuurde grondbalans 

en One Touch grondbalans met 
handmatige override.

•   Uitstekende scheiding van rom-
mel en edelmetaal

•   Continue grond conditie uitlezing
- Ground Phase value indicates 
amount of mineralization 

    - Fe3O4 graphic indicates 
amount of mineralization

•  Grond balans instelbaar tot en 
met aan zout

•   Pinpoint met diepte afl ezing
•   19 kHz werk frequentie
•    Zeer licht gewicht (1.1kg)

De door ons en onze 

klanten als ‘best’ gete
ste 

pinpointer

De � sher F19 is een superlichte en 
zeer gevoelige metaaldetector met 
instelbare ijzer audio en geweldige 
discriminatie. Zeer gevoelig voor kleine 
voorwerpen en door zijn zoekfrequentie 
van 19 khz ook erg gevoelig voor goud.

Een nu al geweldige metaaldetector die vele detec-
tors in het topsegment zal verslaan. Uistekend bruik-
baar zelfs op zwaar gemineraliseerde grond en zoute 
stranden. Door zijn nieuw ontworpen zoekschotel een stranden. Door zijn nieuw ontworpen zoekschotel een 
uiterst laag gewicht van maar 1.1 kg. Leverbaar in prachtige 
groene en licht-paarse camo kleur.

•  Instelbare ijzer audio
•   Enhanced V-Break®, toon discriminatie
•   Notch met instelbaar window breedte

De nieuwste White’s bulls eye Trx pinpointer is 
niet te evenaren. Krachtig en zeer robuust. 

€ 159,95

White’s bulls eye Trx

Wat de beste 
metaaldetector is....  
Wij kunnen het u niet vertellen, wat we wel 
weten is dat er in het topsegment geen 
slechte metaaldetectors meer zijn. Wat we u 
ook kunnen vertellen is, welk model het beste 
bij u past en dat ze bij ons allemaal op voor-
raad zijn.

Kom eens kijken in onze vernieuwde showroom, 
buiten is er ruimte om te testen.

Nieuw, 
binnenkort leverbaar: 

Fisher F19
€ 859,-

€ 799,-

normaal

(Reserveer nu met inschrijfkorting)

Omdat 

wij 2 jaar bestaan 

hebben wij de komende maand: 

superacties met extreem hoge 

inruil / kortingen
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Klaarkamp, het rijkste klooster 
van Friesland

Klaarkamp is in de Middeleeuwen 
het rijkste middeleeuwse klooster 
van Friesland. Het klooster bezit in 
de hoogtijdagen duizenden 
hectaren grond. Het is de spin in 
het web van een kloosternetwerk 
in Noord-Nederland. De sloop van 
de gebouwen van Klaarkamp in de 
late zestiende eeuw maakt een 
einde aan het klooster. In het 
landschap laat het de nodige 
sporen na. Sporen die veel mensen 
blijven intrigeren. In Klaarkamp, 
Middeleeuws klooster bij Rinsuma-
geast, Schiere monniken in 
noordelijk Fryslân gaat Erwin Boers 
in op de geschiedenis van het 
klooster, het leven en werk van de 
monniken en de beleving van de 
sporen van het vergane klooster. 
Het is het tiende deel in de serie 
Archeologie in Fryslân. 

Van Clairvaux tot  
Klaarkamp
Vanaf de twaalfde eeuw strijken 
verschillende kloosterorden neer in 
Fryslân. Het zijn de vruchten van 
eeuwen van christelijke arbeid. De 
bekering van heidense Friezen was 
al in de zevende, achtste eeuw 
begonnen. Missionarissen deden 
met wisselend succes hun werk. 
Voordat een volk werkelijk innerlijk 
bekeerd is, is een kwestie van de 
lange adem. Een kwestie van 
eeuwen. In de twaalfde eeuw was 
er sprake van een christelijke 
samenleving. De tijd was rijp voor 
de komst van kloosters.
De kloosterorde die juist in de 
twaalfde eeuw in opkomst is, is de 
orde van de cisterciënzers. Zij is 
kritisch ten aanzien van de toestan-
den in vele bestaande kloosters. 
Monniken leven weliswaar naar 
een regel, maar zij interpreteren 
deze -op zijn zachtst gezegd- los-

jes. Grote rijkdom, spilzucht en ook 
vleselijke overtredingen stellen de 
kloosters in kwaad daglicht. De 
cisterciënzers brengen de tucht 
terug in de kloosters. In het Franse 
Cîteaux staat het klooster van 
waaruit de orde aan een zegetocht 
begint. “Een explosieve groei kwam 
op gang onder leiding van 
Bernardus (1090-1153), een 
getalenteerde monnik, die in 1113 
was ingetreden. Hij stichtte vanuit 
Cîteaux een belangrijk klooster in 
Clairvaux (1115).” Nieuwe kloosters 
worden gesticht, maar de regels 
zijn uniform aan die van het 

moederklooster. Ook Klaarkamp is 
een cisterciënzer abdij; de naam is 
een directe afgeleide van 
Clairvaux. Vanuit Klaarkamp 
worden ook weer dochterkloosters 
gesticht waaronder Bloemkamp in 
Hartwerd en Sint-Bernardus in 
Aduard, Groningen. Tot de 
bezittingen horen gebieden langs 
de Waddenkust en –natuurlijk- 
Schiermonnikoog dat in naam 
direct verwijst naar de kloosterge-
schiedenis.

Leon Mijderwijk

Erwin Boers
Klaarkamp, Middeleeuws 
klooster bij Rinsumageast, 
Schiere monniken in noordelijk 
Fryslân
(Hoorn 2014)
Archeologie in Fryslân 10

ISBN 978 90 8741 029 2,  

€ 15,90, 96 p.
www.uniepersuitgevers.nl

Monniken en  
lekenbroeders
“Het leven van de monniken moest 
volgens de cisterciënzers uiterst 
streng en sober zijn, omdat dit in 
hun ogen de beste kansen bood 
om in de hemel te komen.” De 
koormonniken keren zich van de 
wereld af om zich volledig aan 
gebed te wijden. Hun leven speelt 
zich af binnen de kloostermuren. 
Het werk op de uitgestrekte 
landerijen wordt uitgevoerd door 
lekenbroeders, de schiere monni-
ken. Op het kloosterterrein zelf 
voeren zij verschillende ambachten 
uit zoals eten bereiden, de stallen 
beheren en bierbrouwen. Voor de 
bereiding van bier gebruiken zij 
gerst. Dat groeide gelukkig goed 
op de Friese kleigrond. Omdat het 
klooster gebaat is bij goede 
landbouwgronden zijn de schiere 
monniken actief in het waterma-
nagement. Zij verleggen riviertjes 
en bouwen sluizen om het 
waterpeil onder controle te 
brengen. Zij maken van waarde-
loze, drassige grond door ontwate-
ring lucratieve, productieve 
weilanden. 

Steenbouw
De lekenbroeders zijn vast ook druk 
geweest met bakken… het bakken 
van stenen. Het is niet zeker 
wanneer er precies in Klaarkamp 

met bakstenen is gebouwd. Het is 
waarschijnlijk dat er eerst een 
vergankelijker gebouw van hout en 
tufsteen stond. Dat er al in het 
begin van de dertiende eeuw een 
baksteenkerk staat, toont aan dat 
het een van de vroegste toepassin-
gen van baksteen is in Nederland.

Archeologisch onderzoek
Toen de archeoloog Albert Egges 
van Giffen van 1939-1941 kwam 
om onderzoek naar het Klaarkamp-
terrein, vond hij een terp waarvan 
al grote delen waren afgegraven. 
De terpaarde werd al vanaf 
halverwege de negentiende eeuw 
verkocht. Wel vonden de archeolo-
gen aardewerk uit de IJzertijd en de 
Romeinse tijd. De plek kende dus al 
een eeuwenlange bewoningsge-
schiedenis voor de monniken 
kwamen. En er zullen waarschijnlijk 
nog lange tijd mensen blijven 
komen, want “er zijn nog zoveel 
raadsels onbeantwoord dat 
onderzoekers hierover blijven 
peinzen.” “De sporen van de 
monniken zijn vier eeuwen na de 
ondergang van Klaarkamp nog 
altijd tastbaar aanwezig.”
Klaarkamp, Middeleeuws klooster 
bij Rinsumageast is goed geschre-
ven, rijk geïllustreerd en het 
onderwerp is boeiend. Plattelands-
kloosters zijn al in de Middeleeu-
wen een bijzonderheid en 

verdienen de aandacht. Een prettig 
boek als dit, maakt een intrige-
rende geschiedenis toegankelijk.



       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  Zilveren penning z.j. van Hendrik II. Vz. in het veld liggende symbolen Alfa en Omega, driehoekje erbo-
ven liggende S eronder. Omschrift HENRICVS. De S hiervan liggend. Kz. DAVENTRIA. 1002 – 1014, 16 mm, 
1,0 gram.  Ref.: Ilisch JMP 1997/8 nr 1.7.

2  Zilveren penning, Colonia type ‘L’, als hamer van Thor. Midden 11e eeuw, 19 mm, 1,0 gram. Ref.: Ilisch JMP 
1997/8 nr 5.8.

3  Zilveren sceatta, continentaal Runentype, 695 - 710, 11 mm,  0,9 gram.  

4  Zilveren penning of sterling, van Jan I, 1268 – 1294, 18 mm, 1,2 gram.  

5  Zilveren penning Utrecht, Sede Vacante, vz. St. Martinus (MAR) 1226, 10 mm, 0,6 gram.  

6  Zilveren dukaat, Zeeland, 1787, 41 mm, 28 gram.  

7  Zilveren gulden, maagden type, Utrecht, 1735, 30 mm, 10,4 gram.  

8  Zilveren Real de Plata, van Ferdinand V, “Fernando I de Navarra”, met Hollandse klop. 1513 - 1516, 25 mm, 
2,5 gram.  

9   Zilveren penning van Hendrik van Vianden, Utrecht. 1250 – 1267, 11 mm, 0,6 gram.  

10  Zilveren penning Floris V, Hollandse penning, muntplaats Dordrecht. 1256 - 1296, 13 mm, 0,4 gram. 

Gert Lugthart tekst & foto’s
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Wie:	 John-William	Aalders

Zoekt	sinds:	 2010

Vindt	de	mooiste	munten	op:	akke
rs

Mooiste	munt:	 zilveren	middeleeuwse	penning	van		

	 Hendrik	II	1002–1014	

	 (munt	uit	schatvondst)	

Wenst	nog	te	vinden:	 gouden	stater
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Theo Kolkman was vanaf de oprichting 
van de vereniging eind 1991, de eerste 
voorzitter van de vereniging. De vereni-
ging wilde een betere verstandhouding 
en samenwerking met de archeologie, 
dus volgde er een drukke tijd met regel-
matig vergaderingen en besprekingen 
met diverse instanties, zoals o.a. de ROB, 

de AWN, het Munt- en penningkabinet 
enz. 

Theo was toen hij voorzitter werd, in het 
dagelijks leven werkzaam bij een bedrijf 
dat zich bezig hield met o.a. het leggen 
van gas, water- en olieleidingen. Hij was 
daar hoofd van de afdeling veiligheid 
en milieu en gaf ook les in die zaken. 
Toen Theo in 1992 met de VUT ging en 
meer tijd voor zijn hobby’s zou krijgen, 
werd hij al snel gevraagd om zijn taak 
als studiebegeleider weer op te nemen. 
En daar is hij pas een paar jaar geleden 
mee gestopt.

Begin 2014 zitten Johan en ik bij Theo 
en zijn vrouw in het Gelderse Twello 
voor een interview. Bij de koffie en de 
heerlijke eigengemaakte cake halen 
we wat herinneringen op en praten 
uiteraard over die prachtige, maar ver-

Zoeken is  
een verslaving,  
dat raak je niet 
meer kwijt

Bij een leeftijd van 82 jaar heeft men 
vaak het beeld van kromme mensen 
achter een rollator, of iemand die 
een beetje achter de geraniums zit te 
verstoffen. Nou dat beeld klopt in dit 
geval helemaal niet.  
Theo Kolkman is behoorlijk energiek 
en gaat nog vaak op stap met de 
metaaldetector en bezoekt ook nog 
regelmatig de zoekdagen van onze 
vereniging.

slavende hobby. Na de koffie gaan we 
naar Theo zijn kamer voor het interview. 
Maar voordat we beginnen worden 
natuurlijk eerst de vondsten bekeken. 
Overal en uit alle hoeken komen de do-
zen en mappen met vondsten vandaan 
en als Theo dan enthousiast gaat vertel-
len, gaat de tijd heel snel. Volgens Theo 
is het zoeken is een verslaving, dat raak 
je niet meer kwijt!!

Ongeveer zo’n 38 jaar geleden is Theo 
begonnen met zoeken, hij was toen 
loodgieter en kwam regelmatig oude 
spulletjes in de grond tegen. De eerste 
detector die hij kocht was een Tesoro 
Golden Sabre, in die tijd een topde-
tector, daarna heeft hij diverse andere 
merken en modellen detectors gebruikt. 
In de tijd dat hij bij Hak hoofduitvoerder 
was en dagelijks betrokken was bij het 
leidingen leggen, kwam hij ook interes-
sante zoekplekken tegen. Na werktijd 

kwam dan de metaaldetector te voor-
schijn en kon hij even lekker zoeken. 

Ondanks zijn 82 jaar is Theo nog 
behoorlijk fit en ook nog behoorlijk 
actief met zoeken. Als zijn vrouw moet 
schoonmaken en stofzuigen zit Theo 

uiteraard in de weg. Zij zegt dan “Theo 
ga jij even lekker buiten spelen”. En dat 
vindt hij uiteraard niet erg, zo is hij dan 
ook regelmatig in weer en wind met de 
metaaldetector op de akkers te vinden. 

Ook gaat hij nog jaarlijks met de caravan 

Begin 1992, Theo Kolkman (links op de 

foto) opent  de eerste zoekdag van de 

Detectoramateur.

Hanger lunela

Romeins 

Brons 

Loden speelgoed varken

gemaakt door de firma John 

Hill & Co. in Engeland.

ca. 1900-1940

Zegelstempel

13e eeuw

Brons

[ Theo, ga jij  
even lekker buiten 
spelen ]

Oorlepel

Romeins

Brons
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naar Engeland om daar bij een boer, 
waar we in 1992 met de DDA en een 
hele bus met zoekers zijn geweest, te 
gaan zoeken. In de muntenalbums 
komen we dan ook talloze zogenaamde 
zilveren ‘Hammered coins’ en Romeinse 
munten uit Engeland tegen.

Naast het zoeken op de akkers, is Theo 
ook regelmatig met de metaaldetector 
in een recreatieplas te vinden. En weer 
komen er allerlei doosjes en bakken met 
vondsten op tafel. Een beetje duizelig 
van alle vondsten en verhalen gaan we 
weer naar beneden. Theo zijn vrouw 
heeft inmiddels soep en een salade klaar 

staan en dat laten we ons goed smaken. 
Als we weg gaan staan er een paar grote 
rommelbakken met metaalafval en 
vondsten bij de deur. Die gaan we thuis 
uitzoeken.   

Nadat we zijn vertrokken denk ik;  
“ik teken ervoor, dat als ik zelf 82 jaar 
ben, ook nog zo fit ben en nog steeds zo 
met mijn hobby’s bezig kan zijn”. 

Kees Leenheer

Muntgewicht: 1/2 Rosenobel, Nederlanden (goud)

Periode 1579-1603

Verkoper Maarten du Mont, Middelburg

Vz.: parelrand met schip met roos en letter R

Kz.: takken rand wapenschild zeeland met letters MDM 

(15) 9 toren 8

3,67 gr., 18x12,6x2,7 mm.

Pol 210, Pol ae98

Muntgewicht voor 1 Fiorino, Italië 

1252-1533

Vz.: parel rand me afbeelding lelie

Kz.: parelrand en takkenrand hand met letters KI en ster 

onder hand ( eind 16e eeuw)

Verkoper: I.K., Antwerpen

Messing

3,11 gr., 15x15x1,9 mm.

Pol 124, H 447

Religieus hangertje

Koper

19-20e eeuw

Beeldje, Putti

Ornament van o.a. kast, 

klok, etc.

Vroeg modern, na 1500

metaaldetectie in de pers...



Victoria w

De godin Victoria wordt vaak afgebeeld staand op een globe en 
gekleed in een onderkleed (chiton) wat tot aan haar enkels liep en een 
mantel (peplos). Door een gordel waren die gebloesd. De plooien zijn 
vaak duidelijk zichtbaar. Het onderkleed wordt meestal naar achteren 
waaiend afgebeeld. Victoria is duidelijk herkenbaar door de vleugels 
aan de achterzijde.

Het haar van de godin werd op het beeldje afgebeeld naar de in die tijd 
gebruikelijke mode. Soms werd het haar door een diadeem bij elkaar 
gehouden, maar er werden ook ook andere kapsels, zoals het klas-
sieke kapsel waarbij het haar in een knotje in de hals viel gebruikt. Een 
ander bekend kapsel is dat van twee knotjes, die bovenop het hoofd bij 
elkaar zijn gebonden.

In de rechterhand met gestrekte arm houdt zij vaak een lauwerkrans 
vast en over de linkerarm die langs het lichaam loopt houdt zij vaak 
een palmblad vast die van haar linkerhand tot over de schouder loopt.

Tekst/foto’s : Kees Leenheer

e Romeinen vereerden tientallen 
verschillende goden en godinnen. 
Velen daarvan waren door de 
Romeinen overgenomen van de 
Grieken. Eén van die godinnen was 
de godin Victoria, het Romeinse 
equivalent van de Griekse godin 
Nike. 
Zij werd voorgesteld als een 
gevleugelde jonge vrouw 
(engelachtig figuur) in een 
wapperend gewaad en was het 
symbool van de overwinning op de 
dood. Victoria was verbonden met 
de oorlogsgod Mars en bepaalde 
wie als overwinnaar uit de  
oorlog terugkeerde.  

  

D 
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godin der  
overwinning

Max vond dit kleine bronzen beeldje 
met de metaaldetector in grond tijdens 
de aanleg van een geluidswal in de 
Leidse nieuwbouwwijk Roomburg. Van 
de wijk Roomburg is bekend dat daar 
een nederzetting uit de Romeinse tijd 
heeft gelegen.  
Het Victoria-beeldje heeft een 
lauwerkrans in haar rechterhand en 
een palmtak in haar linkerhand en 
over haar schouder. Op de rug zitten 
2 kleine ronde niet gedetailleerde 
vleugels.
Het beeldje is sterk gecorrodeerd en vrij 
grof uitgevoerd.
Lengte: 52,5 mm.

Afbeeldingen 125 % >>

De afgelopen tijd hebben we een  
2-tal beeldjes van de godin Victoria 
onder ogen gekregen.   
In dit artikel gaan we hier wat verder  
op in.
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Beeldje Colmschate 
Bij opgravingen in 2004 is bij  
Colmschate, vlakbij Deventer een 
puntgaaf beeldje van Victoria gevon-
den uit de 3e eeuw. 
Op het beeldje wat compleet is met 
globe, lauwerkrans en palmtak zijn de 
plooien van de kleding en de detail-
lering van de vleugels mooi te zien.
Lengte: 70 mm. 
Dit beeldje is gebruikt als een bouwof-
fer en werd gevonden in een paalkuil 
naast de ingang van een Germaans 
huis dat op een typisch Romeinse 
manier is gebouwd.

COLL. EN FOTO: HiSTORiSCH MuSEuM  

DEVENTER 

iNV.NR. H2004-367

Het door Jan Ringenaldus gevonden beeldje toont qua stijl 
een aantal overeenkomsten met een in 2004 tijdens een 
opgraving bij Colmschate gevonden beeldje van Victoria. 
Daarom hebben we dit laatste beeldje als vergelijking hierbij 
geplaatst.

Omdat de beeldjes van Max en Jan met de metaaldetector in 
verstoorde losse grond zijn gevonden, is er over de religieuze 
context niets bekend en kunnen we over het gebruik van deze 
beeldjes alleen maar speculeren.

Andere bekende beeldjes van Victoria in Nederland:
- In 1948 is bij Wijchen een Victoria-beeldje van 127 mm hoog 

gevonden. 
- In 2009 werd door een detectoramateur op een maisakker 

in de buurt van Castricum een Victoria-beeldje van 70 mm 
hoog gevonden. 

- In 2011 werd door een detectormateur een godenbeeldje 
gevonden. Vindplaats onbekend. (Forum Munt- en Bodem-

vondsten)

Bronnen:
A. N. Zadoks-Josephus Jitta, W. J. T. Peters, W. A. van Es: Roman Bronze 
Statuettes from the Netherlands, i: Statuettes found North of the Limes. 
(Scripta Archaeologica Groningana, i.) Groningen: Wolters, 1967.

E. Kramer, Godenbeeldjes uit de Romeinse tijd, Detector magazine 131

Historisch museum Deventer

Wikipedia

Jan Ringenaldus vond een gedeelte 
van een beeldje van Victoria bij grond-
werkzaamheden tijdens de aanleg van 
een park (De Schans) in Westervoort.   
Op het terrein is waarschijnlijk in 
de Romeinse tijd een nederzetting 
geweest.  
Van het beeldje ontbreekt de rechter-
arm met de lauwerkrans en het onder-
ste gedeelte met het gewaad, voeten 
en globe. in haar linkerhand en over 
haar schouder loopt de palmtak, op 
haar rug zitten 2 kleine niet gedetail-
leerde vleugels.
Op het hoofd zitten 2 knotjes haar bij 
elkaar gebonden. 
Lengte: 46,5 mm., oorspronkelijke 
lengte gehele beeldje ± 80 mm.

>>

Afbeeldingen 125 %
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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@skynet.be  •  www.belgadetect.be
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Wil je ook een keer met jouw ‘Top 10’ 

of met ‘jouw mooiste munten’ in het  

Detector magazine, stuur dan een mail 

naar de redactie.



 Tekst/foto’s: Gert Lugthart  
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van:

>>

n mijn woonplaats werd een nieuw gemeentehuis 
gebouwd waarvoor de grond was afgegraven en net 
buiten de stad was gedumpt. Ik had op deze stort al vaak 
gezocht en al heel wat leuke vondsten gedaan, zoals ijze-

ren pijlpunten en een paar hele fraaie munten. Die dag was 
het mooi weer en ik besloot om samen met mijn dochter weer 
eens te gaan zoeken op deze stort. 

We reden er naar toe. Eenmaal aangekomen bleken er dit keer 
geen andere zoekers te zijn. Het was dikke stinkende bagger-
grond die behoorlijk was verspreid, waardoor het makkelijk 
zoeken was. Ik begon met mijn metaaldetector te zoeken ter-
wijl mijn dochter op zoek ging naar scherven en pijpenkopjes. 
Ik vond al snel weer wat voorwerpen zoals musketkogels en 
muntjes. Wat een heerlijke plek om te zoeken was dit toch!

Na een uurtje kreeg ik midden op de bult opeens een 
knalpiep. Ik zette de schep in de grond en gelijk zag ik een 
voorwerp liggen. Ik pakte het op en in mijn handen lag een 
klompje zwarte grond. Ik kon niet goed zien wat het was. Ik 
wreef er wat zand af en zag opeens iets wat op een speerpunt 
leek. Dit kon wel eens oud zijn dacht ik. Ik liep naar een plek 
waar een plas water lag. Ik bukte en dompelde het voorwerp 

I onder in het water. 
Ik haalde hem weer 
boven water en wreef 
nu met mijn hand het 
laatste restje zand 
eraf. Ik wist niet wat 
ik zag! In mijn hand 
lag nu heel duidelijk 
een speerpunt van 
ijzer of brons. Ik 
stopte hem in een fo-
liezakje en borg hem 
op in mijn vondsten 
tas. Na nog enige tijd 
doorgezocht te hebben gingen we naar huis. 

Thuis gekomen liet ik hem mijn vrouw zien die het ook een 
geweldige vondst vond. Na hem verder schoon gemaakt te 
hebben stopte ik hem in mijn vitrinekast. Enige weken later 
ging ik met de vondst naar de archeoloog bij de bouwput. 
Hij bekeek het voorwerp en zei ” Weet je wel wat je gevonden 
hebt? Dit is een archeologische vondst! Het is een bronzen 
speerpunt uit de vroege bronstijd!.” Daar was ik heel blij mee 
en heb de vondst daarna aangemeld. 
Tot op heden is dit mijn oudste en mooiste vondst!”

Het voorwerp uit het kippenvelmoment van Anne Bos is een 
van de oudste en meest gewilde voorwerpen die je kunt 
vinden!

Anne Bos
1  Bronzen speerpunt uit de  bronstijd 

2000 - 1400 voor Chr. Lengte 9,4 cm 
breedte 3,6 cm.

2  Koperen rekenpenning verovering 
van Groningen, 1594 na Chr. (MDX-
CIV), doorsnede 2,9 mm.

3  IJzeren bijl , laat middeleeuws- 17e 
eeuw, afmeting 18,5 breed en 21 cm 
lang.

4  Twee koperen kruitbusjes, 17e eeuw, 
9,9 cm en 7cm (met leren etude). 

5  Drie ijzeren voetangels of kraaienpo-
ten, 17e eeuw, lengte grootste 9,2 cm.

Aflev. 34
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voorwerpen gevonden zoals muntjes, gewichtjes, musketko-
gels, gespjes en lakenloden. Ook vond ik daar een hele mooie 
rekenpenning die op de 2e plaats staat en een heel groot 
bronzen paardenbeslag die op de 7e plaats staat.”

Op de achtste plaats staat een kanonskogel. “Op een dag 
besloot ik te gaan zoeken op een maisakker in de omgeving. 
Ik was nog maar net begonnen toen ik een mooie piep kreeg. 
Ik moest flink diep graven voordat ik er een behoorlijk roestig, 
groot rond voorwerp uithaalde. Ik gaf er een flinke mep met 
de schep op waarna er grote stukken roest afvlogen. Tot mijn 
verbazing had ik een enorme kanonskogel van zeker tien kilo 
te pakken. Ik was achter op de akker en bracht hem eerst maar 
eens naar de auto wat, gezien het gewicht, nog een hele toer 
was. Ik ging weer verder zoeken en vond die dag er nog drie 
grote bij. Uiteindelijk heb ik op deze akker en andere akkers 
maar liefst twintig kanonskogels gevonden! Deze zijn hier 
terechtgekomen vanwege de belegering van de vesting die 
hier in de buurt lag”.

Onlangs heeft Anne nog een heel bijzondere vondst gedaan. 
“Ik ging op een middag even zoeken op een plek waar vroeger 
een oude manege had gestaan en die nu braak lag. Ik vond 

wat muntjes en op een gegeven moment kwam ik bij een hele 
grote oude eik aan. Ik kreeg onder de boom een klein piepje. 
Ik zwaaide er nog eens overheen maar kon niets ontdekken. 
Ik veegde met mijn hand wat blaadjes aan de kant en zag nog 
niks. Ik zwaaide er weer met de detector overheen en kreeg 
weer een piepje. Plots zag ik een bundeltje papier liggen. Ik 
raapte het op en mijn hart sloeg over. Het leek wel op een 
bundel bankbiljetten. Ik vouwde het los en in mijn hand lag 
een briefje van 500 euro en twee briefjes van 100 euro!  Het 
bleek echt geld te zijn, waarschijnlijk verloren door een paar-
denhandelaar die onder boom wellicht een pilsje (teveel) had 
gedronken. Ik heb het gevonden omdat er een klein klipje om 
de bankbiljetten zat!

Ik geniet tenslotte nog steeds enorm van de mooie hobby, van 
de vrijheid als ik zoek en vooral van de rust. Ik blijf nog tot in 
lengte van dagen zoeken. Ook al zijn de vondsten iets minder 
op de al afgezochte akkers, ik heb er alle 
vertrouwen dat 
er nog heel wat te 
vinden is.” 

>>

6  Drie ijzeren pijlpunten uit 14e 
15e eeuw. Lengte 7,5 cm.

7  Bronzen paardenbeslag met 
tudor roos, 17e /18e eeuw?  
Doorsnede 7 cm.

8  Loden figuren paard met ruiter 
met kar met wielen periode  
17e – 19e eeuw.

9  IJzeren kanonskogel, uit de tijd 
van Napoleon, 18e eeuw, 10 kg, 
diameter 14 cm. 

10  Bronzen fibula met naald,  
75 mm.

Anne is 55 jaar en zoekt sinds 10 jaar. “Via mijn zwager die 
zocht met een metaaldetector met wie ik weleens mee ging 
maakte ik kennis met de hobby. Ik kocht al snel zelf een 
detector, een XP 250, waar ik nog steeds naar volle tevreden-
heid mee zoek. Ik zocht vooral op de akkers in mijn omgeving 
waarop ik nu ook nog steeds zoek. 
Een groot geluk was dat in mijn woonplaats een fantastisch 
mooie stort vrij kwam waar ik ruim een jaar op heb gezocht 
en prachtige vondsten heb gedaan.”

Dat blijkt ook wel uit de top 10 van hem waar veel vondsten 
van deze stort in staan. Op de eerste plaats staat de bronzen 
speerpunt uit het kippenvelmoment. De voorwerpen op 
plaats drie tot en met zes komen ook  uit dezelfde stort. “Het 
mooie van stortgrond is dat je ook ijzeren voorwerpen kunt 
vinden die bovendien ook nog eens van goede kwaliteit zijn 
zoals mijn bijl, pijlpunten en voetangels. Maar ook mooie oog-
vondsten, zoals de door mij gevonden leren schoenscholen 
en een maggifles uit 1920 na Chr.”

Enige tijd geleden werd in de binnenstad van mijn woon-
plaats een nieuw riool aangelegd. Ook deze grond werd op 
een weiland gestort waar vrij gezocht kon worden. Ik was vol-
gens mij de enige die daar gezocht heeft en heb daar heel wat 

9

6

7

8

10
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1

6

2

4

1

3

7

9

10
11

1  Rekenpenning
1599
Geslagen in Dordrecht en 
uitbeeldend de krijgsraad van 
kardinaal Andreas van Oostenrijk 
in Maastricht en Emmerik.
Vz.  Leger van Mendoza dat langs  
de Rijn trekt, geleid door een 
arm uit de hemel (de Heere in de 
wolk - net als bij het Joodse volk 
bij de uittocht uit Egypte).
Vertaling omschrift: Vergeefs 
poogt de goddeloze Kz. Kardi-
naal Andreas in de krijgsraad te 
Maastricht. Vertaling omschrift:
in weerwil van God 1599.
Lit.: Dugniolle 3468 en Tas 337

2  Rekenpenning/Jetton
Middelburg, muntteken burcht
Vz. Vertaling tekst: Deze op 
wagens, die op paarden, maar 
wij op de naam des Heren, onze 
God. Kz. wapen van de admirali-
teit van Zeeland en de Zeeuwse 
spreuk ik worstel en kom boven.
Lit: Dugniolle 3371, Tas 301

3  Penning Utrecht
Geslagen te Utrecht.
Hendrik van Vianen (1250-1267)
Zilver
0,53 gram, dia.11,7 mm
Van zoekveld Zeeland
 

4  Fibula
Brons met emaille
3e eeuws
40 x 22 mm.

5  Broche
Filigrain
Goud 
Gemerkt maar onbekende ma-
ker/niet te plaatsen.
Gebruikt in een gitten collier om 
de hals.
Datering 1700-1800 na Chr, 

6  omhulsel van een 
middeleeuws slot 
Meestal is het van ijzer, dan is 
al het ijzer verdwenen (door 
het zoute water) dat is vaak het 
geval bij metaalvondsten uit de 
verdronken gebieden 
Brons

7  Leeuwengroot
Vlaanderen
Lodewijk van Make (1346-1384)
Gaillard 219
Zilver

8  Fibula
Riha type 5.17 Riha type 7.11.4, 
‘rhombische stufenförmig auf-
gebaute Fibeln mit emaillier-tem 
Mittelnäpchen, mit oder ohne 
Randrundeln (vgl. Riha deel 1, 
tafel 60, nr. 1599). Datering: 2e / 
3e eeuw na Chr.
Brons met glaspasta

9  Denarius, 
Geslagen te Rome in 165 na 
Christus.
Marcus Aurelius (161-180 na 
Christus)
Zilver 

Vz: gelauwerde en gepantserde 
buste van Marcus Aurelius naar 
rechts.
Omschrift: M ANTONINVS AVG 
ARMENIACVS.
Kz: Roma, gezeten op een schild, 
met palladium (beeldje van de 
godin Pallas) en parazonium 
(kort zwaard).
Omschrift: P M TR P XIX IMP III 
COS III
Lit.: RIC 140

10  sterling  
Arnold V (1279-1323) Graafschap 
Loon
Baerten 9-20
Zilver
 
11  Pelgrimsinsigne

Cunera (Rhenen)
Onderaan zijn nog enkele letters 
te zien van: SENTE KUNERA TOT 
REN.
Loodtinlegering
1450-1500
Bijna compleet insigne.

Voorwerpen op 150%

5

8

Het determinatieteam bestaat o.a. uit: A. van Herwijnen, R. Holtman, D. Dijs, W. v.d. Brandhof, 
D.J. de Wit, F. Groenendijk, H. Sloots, E. Kramer.
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1  spinstenen
Steengoed met zoutglazuur
1500-1600

2  Duit Reckheim
Naar Fries model
Koperlegering
Lit: Lucas 443

3  Riemtong
Bronsblik
12e-13e eeuw

4  Bevestigingsbeslag voor  
heraldische hanger
Messing
13-14e eeuw

5  Gespbroche
Met 2 handen en 4 kopjes
Messing
14e eeuw

6  Donderkopje
Kopje compleet met onderkaak 
en oog
Lood 
19-20e eeuw

7  opengewerkte schijffibula 
Spiraalconstructie. Geen goede 
parallellen gevonden.  
Brons 
Dia. 37 mm., 16,3 gram
1-2e eeuw

8  Figuurfibula in de vorm 
van een Pugio / Romeinse dolk 
Brons met emaille-inleg
Riha type 7.25. Böhme type 43. 
Ettlinger type 48. 
2e-3e eeuw

9  sleutel met mythische kop
Brons
13e eeuw

10  Domburg fibula
Uiteinde links ontbreekt.
Brons
6e eeuw

11  Herinneringsmedaille
Opschrift: 13e van slachtmaand 
1813 Aankomst Koning Willem I 
te Scheveningen
Keerzijde: Geslagen ter herin-
nering aan neerlands 100 jarige 
onafhankelijkheid 1813-1913 
Koper
Dia. 28 mm., 9,46 gram

12  Daalder 1570 Luik
Gerard van Groesbeek (1564-
1580)
muntplaats Hasselt
de Chestret 514; Dengis 935

Voorwerpen op 150%
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Een aantal jaar geleden stond er een oproep 
tot het melden van drinkhoornbeslag in het 
Detector Magazine. Er waren toen zo’n tien 
drinkhoornbeslagen uit Nederland bekend. 
Mede dankzij jullie meldingen, is dit aantal 
inmiddels verdrievoudigd.  
Hoog tijd om een (eerste) overzicht te geven 
van de resultaten.

De Germaanse houten of hoornen drinkhoorns werden 
doorgaans versierd met voetbeslag. Soms was de hoorn ook 
voorzien van een bevestigingsoog voor het dragen aan een 
riem of om de hoorn te bergen. Rondom het uiteinde van de 
hoorn werd veelal een sierrand aangebracht (Fig.1). Het hier 
behandelde drinkhoornbeslag blijft beperkt tot het bronzen 
voetbeslag dat aan de punt van een drinkhoorn bevestigd 
werd. Aangezien er geen drinkhoornbeslag uit de Late IJzer-
tijd bekend is, zullen we ons volledig richten op het beslag uit 
de Romeinse tijd. Hierbij zal eerst aandacht besteedt worden 
aan de verschillende typen van drinkhoornbeslag. Daarna 
wordt de vondstverspreiding behandeld, om vervolgens tot 
een (voorlopige) conclusie te komen.

De verschillende typen drinkhoornbeslag
Voor de typologie van het drinkhoornbeslag geldt de publica-
tie van Redlich (1977) nog steeds als leidraad.1 Hierin worden 
zes verschillende typen van drinkhoornbeslag benoemd, 
waarvan de drie meest voorkomende typen nu ook uit Neder-
land bekend zijn, namelijk: Redlich type A, B en C.

Het drinkhoornbeslag van het type A bestaat uit een rechte 
of uit een van boven naar beneden taps toelopende koker 
(Fig. 2). Deze koker loopt over in een verdikte sierrand. Het 
belangrijkste kenmerk van het type A is het half kogelvormige 
voetuiteinde dat vaak voorzien is van een groefversiering 
waarin email is aangebracht. Tussen het voeteinde en de ver-
dikte sierrand is het beslag meestal vaasvormig. Dit type wordt 
gedateerd in de Augusteïsche periode (27 v.Chr.-14 na Chr.).2    

De tempel van Empel was tot voor kort de enige vindplaats 
in Nederland waar drinkhoornbeslag van het type A was aan-
getroffen.3 Inmiddels is er ook een beslagstuk van het type A 
bekend uit de Betuwe en mogelijk ook uit de Bommelerwaard 
(Fig. 2). Het half kogelvormige voeteinde van het beslagstuk 
uit de Betuwe is versierd met groeven, maar er zijn geen resten 
van email meer zichtbaar. 

Het voornaamste kenmerk van het type B is dat het half ko-
gelvormige voetuiteinde plaatsgemaakt heeft voor een vlakke 
voet (Fig. 3 en 4). De verdikte sierrand vormt de scheiding 
tussen het vaasvormig voetdeel en de holle koker. De kokers 
van zowel type A als type B zijn meestal vlak onder de rand 

voorzien van twee gaatjes voor een nagel, waarmee het be-
slag aan de punt van de hoorn bevestigd werd. In vier gevallen 
is dit nageltje bewaard gebleven. Volgens Redlich moet type B 
in de 1ste eeuw na Chr. gedateerd worden. 
Het drinkhoornbeslag van het type B is met minstens 22 
exemplaren duidelijk de meest voorkomende variant in Neder-
land. Hier moet wel aan toegevoegd worden dat er binnen dit 
type sprake is van een relatief grote variatie aan vormen.

Figuur 3 toont de meest gangbare varianten. De afmeting van 
deze stukken varieert van 3,2 tot 4,6 cm. De conische voeten 
zijn grotendeels hol, alleen een klein gedeelte tussen de koker 
en voet is massief. Het beslag met een meer afwijkende vorm 
is samengevoegd op figuur 4. De voeten hebben uiteenlopen-
de vormen en zijn in veel gevallen massief. In het algemeen 
kan vastgesteld worden dat het voetdeel onder de sierrand 
meer sierlijk vaasvormig is, terwijl bij de gangbare varianten 
meer sprake is van een strakkere biconische vorm. Dit drink-
hoornbeslag heeft ook een duidelijk grotere afmeting dan de 
gangbare vormen van het type B. Tevens zijn de kokers niet bij 
alle exemplaren voorzien van bevestigingsgaatjes.

Germaans drinkhoornbeslag uit  
Nederland
 Jelle van Hemert

Figuur 1. 

Verschillende 

typen en  

vormen van 

drinkhoorn-

beslag. Naar: 

Redlich 1977, 

abb.1.

Figuur 2. 

Twee exempla-

ren van type 

A drinkhoorn-

beslag uit 

Empel (8.1) 

en de Betuwe 

(7.1). Schaal 

1:2. Tekening 

links naar: 

Roymans/

Derks 1994, 

De Tempel van 

Empel, fig.2c.

Figuur 3.  

Voorbeelden 

van type B 

drinkhoorn-

beslag.  

Schaal 1:2. 

Tekening links-

onder door 

Oudheidkun-

dig Museum 

St. Michielsge-

stel.

Figuur 4. 

Voorbeelden 

van varianten 

van het type 

B drinkhoorn-

beslag.  

Schaal 1:2. 

Tekeningen 

linksonder 

naar: Hiddink 

2008, fig. 13.4; 

Zandstra/

Polak 2012, 

afb.127.
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In twee gevallen bestaan sterke twijfels of het daadwerke-
lijk drinkhoornbeslag betreft. Voor de sierrand en het korte 
voetdeel van het beslagstuk uit Genderen zijn geen duidelijke 
parallellen voorhanden (Fig. 4, rechtsonder). Zandstra en Polak 
betwijfelen of het exemplaar uit Vechten als drinkhoornbeslag 
te beschouwen is, gezien de lengte (ca. 10 cm) en de verticale 
afdrukken op de binnenzijde van de koker die eerder op hout 
dan op hoorn wijzen (Fig. 4, linksonder).4 Aangezien houten 
drinkhoorns niet uitzonderlijk waren, vormt dat geen bezwaar.  
5 De grote afmeting is wel opvallend, maar enkel de koker is 
minder diep dan die van het drinkhoornbeslag uit Arentsburg-
Voorburg (Forum Hadriani) en Deurne-Groot Bottelsche Akker 
(Fig. 4, middenonder). De kogelvormige verdikking komt goed 
overeen met een beslagstuk uit Arnhem-Schuytgraaf.6 Alleen 
voor het taps toelopende voetdeel, tussen de verdikking en 
de afgebroken (?) voet, zijn weinig parallellen voorhanden. 
Desondanks lijkt het aannemelijk dat het hier gaat om een 
variant van Redlich type B. 

Het laatste type betreft de beslagstukken van het type C 
(Fig. 5). Het voetdeel van type C is in feite gelijk aan type 
B. In tegenstelling tot de overige typen is bij type C geen 
sprake van een dichte koker, maar van een ‘spleetkoker’. Deze 
bestaat uit drie bevestigingsarmen die vlak boven de sierrand 
samenkomen. De breedte van deze bevestigingsarmen neemt 
naar boven toe af. Evenals bij de kokers geldt dat de armen in 
een van boven naar beneden taps toelopende richting staan. 
Redlich veronderstelt dat het drinkhoornbeslag van het type C 
al in de 1ste eeuw in gebruik was, maar vooral in de 2de eeuw 
courant was.7 

Drie beslagstukken kunnen met zekerheid tot het type C 
gerekend worden (fig. 5).8 Naast de bevestigingsarmen tonen 
deze drie exemplaren weinig overeenkomsten met elkaar. Zo 
is het voetdeel van een eindbeslag nagenoeg identiek aan 
bepaalde varianten van het B type (fig. 5, rechts; vgl. fig. 4). De 
bevestigingsarmen van dit exemplaar zijn grotendeels afge-
broken. Het andere beslagstuk is compleet bewaard gebleven. 
Het heeft een opvallend breed biconisch voetdeel dat hol 
van binnen is. Op de uiteinden van de bevestigingsarmen zijn 
geen kleine gaatjes waarneembaar, waaruit opgemaakt kan 

worden dat het beslag aan de hoorn bevestigd werd door de 
drie armen koud tegen de hoorn te klemmen. 

De vondstverspreiding
De verspreiding van het drinkhoornbeslag geeft een sterk 
eenduidig beeld. Vrijwel al het beslag is afkomstig uit de 
Bataafse regio in het oostelijk Rivierengebied (Fig. 6). De twee 
grote ‘uitschieters’ zijn afkomstig uit Arentsburg-Voorburg (Fo-
rum Hadriani) en Deurne-Groot Bottelsche Akker. Opvallend is 
dat beide beslagstukken ongeveer twee keer zo groot zijn als 
de exemplaren uit het Rivierengebied (Fig. 4, linksonder). 
Ten noorden van de Limes is slechts één beslagstuk van een 
drinkhoorn bekend. Deze maakte deel uit van de grafinventa-
ris van een rijk graf op Texel-Sommeltjesberg, uit de tweede 
helft van de 1ste eeuw na Chr. Dit graf is al in de 18de eeuw 
leeg gehaald en de vondsten zijn verdwenen.9 Aangezien het 
gebruik van drinkhoorns karakteristiek is voor het Germaanse 
cultuurgebied, is het nagenoeg ontbreken van drinkhoorn-
beslag in het Noord-Nederlandse deel van Germania op 
zijn minst opmerkelijk te noemen. Ook uit de omvangrijke 
collecties van het Fries Museum, het Groninger Museum en 
het Noordelijk Archeologisch Depot is geen drinkhoornbe-
slag bekend.10 Wel is het zo dat ook uit Noordwest-Duitsland 
weinig drinkhoornbeslag bekend is. De vele beslagstukken uit 
Germania zijn hoofdzakelijk grafvondsten uit Bremen, Thurin-
gen, Bohemen en Zuidwest-Polen. Het grotendeels ontbreken 
van drinkhoornbeslag in Noordwest-Duitsland zou het gevolg 
zijn van het lage aantal grafvelden in deze regio. 

Aangezien het hier behandelde drinkhoornbeslag hoofdza-
kelijk afkomstig is uit nederzettingsterreinen, vormt dit geen 
sterke verklaring voor het ontbreken van drinkhoornbeslag 
in Noord-Nederland. Er moet dan ook rekening gehouden 
worden met de mogelijkheid dat drinkhoorns niet gebrui-
kelijk waren in de Noord-Nederlandse en Noordwest-Duitse 
contreien van Germania.  

Bataven en Germaans drinkhoornbeslag?
Het relatief lage aantal beslagstukken maakt het uiterst lastig 
om harde uitspraken te doen. Het is in ieder geval duidelijk 
dat drinkhoorns niet tot het gebruikelijke drinkgerei van de 

Figuur 5. 

Twee 

exemplaren 

van type C 

drinkhoornbe-

slag. Op ware 

grootte. 

Figuur 6.  

De verspreidingskaart van het 

drinkhoornbeslag uit Nederland, 

grijs gearceerd: Bataafse regio. Klein 

symbool: één exemplaar; groot sym-

bool: twee of meer exemplaren. 

Fig. 7. Reconstructie van een drinkhoorn afkomstig uit een Germaans graf uit Mehrum. Op de achtergrond: een ijzeren schildknop en een 

Zuid-Gallisch terra sigillata bord. Datering: 30-50 na Chr. Het voetbeslag behoort tot een variant van Redlich type B, waarbij geen sprake is 

van een taps toelopende koker. (Römer Museum Xanten; foto: J. van Hemert).
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Provincie Zuid-Holland
Prov. Archeologisch Depot
Dhr. Frits Kleinhuis
Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-42 16 88 / 06-54213674
archeologischdepot@pzh.nl

f.kleinhuis@pzh.nl

Provincie Noord-Brabant
Meldpunt Archeologische Bo-
demvondsten (MAB)
Waterstraat 16, ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6812812

archeologie@brabant.nl

Provincie Limburg
Provinciaal depot voor bodem-
vondsten
Dhr. Sjeng Kusters
Centre Céramiqe, Maastricht
Avenue Céramique 50, Maastricht
Tel. 043 – 389 70 49

sjj.kusters@prvlimburg.nl

Provincie Gelderland
Gelders Archeologisch Centrum 
(GAC)
P/a Museum Het Valkhof, Nijme-
gen
Tel. 024 – 360 88 05

Provincie Zeeland
Stichting Cultureel Erfgoed  
Zeeland (SCEZ), meldpunt bo-
demvondsten 
Dhr. Hans Jongepier
Postbus 49, 4330 AA Middelburg, 
Tel. 0118 – 67 08 70

j.jongepier@scez.nl

Provincie Utrecht
Landschap Erfgoed Utrech,  
meldpunt archeologie
Dhr. A. van der Bunt
De Bilt
Tel. 030-2219727
archeologie@ 
landschaperfgoedutrecht.nl

Provincie Noord-Holland
Provinciaal depot voor archeo-
logie Noord-Holland
Dhr. Rob van Eerden 
Gebouw Mercurius
Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
Tel. 023 - 514 40 12)

eerdenr@noord-holland.nl

veenmc@noord-holland.nl

Provincie Flevoland
SAM Flevoland
Lelystad
Tel. 0320 – 225900

Provincie Overijssel
Provinciaal Depot voor  
Bodemvondsten Overijssel 
Mw. Judith Jansen
Bergpoortstraat 193, 7411 CV 
Deventer 
Tel. 0570-644173  
judithjansen@oversticht.nl 
www.overijssel.nl/depot

Provincie Friesland
Provincie Fryslân
Dhr. Gilles de Langen 
Postbus 20120, 8900 HM  
Leeuwarden 
Tel. 058 -  2925487

vsmp@fryslan.nl 

Provincie Drenthe
Provincie Drenthe
Dhr. Wijnand van der Sanden 
Postbus 122, 9400 AC Assen
Tel. 0592-3655555

 w.vandersanden@drenthe.nl

Provincie Groningen
Provincie Groningen 
Dhr. H.A. Groenendijk
Postbus 610, 9700 AP Groningen
Tel. 050-3164291

Archis vondstmelding  
e-formulier
Je kunt ook je vondsten melden 
d.m.v. het e-formulier, te vinden 
op archeologieinnederland.nl/
bronnen-en-kaarten/archis

Stadsarcheologen
Veel grote steden en gemeen-
ten hebben vaak een eigen 
archeoloog, meldpunt of depot. 
Indien je vondsten in deze 
steden hebt gedaan, meld deze 
dan bij het desbetreffende 
meldpunt. Informeer eventueel 
bij jouw gemeente. 

Munten
Munten kun je online aanmelden 
en laten determineren op NUMIS. 
http://numis.geldmuseum.nl/ 

De redactie heeft geprobeerd 
deze lijst zo zorgvuldig mogelijk 
samen te stellen. Heb je op- en/
of aanmerkingen dan horen wij 
dit graag. 

Waarom je vondsten  
aan melden?
Natuurlijk kost het melden van je vonds-
ten tijd, maar het aanmelden kan ook veel 
opleveren en bovendien iets toevoegen aan 
je mooie hobby. Het contact dat je opbouwt 
met de archeoloog kan leuk en interessant 
zijn en bovendien leer je vaak ook meer 
over je vondsten en de geschiedenis van je 
omgeving. Door je vondsten te melden kun 
je mogelijk ook een waardevolle bijdrage 
leveren aan het beeld van ons land in het 
verleden. Die paar fibula’s of munten die je 

gevonden hebt, kunnen misschien samen 
met de vondstmeldingen van anderen, die 
al in het Archis databank systeem staan, een 
beter of nieuw beeld geven van de bewo-
ning in een bepaalde omgeving.

Welke vondsten  
aanmelden?
Wat moeten we melden en wat niet? Lang 
niet elke vondst is van voldoende belang 
om te worden aangemeld. Grofweg kan 
worden gesteld dat vondsten van vóór 1600 
dienen te worden aangemeld. 
Vind je op een akker vondsten uit de 
bronstijd, de Romeinse tijd of uit de vroege 
middeleeuwen dan kunnen deze vondsten 
op plaatselijke bewoning wijzen en dien je 
deze vondsten aan te melden. Vind je op de 

zoekplek ook (verbrand) bot of scherfma-
teriaal van vroeg aardewerk, meld dit dan 
ook aan. 
Heb je twijfels of bepaalde voorwerpen 
moeten worden aangemeld, overleg dan 
met het meldpunt van de provincie om over 
je vondsten te overleggen. 

Vondsten blijven  
eigendom van de vinder
Sommige zoekers denken dat, als ze hun 
vondsten melden, ze hun vondsten 
dan ook kwijt zijn. En dat is een 
misverstand,  
vondsten blijven eigendom 
van de vinder.

 Aanmelden vondsten
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Bataven behoorden. Indien dit wel het geval geweest zou zijn, 
hadden de aantallen vanzelfsprekend veel hoger moeten lig-
gen. Tevens kunnen we vaststellen dat het Germaanse gebruik 
van drinkhoorns als bijgiften in graven in Nederland vrijwel 
niet voorkomt.11 

In Duitsland zijn binnen de Limes wel (mannen)graven aange-
troffen met drinkhoornbeslag en andere Germaanse bijgiften 
(met name militaria), zoals in Mehrum en Vorst (Noordrijn-
Westfalen, Fig.7). Deze graven dateren vooral uit de eerste 
helft van de 1ste eeuw na Chr., en worden in verband ge-
bracht met Germanen die zich ten westen van de Rijn settel-
den en militaire diensten aan de Romeinen verleenden.12 De 
vindplaatsen in het Nederlandse Rivierengebied geven verder 
geen aanknopingspunten voor de aanwezigheid van Germa-
nen. Buiten het drinkhoornbeslag zijn er (nauwelijks tot) geen 
andere 1ste-eeuwse vondsten van Germaanse origine bekend. 
Dat het drinkhoornbeslag uit het Rivierengebied de materiële 
neerslag vormt van Germanen die militaire diensten verleen-
den aan de Romeinen, is daarom niet aannemelijk. 

Geconstateerd hebbende dat de gebruiksfunctie van een 
drinkhoorn voor de Bataven weinig relevant was, is het aan-
nemelijk dat de aanwezigheid van drinkhoorns in de Bataafse 
regio samenhangt met een andere betekenis dan de gebruiks-
functie. Voorwerpen als bronzen vaatwerk, drinkhoorns en 
wapens, waren ook gerelateerd aan een elitaire levensstijl en 
daaraan verbonden waarden, zoals vrijgevigheid en krijgshaf-

tigheid.13 Zoals Hiddink illustreert: ‘Een bronzen ketel bijvoor-
beeld, kan gebruikt zijn voor de bereiding van voedsel en 
drank tijdens een ceremonieel feestgelag. Hij refereert tevens 
aan de wijze waarop hij door de gebruiker verworven is, via 
krijgshaftige daden of geschenkuitwisselingen.’14 Wellicht 
dat de drinkhoorns uit de Bataafse nederzettingen eveneens 
samenhangen met krijgshaftige daden of geschenkuitwis-
selingen. Het valt echter niet mee om deze veronderstelling 
nader te onderbouwen. Voor de 1ste eeuw na Chr., de periode 
waarin het meeste van het hier besproken drinkhoornbeslag 
thuishoort, is het lastig om goed greep te krijgen op de con-
tacten tussen de Germanen en Romeinen. Dit komt doordat 
er relatief weinig Romeinse importen uit de 1ste eeuw in 
Germania bekend zijn.15 Een duidelijk voorbeeld van contact 
tussen Bataven en Germanen in de 1ste eeuw na Chr. is te 
vinden in Tacitus’ verslag van de Bataafse Opstand.16 Hieruit 
blijkt dat veel Germaanse stammen deelnamen aan de strijd 
tegen de Romeinen. In dit geval zou sprake geweest kunnen 
zijn van een geschenkuitwisseling tussen de Bataven en hun 
Germaanse bondgenoten.   

Dit artikel kon tot stand komen dankzij de vondstmeldingen van 
de lezers van het Detectormagazine. Nieuwe vondstexemplaren 
van Germaans drinkhoornbeslag worden door auteur zeer op 
prijs gesteld.
 
Jelle van Hemert
jellevanhemert@hotmail.com

1 Redlich, C. 1977: Zur trinkhornsitte bei den 
Germanen der älteren Kaiserzeit, Prähistori-
sche Zeitschrift 52, m.n. 62-63. Deze typologie 
is overgenomen uit een ongepubliceerd 
proefschrift;  Müller, Ch. 1955: Die trinkhörner 
der Vorzeit im Mitteleurpäischen Raum, Mainz.

2 Redlich 1977, 62.
3 Derks/Koster 1994, 179-180.
4 Zandstra/Polak 2012, 227.
5 Müller 1955; Redlich 1977.
6 Zie noot 8.
7 Redlich 1977, 63. Het type Andernach en het 

type Boé vallen onder Redlich’s typologie ook 
onder type C. Deze twee typen behoren echter 
tot de Laat La Tène periode, zie: Schonfelder 
2000, 97-102.  

8 Het niet afgebeelde exemplaar is aangetrof-
fen in Arnhem-Schuytgraaf. Aangezien de 
betreffende opgraving nog niet gepubli-
ceerd is, moet deze noodgedwongen buiten 
beschouwing blijven. Dank aan S. Hoss voor de 
informatie.

9 Hiddink 1999, 204.
10 Mondelinge mededeling E. Knol (Groninger 

Museum)
11 Behalve op Texel-Sommeltjesberg zijn er ook 

nog twee eindbeslagen van een drinkhoorn 
aangetroffen in het grafveld van Arnhem-
Schuytgraaf (zie ook noot 8). 

12 Bridger 2007, 343. 
13 Hiddink 1999, 55.
14 Ibidem.

15 Hiddink 1999, 203-205; Erdrich 1996, 118-122. 
Het onderzoek naar de contacten met de 
‘Overrijnse’ Germanen berust op de Romeinse 
vondsten die in Germania zijn aangetroffen.

16 Tacitus, Historiae, 4.12-26.
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 Noteer alvast in je agenda!

 Ledendag 22 november in de

Betuwe

Muntmanifestatie 
en landelijke  

determinatie- en taxatiedag 
bodemvondsten

20 september Expo Houten
op zaterdag 20 september wordt de jaarlijkse Muntmanifes-
tatie in de Expo Houten georganiseerd. Deze 14e editie van 
dit evenement voor verzamelaars van munten, penningen en 
bankbiljetten trekt bezoekers en standhouders vanuit heel 
Europa. 

Vorig jaar konden bezoekers op kleine schaal al kennis maken met 
detector- en bodemvondsten. Voor de betreffende stands was zeer 
veel belangstelling wat niet verwonderlijk is gezien de raakvlakken 
met liefhebbers van vooral oude munten.

De organisatie van het evenement heeft besloten om het onder-
werp bodemvondsten op dit evenement “meer body” te gaan 
geven en zal hiervoor binnen de beurszaal een aparte afdeling gaan 
inrichten. In nauwe samenwerking met de verenigingen De Detector 
Amateur (DDA), de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging 
(GMVV) en de AWN (vereniging van vrijwilligers in de Archeologie) 

wordt een landelijke determinatiedag georganiseerd. Een team van 
specialisten is de gehele dag aanwezig om door bezoekers meege-
brachte objekten en voorwerpen te determineren. Bovendien geldt 
voor het numismatische materiaal dat deze door een aantal kenners 
eveneens kosteloos, getaxeerd kunnen worden.
Binnen deze afdeling worden ook vondsten geëxposeerd, geeft het 
Meldpunt Erfgoed Utrecht voorlichting over het laten registreren 
van gevonden voorwerpen en wordt uitleg gegeven over het ge-
bruik van metaaldetectoren en aanverwante benodigdheden.

Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE in Houten. Deze 
beurslocatie ligt pal aan de A27 (Afrit 29) en beschikt over ruime 
gratis parkeergelegenheid. Ook is er een directe busverbinding 
van en naar Utrecht CS met Connexxion Lijn 47 (Halte Meidoorn-
kade). De zaal is geopend 09.30-16.00 uur en de entree bedraagt  
€ 5,00 (tot 16 jaar gratis toegang).  
Meer info: http://www.wbevenementen.eu/muntmanifestatie/   

•  Zoekwedstrijden op zeer interessante locatie 
in de Betuwe. De exacte locatie wordt pas in 
november bekend gemaakt!

•  Determinatie van vondsten.

vondst van het jaar 2014

C A T E G o R I E

goud zilver brons/koper/messing  lood/tin

munt, sieraad, voorwerp munt, sieraad, voorwerp munt, sieraad, voorwerp voorwerp

 4 categoriën
Je kan nu vondsten voor 4 verschillende catego-
riën opsturen. 

 Hoe doe je mee?
Stuur 1 of 2 foto’s van je vondst met een klein 
verhaal (min. 75 woorden, mag meer) waarin 
je vertelt hoe je, jouw vondst gedaan hebt aan: 
redactie@detectoramateur.nl.  
Je kan met meerdere categoriën meedoen.

Sluitingsdatum is 15 januari 2015.
 

Na de sluitingsdatum worden door de leden en 
redactie via een kaart en/of onze website de win-
naars bepaald.

 Prijzen
Voor elk van de 4 categoriën is er als prijs een 
boekenpakket van € 100,00. Daarnaast wordt 
voor de mooiste vondst (van alle categoriën) een 
speciale Spoony (gemaakt door onze columnist 
Botas) ter beschikking gesteld.

Extra prijs: elke 2 maanden wordt er onder de 
geplaatste inzendingen een mooi boek verloot.



>>

De DDA is een vereniging voor amateurs, maar ook dóór amateurs.  
De vereniging draait op vrijwilligers met passie voor de hobby.

We zijn specifiek op zoek naar vrijwilligers (m/v) als:

Penningmeester - bestuursfunctie, enige boekhoudkundige ervaring is wel handig.

EHBO-er en/of BHV-er - voor de ledendagen (deelname aan de zoekwedstrijd is dan gratis).

Medewerker - voor de ledendagen.

Voor meer info kun je mailen naar: voorzitter@detectoramateur.nl.

Coördinator determinatieteam - op ledendagen en determinatiedagen, alsmede voor  

de Vraagbaak in het Detectormagazine. 

Uitwerken determinaties voor het Detectormagazine. 

Enige kennis en ervaring op het gebied van metaalvondsten is een pré.

Voor meer info kun je mailen naar: redactie@detectoramateur.nl.

Amateurs
gezocht!

Nieuwe  
gezichten
zijn altijd  
welkom!

??

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
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Vraag: Deze zilverenring met afbeeldingen van een 

adelaar gevonden even buiten Leeuwarden. Kunnen 

jullie mij verder helpen?

Abraham Bus

 Antwoord: Denie Dijs, onze ringenspecialist 
meldde het volgende:
Alle boeken nagekeken, een vergelijkbare ring niet 
gevonden. In veel Friese familiewapens komt de 
adelaar voor. Als de ring bij een state is gevonden 
dan zou ik opzoeken wie daar woon-
den en wat hun familiewapens zijn. De 
datering zou op basis van het model en 

de uitvoering van de gravering 17 -18 eeuws kunnen zijn.
Familieonderzoek om richting de eigenaar te komen zou plaats kunnen 
vinden in Tresoir en/of het Historisch Centrum beide te Leeuwarden.

Vraag: Johan onlangs vond ik deze gesp 

waarin ik de letters WM 134 zie staan. 

Naspeuringen op internet leverde helaas 

niets op. Kun je me verder helpen?

Groet Peter

Antwoord: Peter leuke schoengesp die 
je hebt gevonden. Naast het merk in een 
rechthoek vindt je ook een keurmerk, 
zwaardje, voor klein zilver.

De gesp met merk WM 134 staat voor: 
Wed. M.H. Merkelbach te Harlingen.
Periode 1839-1849.
Bekend zijn een vierkant- en rechthoekig-
merk uit de zelfde periode.
Literatuur: Meestertekens van Nederland-
se Goud-Zilversmeden Deel 1, 1814-1963.

Vraag: Beste vraagbaak hier een vraag van mij zelf, Johan Koning.  Enige tijd geleden 

hebben we een afvalbak van een lid/verzamelaar opgeruimd. Hierin vond ik deze 

duit waarin een klop zat. Rondvraag gaf geen zekerheid tot dat op een Numisma-

tische bijeenkomst Arie van Herwijnen tegen me ze die man moet je hebben dat is 

de expert. Nu denk je bij je zelf, ik haal het niet uit de foto maar dhr. Van der Wis 

beschikte bij de determinatie over de munt zelf.

Antwoord: De munt is een 8 Maravedis van Filips III van Spanje (1598-1628) en 
geslagen in de jaren 1599-1620. 
Op de munt is op de voorzijde 
nog het kasteel uit het wapen 
van Castilie te zien, op de ande-
re zijde zal de leeuw van Leon 
staan. Op 7 augustus 1628 
werd er een decreet uitgevaar-
digd waarbij alle koperstukken 

in waarde werden gehalveerd en de nieuwe waarde werd 
door middel van een klop aangegeven. De leeuwzijde 
is geklopt met een kroon waaronder de nieuwe waarde 
IIII in Romeinse cijfers en daaronder staat de letter S, 
vermoedelijk van de muntplaats Segovia waar de munt 
is geklopt.
Met vriendelijke groet, Jan C. van der Wis.

Vraag:  Hallo Johan, ik vond deze week weer een gesp met 

een leeuwenkop. Inmiddels heb ik 3 gespen met leeuwen-

kop. Mijn vragen: Waarom zo dikwijls een leeuwenkop; 

symbool ergens voor?

Was er een bepaalde beroepsgroep die ze droegen?

Vinden andere zoekers ze ook regelmatig, of zijn er die er 

al meer hebben?

Datering? De vondsten op de landerijen gaan van 1600 tot 

1900.

Er is er 1 met de haak er nog aan; hoort dat bij die andere 

gespen ook zo, want de ogen aan de gespen zijn dik en 

groot. 

Veel zoekplezier en met vriendelijke groet, Annemiek

Antwoord: 
Annemiek 
een groot 
aantal vra-
gen welke 
we zullen 
proberen te 

beantwoorden. De gesp met de leeuwenkop behoort bij 
de 18e - 19e eeuwse bandeliersluitingen. (Bandelierslui-
tingen ook wel gordelsluiting genoemd, werden gebruikt 
om zo als de naam al zegt, de gordel te sluiten). Leeuwen-
koppen zijn 19-eeuwse militaria; riemsluitingen (b.v. van 
een sabelriem) S-vormige haak (verbindingsstuk) zit nog 
op 1 van de 3 zo te zien. 

De leeuwenkop-
pen heb je dus als 
het ware ook in 
spiegelbeeld zoals 
die laatste (die 
in slechte staat) 
d.m.v. de S werden 
ze verbonden aan 
elkaar.
De gespen worden 
zeer regelmatig 
gevonden en 
kunnen duiden op 
militaire aanwezig-
heid.

Redactie: Johan Koning

VRAGEN oVER MUNTEN EN VooRWERPEN KUNT U  
oPsTUREN NAAR: PRINsEssENWEG 11, 8931 EC  
LEEUWARDEN oF VRAAGBAAK@DETECToRAMATEUR.NL

Redactie: Johan Koning

VRAGEN oVER MUNTEN EN VooRWERPEN KUNT U  
oPsTUREN NAAR: PRINsEssENWEG 11, 8931 EC  
LEEUWARDEN oF VRAAGBAAK@DETECToRAMATEUR.NL

Vraag: Hallo Johan, hierbij een afbeelding van een 

voorwerp wat ik onlangs onder de vloer tegenkwam. De 

bijvondsten waren enkele duiten. Weet niet goed welke 

kant ik op moet om de zaak verder uit te spitten.

Zelf zat ik te denken aan middeleeuws keukengerei 

(bovenkant van lepel of roergereedschap) maar daar zegt 

Google ook niets over.

Het voorwerp zelf: trapeziumvormig met de maten  

37 mm. x 34 mm. x 38 mm. en 5 mm. dik. Gewicht: 25,30 

gram. Materiaal: brons.

De smalle zijde is iets omgezet met in het midden een soort nokje. (kan ook iets afge-

broken zijn.) In het midden is een soort hert of hond te zien die achterom kijkt.

Enig idee waarmee we hier te doen hebben en in welke periode het te plaatsen is ?

Alvast bedankt en met zoekgroet, 

Piet.

Antwoord: Piet wat een mooie vondst. De datering is middeleeuws (12-13e eeuws). 
Op het voorwerp staat een fabeldier welke zijn kop richting staart heeft gedraaid. 
Men gaat er van uit dat hij zijn staart probeert te pakken. Deze afbeeldingen komen 
voor op riembeslag, gespplaatbeslag en paardenhangers uit die periode. Aan de 
onderkant is iets afgebroken, een oog? Van de foto is het niet te zien met welk vorm 
van gebruik we te maken hebben. Neem het voorwerp eens mee naar een zoekdag.
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Puzzel mee en raad het woord (tip: het te raden woord heeft te maken 
met de vet gedrukte omschrijvingen). 

Onder de goede inzenders wordt een boek verloot. Inzendingen 
uiterlijk 5 weken na verschijning van dit magazine naar redactie@
detectoramateur.nl of per post naar de redactie.

DDA KRUIsWooRDPUzzEL
HoRIzoNTAAL
1 wordt gegraven, waarin het voorwerp ligt, 3 tafelgerei, 6 populaire naam voor 
afgevoerde grond, 10 radio stilte (afk), 11 koperen munt uit “nieuwe tijd”, 13 dak-
bedekking, Romeinse vondst (met steel) van de Ed, 14 …pointer( voor detecteren 
voorwerp), minder aantrekkelijke variant is de …-up, 15 Nederlandse vereniging 
van amateur archeologen, 16 populaire naam voor zoekplek, 21 dom ding (afk), 
23 hoofdredacteur van dit magazine, 26 hulpmiddel om mee te zoeken, piepstok, 
30 “morgen is de … dat ik ga zoeken”, 31 om het gewicht mee te bepalen, 33 soort 
materiaal, veel gebruikt bij insignes, 35 nooit eerder (afk), 36 wordt beoogt met een 
wet, of nut, 37 om voorwerp vergroot te bekijken, 39 komt veel zoekers toe, “daarin 
houdt men degene die het toekomt “, 40 deel van paardentuig, 41 Nederland (afk), 
43 verwarmt je tijdens het zoeken, hemellichaam, 45 met z’n tweeën, 47 religieus 
voorwerp, soms gevuld, 52 registratiesysteem voor archeologische voorwer-
pen, 54 soort fibula rond van vorm, 55 lidwoord, 56 slechts eenmaal  (afk), 57 rond 
sieraad, liefst van goud of met gem.

VERTICAAL
1 daar zoek je in, bodem, 2 romeinse munt, 3 hulpmiddel voor vaststellen zwaarte 
diverse geldstukken,  4 “een .. hoort erbij”, 5 helaas niet heel, een deel, 6 Keltische 
(gouden) munten, 8 rare prater (afk), 9 voorwerp waardoor vloeistof uit een vat 
stroomt, 11 eerste drie letters van het woord; “uitsluiten van metalen op je detec-
tor”, 18 kledingspelden (meervoud), 22 mooiste detectorvereniging van Nederland, 
23 munitie voor geweer, 24 hulpmiddel om mee te graven, 26 ploeg, om akker te 
bewerken, 28 koperen munt van na 1800, 29 overdreven, 30 stukje, niet helemaal, 
32 tafelgerei, 33 toevallig eender(afk), 38 voorzetsel of “als de batterij leeg is, is 
de energie ..”, 41 registratiesysteem voor munten, 42 “de munten waren geen 
schatvondst maar …… vondsten”, 43 jaargetijde waarin minder wordt gezocht, 44 
daarmee wordt door de gemeente een zoekverbod afgekondigd, 45 dit is het (afk), 
46 werd op de es vaak omgekeerd,” heide….”, 48 goed richten (afk), 49 rijksdienst 
voor cultureel erfgoed, 50 aardewerk pot voor crematieresten.

Puzzelrubriek Gert Lugthart

 D E T E C T I E S Y S T E M E N

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML ’s-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199   fax: +31 (0)73 548 1195
E-mail: info@gelan.nl   www.gelan.nl

Fisher GoldBug Pro                                  

Fisher Pro-Arc                                  

Fisher F2                                

C.Scope CS4MXi                                

Bounty Hunter Tracker IV                                

Bounty Hunter Commando

Bounty Hunter VLF2.1
C.Scope CS1MX                                

C.Scope CS6MXi                                

Grote gevoelig-
heid voor kleine 
voorwerpen, 
11 inch DD 
zoekschijf, 
19 kHz.

Discriminatie 
en gevoeligheid 
instelbaar, pinpoint, 5,9 
kHz, zoekschijf 
8 inch concentrisch.

Voor de professionele 
zoeker. Deze detector is af-
geleid van de Fisher F75, echter 
met een aantal vernieuwingen 
waaronder een nieuw display 
lay out.

Met het uitgebreide accessoire pakket komt 
de professionele zoeker weinig tekort.

Eenvoudig instelbaar, dub-
bele discriminatie, afneembare 
kast, geleverd met 11 inch elliptische 
zoekschijf, 17 kHz.

Dubbele discr. 
instelbaar ijzervolu-
me, kast afneembaar, 
17 kHz.
Autom. en instelb. grondbalans.
Wordt geleverd met 8x11” 2D ellip. 
schijf. Extra leverbaar: 8” conc. polo schijf,
11x14” 2D ellip. schijf. 

3 zoekstanden, automatische grondballans, 
2 toons audio discriminatie, 8 inch zoekschijf.

Een-
voudig 
instelbaar, 
lichtgewicht, 
8 inch polo zoek-
schijf, 17kHz. Lichtgewicht, 

7 inch zoek-
schijf, 
discriminatie 
en gevoelig-
heid instelbaar.
Voor kinderen 
tot ca 8 jaar.

Eenvoudig instelbaar, 2 toons audio discrimi-
natie, 3 zoekstanden, 8 inch zoekschijf.

Kijk voor onze dealers op www. gelan.nl of neem contact met ons op.

Bounty Hunter Tracker IV 

Leverbaar in Camo Green 
of Camo Pink

De detector voor Goud, zilver 
en hele kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz.
Variabele Notch instelling
Duidelijk afleesbaar display, ook in het 
donker door de Backlight
Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf
Lichtgewicht 1,1 kg 

 Fisher F19 LTD

Bounty Hunter Tracker IV Bounty Hunter Tracker IV C.Scope CS6MXi 

De detector voor Goud, zilver 
en hele kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz.
Variabele Notch instelling
Duidelijk afleesbaar display, ook in het 

Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf

Bounty Hunter Tracker IV C.Scope CS6MXi Bounty Hunter Tracker IV C.Scope CS6MXi                                

De detector voor Goud, zilver 
en hele kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz.

Duidelijk afleesbaar display, ook in het 

Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf




