
2 MAANDELIJKS VERENIGINGSMAGAZINE VAN DE DETECTOR AMATEUR (DDA)

140
mei 2015

  Top 10  
  Mijn mooiste munten      
  Verrukkelijke fibulae
  Vroeg-christelijke ringen in Friesland 
  Vingerhoeden
  Een legertje zwaardschedebeslag 
  Op de koffie bij...







vereniging

Bestuur en medewerkers
Voorzitter
Albert van Es
ajes1993@me.com

Penningmeester (vacant)
Xian-Wei Lu
xian69dda@gmail.com

Secretaris/ledenadministratie
Jan Ringenaldus
ringenaldus@tele2.nl

Algemeen bestuurslid
Friso Backer
frisobacker@upcmail.nl

Evert Slappendel 
Ed der Nederlanden

Adressen 
Ledenadministratie
Opgave van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen,  
ledenpas, vragen over de contributie enz.
Postadres: Slenterweg 6, 6905 DM Zevenaar 
e-mail: ringenaldus@tele2.nl

Algemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging
Postadres: Slenterweg 6, 6905 DM Zevenaar  
e-mail: ringenaldus@tele2.nl

Ledendagen, zoekdagen
Vragen, suggesties over zoekdagen, determinatiedagen 
e-mail: frisobacker@upcmail.nl 

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas stuurt u een pasfoto 
met op de achterzijde uw naam en adres aan:
Postadres: Slenterweg 6, 6905 DM Zevenaar 
e-mail: ringenaldus@tele2.nl

www.detectoramateur.nl

Lidmaatschap vereniging
Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt al-
tijd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend 
met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 decem-
ber schriftelijk of via email bij de leden adminstratie binnen te zijn.

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer per jaar. Degenen die 
in de loop van het jaar lid worden, ontvangen ook de al eerder 
verschenen nummers van dat jaar. Bij aanvang van uw lidmaatschap 
ontvangt u dus een betalingsverzoek voor € 33 (heel jaar). Aan het 
einde van het lidmaatschapsjaar ontvangt u weer een acceptgiro-
kaart voor de contributie van het nieuwe jaar.

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

Bank: NL 09 RABO 0107 6810 48 t.n.v. De Detector Amateur te  
Apeldoorn

Ereleden 

Theo Kolkman, Dick Eekhof, Wim Woudstra, Johan Koning,  
Kees Leenheer, Klaas Bot

Van de voorzitter
Samenwerking AWN
De diverse voorjaarszoekdagen zijn achter de rug. 
De dagen zijn overal goed bezocht en er zijn mooie 
vondsten gedaan.
Op onze ledendag in Zeeland werd een bijzonder 
mooie kokerbijl en een bronzen speerpunt gevon-
den. De kokerbijl is op het archeologisch depot in 
Eindhoven door Nico Arts (archeoloog) ingetekend 

en gefotografeerd. Zodra alles door experts beschreven is, krijgen wij een 
uitgebreide determinatie met foto’s voor plaatsing in ons magazine.

Friso is druk bezig met de laatste werkzaamheden voor de nieuwe website. 
Wij hebben ons best wel verkeken op de enorme hoeveelheid werk om het 
goed te doen.

Afgelopen 23 april ben ik samen met de AWN bij de RCE geweest waar wij 
werden bijgepraat over de nieuwe erfgoedwet. Zoals in elke wet heeft ook 
deze voor- en nadelen maar in het geheel ziet het er hoopvol uit. Zodra hier 
meer (officiële) informatie over is, kunt u dit in het magazine en/of op de 
website lezen.

Momenteel zijn wij samen met de AWN bezig om metaaldetectie work-
shops te organiseren. Deze workshops zullen op verschillende avonden ge-
houden worden, met telkens een ander thema. Verschillende archeologen 
en experts hebben hun medewerking al toegezegd. De enige voorwaarde 
voor deelname is, dat men lid is van de AWN of DDA. De exacte data zullen 
nog bekend gemaakt worden.

Voorts zijn wij samen met de AWN bezig met het organiseren van een 
onderzoeksproject om een beeld te krijgen van het terrein van de slag van 
Nordhorn welke in 1581 heeft plaatsgevonden. Een plan van aanpak is in-
gediend bij de RCE. De bedoeling is dat in de herfst van 2015 het onderzoek 
plaats vindt. Meer informatie over dit project volgt.

Bij mij in de omgeving zijn de akkers al ingezaaid, dus dat is weinig zoeken 
in de komende maanden. Dit houdt in dat ik nu de tijd heb om het nodige 
schilderwerk en andere klussen in en om het huis te doen. Kan ik als het 
graan er af is, gelijk als eerste het veld op.

Good Hunting,
Albert van Es

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Mercure Hotel,  
Hertsenbergweg 1, 8041 BA Zwolle
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1. Uitreiken jaarverslag
2. Indeling
3. Ledenadministratie
4. Ledendagen
5. Financien
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7. Redactie
8. Het bestuur 2015
9. Begroting 2015

Aanvullingen op de agenda en aan-
meldingen 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 ledenvergader-
ing.

Aanmeldingen
De ledenvergadering is uitsluitend 
toegankelijk voor leden van de vereni-
ging. Aanmeldingen voor de ledenver-
gadering dienen uiterlijk 7 dagen voor 
de aanvang van de vergadering bij het 
secretariaat binnen te zijn.

  Oproep ledenvergadering 20 mei 2015
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Van de redactie
 

Plezier hebben in 
je hobby
Wat mij vaak opvalt als ik op een ledendag ben, is hoe-
veel plezier de mensen aan de hobby beleven. Afgelo-
pen ledendag toen ik achter de fotografietafel zat kwam 
er een zoeker aan tafel die een prachtige paardenfibula 
toonde, een echt fantastische vondst. De Oh’s en Ah’s van de omstanders 
bracht een trotse grijns op het gezicht van de zoeker. Maar ook de zoeker 
die een simpel muntje aan de tafel toonde met de vraag of dit ook wat was, 
keek gelukkig toen we hem konden vertellen dat hij een duit van Utrecht 
uit de 18e eeuw had gevonden.

Natuurlijk wil elke zoeker altijd wel wat vinden, maar veel zoekers worden 
al gelukkig en komen helemaal tot rust door alleen al lekker buiten op een 
akker te lopen. Als je dan ook nog iets moois vind, is het ook leuk als je de 
vondst gelijk aan je zoekmaat kan laten zien.

Uiteraard zijn er ook wel eens wat minder leuke dingen, die je zoekplezier 
danig kunnen vergallen. Als je bijvoorbeeld op je vaste zoekplek komt en 
de boer vertelt dat er geen zoekers meer welkom zijn, omdat er een paar 
zoekers zonder te vragen op zijn akker hebben gezocht en bovendien 
enorm grote gaten hebben achtergelaten. Toen hij er wat van zei kreeg hij 
ook nog eens een grote mond. Dag verpest, weg goede zoekplek.

Humeurig ga je naar huis terug. Maar.... dan blijkt de postbode Het Detector 
Magazine bezorgd te hebben. En na een uurtje heb je gelukkig het plezier 
in je hobby weer terug.

Kees Leenheer



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

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 
17.00 uur

Makro pointer

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 voorraad 
zijn.

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

• waterdicht (1 meter max.)
• toon en/of vibratie
• 3600 detectietop
• LED-spotlight 
• incl. luxe opbergbox

€ 110,-

Makro pointerMakro pointerMakro pointer

De Makro Speed Racer is de allernieuwste 
metaaldetector van Makro Detectors. Een fl itsend 
design, vibratie, fl ash verlichting en de mogelijkheid om een 
bluetooth hoofdtelefoon aan te sluiten.

Specifi caties
- Techniek: VLF
- Zoekfrequentie: 14 kHz
- Zoekstanden: 4x (alle metalen, 2 tonen, 3 tonen en 

strand)
- Grondbalans: automatisch, handmatig, grondtrack
- Pinpoint: ja
- Frequentieschakelaar: ja
- Vibratie: ja
- Gevoeligheid instelling (sensitivity):  01 - 99
- Voorwerpidenti� cattie: 01 - 99
- Standaard zoekspoel: 29 cm x 18,5 cm DD 
- Gewicht: 1,4 kg inclusief zoekspoel en batterijen
- Lengte: instelbaar van 120 cm t/m 140 cm
- Batterijen: 4 x AA Alkaline
- Garantie: 2 jaar

De Makro Racer is leverbaar als Basis pakket, Pro Pakket, 
daarnaast kan er optioneel voor worden gekozen de draad-
loze hoofdtelefoon mee te bestellen.

De inhoud van het standaard pakket bevat: de RC29 DD zoek-
spoel (29 x 18,5 cm), zoekspoelbeschermer, hoofdtelefoon, 
batterijen, handleiding en garantie certi� caat.

Prijs: € 649,00, 
met draadloze hoofdtelefoon € 844,-

De inhoud van het  pro pakket bevat: de RC29 DD zoekspoel 
(29 cm x 18,5 cm), de RC13 DD zoekspoel (13 cm x 12 cm), 
2 x zoekspoelbeschermers, Backpack draagtas, hoofdtele-
foon, vondstentas, regenhoes, 4 x AA oplaadbare batterijen, 
oplader, autolader, makro pet, makro t-shirt, handleiding en 
garantie certi� caat.

Prijs: € 849,00, 
met draadloze hoofdtelefoon € 1044,-

Voor meer informatie, kijk op onze website.



Terwijl ik aan het kampvuur mijn volgende flesje achterover 
kantel, geeft mijn ’Bro’ Jon mij een elleboog. „Je 

moet even met Tom gaan praten, hij 
werkt aan een geheim project. Hij wil 
jou daar graag bij betrekken”. Met een 
beneveld hoofd met vele vraagtekens, 
strompel ik langs de vuurzee naar de 
overkant en ga ik naast Tom zitten. „U 
heeft gebeld” vraag ik hem? Tom is 
een jonge student archeologie en een 
fanatieke zoeker. Hij kijkt me aan met 
een blik die verraadt dat hij niet pre-

cies weet wat hij met mij aan moet. 

Het is augustus en ik zit gezellig met 
mijn Engelse vrienden rond de jaarlijkse 

vuurzee. We hebben net een dag gezocht en 
genieten nu van onze welverdiende rust en ons biertje. 

Iedereen is goed voorbereid op deze traditie en draagt zijn 
steentje, zeg maar houtje, bij. De ene neemt wat boomstronken 
mee in zijn pick-up truck, de ander een zakje resthout en de 
tuinman neemt een stapel afgeschreven tuinschuttingen mee. 
Alles wordt deze avond geofferd aan koning vuur. Dat deze ons 
voor de volgende dag maar goed gezind mag zijn in het veld en 
ons mag belonen met een Keltje of Romein. Serieuze gesprek-
ken wisselen zich af met dronkenmans gelal. Gewoon een 
heerlijk niets hoeft, alles kan weekend. 

Ik vertel Tom dat Jon mij ingelicht heeft over zijn grote geheime 
project. Toen viel het kwartje, Tom is al enige tijd bezig met het 
in kaart brengen van een slagveld tussen de Nederlanders en de 
Engelsen. Gezien wij elkaar al enige jaren kennen, leek het hem 
leuk om mij als Nederlander er bij te betrekken. Wij praten sa-
men over de ins en outs en spreken af om samen daarmee aan 
de slag te gaan. Zo gezegd zo gedaan, het verslag hierover ga ik 
nu niet doen omdat dit volgt in dit  magazine.. dus enig geduld 
is hiervoor gewenst. In elk geval staan Tom en ik weken later op 
de plek des onheils, de plek waar zwaar gestreden is tussen de 

Nederlanders en de Engelsen. Het zou de laatste invasie poging 
zijn geweest op Engeland. Tijdens onze breaks hebben wij het 
over de hobby en over de zoekplekken. Tom wijst mij op een 
gegeven ogenblik op een plek waar hij toestemming voor heeft 
gekregen om te zoeken. We zouden daar straks anders wel even 
kunnen zoeken, maar het graan staat er nog in. Dus deze wens 
verdween op het ’Things to do’ lijstje van Tom. We hebben lek-
ker doorgezocht op het Nederlands/Engelse slagveld en daar 
leuk gevonden. Zo hebben we weer materiaal & input kunnen 
toevoegen aan het onderzoek, waar Tom mee bezig is.

Het is begin december, het open haardje staat aan en ik zet de 
computer aan. Het is een privé bericht van Tom, „Ik ben nog 
even naar die plek geweest waar we het over hadden. Het 
graan was er af en het veld lag er mooi bij. Ik heb een Anglo 
Saksische gouden pendant hanger gevonden, rijkelijk versierd 
met granaten”. Foto erbij met een breed lachende Tom, met de 
vondst in zijn hand. Ik zat likkebaardend achter de computer. De 
hele vondst is in Engeland een media circus, het blijkt een super 
interessant stuk te zijn, dat nu in het Brits museum ligt om nader 
te onderzoeken. Na het onderzoek wordt het getaxeerd en 
aangeboden aan de musea. Uit de eerste schattingen blijkt dat 
er een behoorlijke financiële waarde aan deze bijzondere vondst 
hangt. Tom heeft hier voor de helft recht op. Ik feliciteerde hem 
met zijn Topvondst. Tom vertelde me dat hij waarschijnlijk straks 
de eerste student uit zijn groep is die zich iets minder druk hoeft 
te maken over zijn studiefinanciering. Ik kon niet anders dan 
lachen om zijn opmerking. 

Klaas Bot

„Geen zorgen voor de zoekende 
student”

7
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Wie:   Jan Kusters, 67 jaar en vinder va
n de  

 Romeinse muntschatten Sint Antho
nis en Cuijk 

Zoekt sinds:  1999

Vindt mooiste munten op:  akkers, 
soms stortgrond 

Mooiste munt:   1 ECU van Lodewijk XIIII uit 1652 

Wenst nog te vinden:  munt van een Romeinse keizer in 
goud.
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  Gert Lugthart  tekst & foto’s
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1. Zilveren 1 ECU  van Lodewijk XIIII (1652), de Zonnekoning van Frankrijk. 39 mm. en 27,84 
gr., De achterzijde van de munt laat 3 Franse lelies zien. 

2. Bronzen Romeinse as van keizer Trajanus, 98-117 na Chr. in brons 22 mm. en 6 gr., met klop 
van een ‘ossenkop’, geslagen in Antiochië. Unieke munt, het enige exemplaar van keizer 
Trajanus met klop ‘ossenkop’ gevonden in Nederland. 

3. Bronzen sestertius van keizer Postumus, 260-268 na Chr. 29 mm. en 14,40 gr. De slotmunt van een Romeinse 
muntschat in brons. Op de  munt van keizer Postumus staat Hercules met leeuwenvel en knots in een tempel. 
Hercules werd in de Romeinse tijd vereerd in Brabant.

4. Bronzen sestertius van keizer Serverus Alexander, 222-235 na Christus, 31mm. en 24 gr. De slotmunt van een 
Romeinse muntschat in brons van ruim een half pond. 

5. Zilveren denarius van Julia Maesa, de grootmoeder van keizer Elagabulus, 218-222 na Christus, 20 mm. en 2,82 
gr.

6. Bronzen Romeinse as van keizer Augustus, 27 voor tot 14 na Christus met klop (CAESAR), waarschijnlijk aange-
bracht in Nijmegen (Noviomagum), diameter 26 mm. 6,19 gr. .

7. Bronzen sestertius van  Vespasianus, 69-79 na Christus, 28 mm. en 9,30 gr. 

8. Zilveren halve penning van Sede Vacante, 1226-1228 of 1267, diameter 7 mm. en 0,25 gr. Allerkleinste middel-
eeuwse penning.

9. Zilveren penning van Graaf Wigman III, 995-1016, diameter 18 mm. en 0,64 gr,  geslagen in Friesland.  

10. Centime van 20 cent van Hieronymus Napoleon 1812, koning van Westfalen, 24 mm. en 3,20 gr., koper/nikkel /
zilver legering. Hieronymus was een broer van Napoleon Bonaparte.

Determinatie van de Romeinse munten: Rob Reijnen



 Tekst/foto’s: Gert Lugthart  
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>>

p een dag besloot ik te gaan zoeken op een akker 
waar ik de afgelopen jaren al vaker naar toe was 
gegaan. Op deze akker had ik namelijk al veel mooie 
dingen gevonden zoals middeleeuwse fibula’s, 

zilveren denarii en zilveren penningen. Het was september, de 
kleiakker was nog niet zolang geleden geoogst en ik had er 
ook de afgelopen weken al een paar keer gezocht. Ik reed die 
ochtend naar de akker en kwam er al snel aan; het was mooi 
weer om te zoeken. Ik zag dat ik niet alleen was. Er waren 
nog twee zoekers die ik goed kende. Ik begroette ze en ging 
vervolgens zoeken. 
Al snel kreeg ik een mooie piep. Ik groef het voorwerp op en 
vond een schijffibula. Wat was dit toch een mooie akker! Na 
een paar uur had ik nog niet heel veel, maar wel een aantal 
leuke vondsten gedaan. Ik had weliswaar veel snippertjes 
lood en brons gevonden maar ook een zilveren denari! Op 
een geven moment kreeg ik weer een piep, een vage dit keer. 
Daar ik altijd graaf, ook op de minder mooie signalen, zette 
ik de schep in de grond. Ik kon het haast niet vinden. Op een 
geven moment had ik een heel klein voorwerpje in mijn hand. 
Ik wreef de klei die er aan zat vanaf. Ik zag een goudkleurig 

“O voorwerpje dat nog 
het meest op een 
haakje leek. Ik wist 
gelijk dat dit goud 
was maar  had verder 
geen idee wat het 
kon zijn. Ik borg het 
op in een doosje met 
olie die ik altijd bij me 
heb en zocht verder. 
Een poosje later ging 
ik naar huis.Thuis 
gekomen  spoelde 
ik het voorwerpje 
af onder de kraan. 
Daarna maakte ik er 
foto’s van met mijn 
microscoop. Deze 
plaatste ik op een 
forum. Al snel kreeg 
ik een determinatie. 
Het bleek een schakel 
in de vorm van een 
herculesknoop uit de 
Romeinse tijd te zijn. 

Een volgens de 
kenners zeldzame vondst!”

Het voorwerpje van Harjo Buikema 
uit zijn kippenvelmoment is een 
voorbeeld van een verrassende 

kleine, bijzondere vondst die men 
kan doen. 
Harjo is 40 jaar en zoekt actief sinds 2002. “Met het opruimen 
van de zolder van mijn oma vond ik een metaaldetector, een 
Metadec C-scope. Mijn opa had hem ooit gekocht. Ik mocht 
deze gebruiken en stapte ermee de akkers op bij mij in de 
omgeving. Ik vond mijn eerste voorwerpen zoals een hoef-
ijzer, bierdoppen en een zilveren dubbeltje! Al snel kocht ik 
een andere detector en momenteel zoek ik met een XP Deus. 
Ik zoek het liefst bij mij in de omgeving en heb een voorkeur 
voor akkers en incidenteel grasland. Ik hoop vooral op vroege 

Harjo Buikema

1  Gouden Hercules knoop,  Romeins 2e/ 
3e eeuw. Afmeting 20 mm. Link als 
onderdeel van een ketting in de vorm 
van een Hercules knoop. 

2  Aardewerken kogelpot Inheems 
Romeins 1e – 4e eeuw na Chr.  
Hoogte 85 mm.

3  Muntschat van 29 zilveren rijderschel-
lingen uit de 17e eeuw. 

4  Bronzen ronde opengewerkte sier-
schijf met puntcirkelversiering. 7e -8e 
eeuw na Chr. Diameter 27 mm.

5  Koperen rekenpenning met voorstel-
ling persoon met rekenbord en op 
keerzijde het alfabet, maker Hans 
Zwingel tussen 1553 en 1586 na Chr. 
diameter 28 mm.

6  Ivoren mesheft, 17e eeuw. Lengte 86 
mm.

7  Bronzen sleutel, 8e – 10e eeuw, Karo-
lingisch. Lengte 50 mm.

8 Een lakenlood met Hudus roos dia-
meter 54 mm. Met tekst ‘die vest mon 
droyt’. Betekent :“God is mijn recht”. 
Geslagen 1600 in Holland of Leiden. 
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9  Bronzen 1/8 pond krukgewicht 
van Groningen, 1811 na Chr., 
59,51 gram. Hoogte 35 mm.

10 Houten heft  van een dolk met 
bronzen beslag, ijzeren lemmet 
ontbreekt. periode 12e eeuw.  
Lengte 129 mm, breedte 37 mm.

9

middeleeuwse voorwerpen van 700 tot1500 na Chr. Ik zoek het 
liefst alleen. De laatste twee jaar zoek ik ook veel samen met 
mijn vader nu hij met pensioen is.”
De voorkeur van Harjo komt ook terug in zijn top 10. Maar 
daar zitten ook mooie voorwerpen uit andere perioden in. Op 
de eerste plaats staat de Herculesknoop uit het kippenvelmo-
ment. Op de tweede plaats staat een aardewerken pot uit de 
Romeinse tijd. “Samen met een zoekmaat ging ik zoeken op een 
akker waar een nieuwe sloot werd uitgegraven. We liepen er 
naar toe en bekeken de slootwal. Er staken scherven uit. In de 
wand zagen we een donkere plek zich aftekenen, wat wel eens 
een brandplek geweest kon zijn. We haalden de scherven er uit. 
Op een gegeven moment zagen we een potje zitten. Voorzich-
ten haalden we die eruit en er bleek ook nog een grotere in de 
wand te zitten. Ik nam de kleinste mee en mijn maat de groot-
ste. Thuis gekomen bleek het een mooie inheemse kogelpot te 
zijn.”
Op de derde plaats staat een heuse zilverschat! “Op een dag 
liepen we te zoeken op een akker waar ik nog niet veel had ge-
vonden. Ik kreeg een knalpiep. Tot mijn grote verbazing haalde 
ik er een kluit munten uit. Het bleken 30 ruiterschellingen te 
zijn. Die moeten wel in een buidel gezeten hebben. Zoiets maak 
je maar eens in je leven mee!” 
Op de zevende plaats staat een sleutel. “Ik liep op een grasakker 
waar van ik wist dat ik in de ‘goede tijd’ liep. Ik was de dag aan 

het lopen geweest zonder 
echt iets moois gevonden 
te hebben. Ik was er hele-
maal klaar mee en sleepte 
de detector achter me 
aan op de weg terug naar 
de auto. Plots kreeg ik 
nog een prachtig signaal. 
Ik stak een vierkant in het gras en drukte de pol omhoog. Daar 
zat hij niet in, ik ging vervolgens met mijn pinpointer in het gat 
verder zoeken en vond al snel een prachtige complete Karolingi-
sche sleutel waarmee deze dag in één klap goed werd gemaakt.”
Op de tiende plaats tenslotte staat een heel bijzonder dolk-
heft. “Aan de rand van een wierde werd een terrein bouwrijp 
gemaakt. Op een 2 meter diepte, waar de riolering werd 
aangelegd, vond ik op het oog divers botmateriaal, hout en 
aardewerk. Ik heb de voorwerpen aangemeld. Een van de voor-
werpen bleek een houten heft van een dolk te zijn uit de 13e 
eeuw. Het heft heeft een bronzen versiering en met in het hout 
het ijzeren lemmet nog; een niet alledaagse vondst. Volgens de 
archeoloog is het hout meestal verdwenen maar in deze uitzon-
derlijke situatie bewaard gebleven!”
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Goud – Gevonden schatten uit de middeleeuwen

Conservator Nelleke IJssennagger vertelt:
“In de tentoonstelling zullen veel gouden bodemvondsten uit Friesland 
te zien zijn. Grote topstukken zoals de fibula van Wijnaldum maar ook 
de goudschat van Wieuwerd die speciaal weer naar Friesland komt. We 
proberen de verhalen achter objecten te vertellen en nieuwe inzichten 
die de afgelopen jaren zijn verkregen te presenteren. Een van die dingen 
is bijvoorbeeld het materiaaltechnisch onderzoek van het goud dat 
wij onlangs bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaarlaboratorium(NLR) 
mochten uitvoeren.

De meeste van de vondsten die te zien zullen zijn, zijn terpvondsten. Voor 
een groot deel zijn deze gevonden in de 19e eeuw toen de terpen werden 
afgegraven en in de collectie van het Fries Museum terecht zijn gekomen. 
Maar er zijn ook steeds meer detectorvondsten en aan die vondsten 
wordt in de tentoonstelling ook aandacht geschonken. Zo zal voor het 
eerst het gespschildje  (zie Detector Magazine 134) uit Wijnaldum ten-
toongesteld worden, en mogen we een aantal vondsten van particulie-
ren laten zien. We hopen dat de tentoonstelling daarmee voor metaalde-
tectorzoekers en iedereen die in archeologie en vondsten geïnteresseerd 
is een mooie en interessante tentoonstelling wordt”  
Zie over het onderzoek bij het NLR: http://wp.nlr.nl/

De tentoonstelling neemt bezoe-
kers mee naar de schatkamers van 
het vroegmiddeleeuwse Fries-
land. Met fonkelende sieraden, 
glinsterende munten en ander 
blinkend goud, opgegraven uit 
de Friese terpen. Hoogtepunten 
zijn de goudschat van Dronrijp, de 
fibula van Wijnaldum en een uniek 
gespschildje dat voor het eerst 
getoond wordt. Bovendien komt 
de beroemde schat van Wieuwerd 
tijdelijk weer terug op Friese bo-
dem. De prachtige voorwerpen en 
hun verrassende details getuigen 
van de rijkdom, macht en status 
van de Friezen. 

Verhalen uit de terpen
De terpen hebben de Friese 
geschiedenis goed voor ons 
bewaard. Het zijn de schatka-
mers van het oude Friesland. 
Nog regelmatig worden er 
bodemschatten gevonden. Door 
deze vondsten weten we dat 
het tussen de Romeinse tijd en 
het jaar 1000 een van de rijkste 
gebieden van Nederland was. Het 
vele goud, dat gevonden wordt 
bij terpafgravingen, opgravingen 
en door metaaldetectorzoekers, 
laat dit zien. Achter elke hanger, 
munt of zwaardknop gaat een 
opmerkelijk verhaal schuil. En 
natuurlijk vertelt goud over rijk-
dom en aanzien. Wie goud bezat, 
had macht. Belangrijke krijgers 
imponeerden hun tegenstanders 
met versieringen op zwaarden 
en koningen droegen de mooiste 
ringen. Goud - Gevonden schatten 
uit de middeleeuwen vertelt deze 
bijzondere verhalen over het goud 
der Friezen.

Schatten
De fibula van Wijnaldum is een 
topstuk uit de collectie van het 
Fries Museum. De mantelspeld uit 
circa 600 na Christus is een icoon 
van de Friese archeologie. Het is 
het grootste ingelegde sieraad 
uit vroegmiddeleeuws Nederland 
en misschien wel uit Europa. De 
fibula is ingelegd met meer dan 
driehonderd schitterende rode 

granaten. Recent onderzoek 
wees uit dat deze almandijnen 
helemaal uit India komen. In de 
versieringen van de speld zitten 
allerlei symbolische betekenis-
sen en mythologische verhalen 
verborgen. In 2014 verwierf het 
museum een gespschildje dat op-
dook in dezelfde Friese terp, deze 
wordt nu voor het eerst getoond. 
De versieringen op zogenaamde 
bracteaten, dunne gouden han-
gertjes, uit Achlum laten zien dat 
goudsmeden een echte Friese stijl 
hadden. En ook de goudschat van 
Dronrijp krijgt een prominente 
plaats in de tentoonstelling. Deze 
bijzondere schat bestaat uit delen 
van een gesp, een goudbaartje, 
een hangertje, goudkorrels en 
maar liefst 42 munten. 

Onderzoek 
Het Fries Museum laat de goud-
schat van Dronrijp in de aanloop 
naar de tentoonstelling onderzoe-
ken. Het Nationaal Lucht- en Ruim-
tevaartlaboratorium biedt het 
Fries Museum de mogelijkheid om 
materiaaltechnisch onderzoek uit 
te voeren met hun nieuwe elektro-
nenmicroscoop. Bij het onderzoek 
wordt de precieze samenstelling 
van de schat van Dronrijp maar 
ook van andere gouden objecten 
gemeten en met elkaar vergele-
ken. Doordat de gefragmenteerde 
gesp samen met een goudstaafje, 
goudkorrels en munten begraven 
is, denken we dat dit de goud-
voorraad van bijvoorbeeld een 
goudsmid is. Misschien zijn het 
goudstaafje en de korrels zelfs 
gemaakt van de weggeknipte 
delen van de gesp. Of dit echt zo 
is, wordt de komende tijd getest. 

Gezichtsreconstructie voor 
boomkistdame
Bij het afgraven van de terpen 
wordt niet alleen veel goud ge-
vonden. Een van de meest bijzon-
dere vondsten is het graf van een 
vrouw uit de 7e eeuw. Zij is begra-
ven in de stam van een uitgeholde 
eikenboom in de hoogste terp van 
Friesland: Hogebeintum. Speciaal 

voor de tentoonstelling krijgt deze 
boomkistdame, die in de tijd van 
het vele terpgoud leefde, een ge-
zicht. Het resultaat wordt samen 
met het originele skelet gepresen-
teerd in een ruimte parallel aan de 
goudtentoonstelling. 

Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen  

Fries Museum, 6 juni 2015 tot en met 3 januari 2016

Fries Museum
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 
uur. Maandag gesloten.
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boekrecensies
IJzeren eeuw is goud waard

IJzer. Niet echt het favoriete 
metaal van een detectoramateur. 
Toch, als de nodige roest is 
verwijderd, kan er een verras-
sende vondst tevoorschijn 
komen. Zo is het ook met de 
IJzeren Eeuw: de 19e eeuw. Deze 
periode in de Nederlandse 
geschiedenis spreekt misschien 
niet direct tot de verbeelding. 
Maar de prestaties van de 
19e-eeuwers verdienen de 
aandacht. 

De 19e eeuw was een eeuw dat de 
industrialisatie een hoge vlucht nam. 
Een tijdgenoot schreef: “De eeuw, 
waarin wij leven, kan met regt de 
ijzeren eeuw worden genaamd; 
heden ten dage is het ijzer even 
onmisbaar  voor onze behoeften als 
de lucht, het water en het vuur.” 
Nederland liep achter op landen als 
Engeland en België, maar rond 1850 
veranderden treinen en trams, stalen 
bruggen en fabrieken ook hier het 
landschap. De ontwikkelingen zijn 
op de voet te volgen door wat 
detectoramateurs onder de schotel 
krijgen. Willems centen, uniform-
knopen, hondenbelastingpenningen 
en fabrieksloden zijn metalen 
getuigen van een tijd dat machinale 
massaproductie het handwerk 
verving. 

De publicatie van het boek De 
IJzeren Eeuw is een teken dat de 19e 
eeuw op eigen verdiensten wordt 
beoordeeld. Het boek begeleidt een 
tentoonstelling in het Amsterdam 
Museum en een televisieserie. 
Tv-presentator Hans Goedkoop 
(Andere Tijden) en Kees Zandvliet 
zijn de auteurs. 

Fijn is dat je het boek niet in een 
bepaalde volgorde hoeft te lezen. De 
opzet leent zich prima daarvoor; die 
is namelijk thematisch. Over onder 
meer de komst van de monarchie, 
het beschavingsoffensief, de 
modernisering, Nederlands-Indië, 
emancipatie van de katholieken, het 
opkomende feminisme. Deze 
thematische opzet sluit niet alleen 
goed aan bij de structuur van de 
tentoonstelling en televisieserie, 
maar is ook voor de minder 
geoefende lezer heel prettig om keer 
op keer op te pakken. Het doel van 
het boek is om “een frisse blik te 
werpen op een tijd die al te lang is 

Hans Goedkoop en Kees Zand-
vliet
De IJzeren Eeuw, Het begin van het 
moderne Nederland
(Zutphen 2015)

ISBN 978-90-5730-341-8, € 29,95, 192 
pag.
Walburg Pers, www.walburgpers.nl

Filatelie, maandblad voor 
postzegelverzamelaars

www.defilatelie.nl

afgedaan als saai en braaf en 
godzijdank voorbij.” Dat is zeker 
geslaagd. Vlot geschreven en prachtig 
geïllustreerd. De wijze waarop hier 
de ijzeren eeuw is gepresenteerd 
verdient een gouden plak.

Verzamelwoede
Halverwege de 19e eeuw was er ook 
sprake van topdrukte in ‘s Rijks 
Munt in Utrecht. Eindelijk gingen de 
provinciale munten uit de Republiek 
uit roulatie. In enorme oplagen 
werden Willemsmunten geslagen. 
Om de enorme vraag naar nieuw 
geld aan te kunnen werden  er ook 
muntbiljetten gedrukt; de eerste 
bankbiljetten van ons land. 

En er was nog een primeur: de eerste 
postzegel werd gedrukt in ’s Rijks 
Munt. De postzegel zorgde voor een 
revolutie in het postverkeer. Nu 
vinden we het gewoon dat we vooraf 
een postzegel plakken, maar voor de 
introductie van de postzegel betaalde 
de ontvanger. Hoewel er in 
Nederland aanvankelijk weinig 
enthousiasme was voor de postzegel, 
veranderde dit. De postzegel nam 
niet alleen een centrale rol in het 
postverkeer, maar bleek ook een 
geliefd verzamelobject. De verwant-
schap van postzegels verzamelen met 
het detectorzoeken is groot. Ten 
eerste is het zoeken soms nog leuker 
dan het vinden. Ook in het 
aanleggen van een thematische 
verzameling kun je je belangstelling 
voor geschiedenis en archeologie 
kwijt. Archeologische vondsten zijn 
een geliefd, maar niet al te vaak 
gebruikt, onderwerp voor postzegel-
uitgiften. En net als bij het detector-
zoeken ben je al gauw geneigd (of 
ligt dat aan mij?) om de nodige 
literatuur aan te schaffen. 

Een aanrader om de mogelijkheden 
van het verzamelen van postzegels te 
verkennen is Filatelie, maandblad 
voor postzegelverzamelaars. Het 
tijdschrift bestaat al sinds 1922 en 
verschijnt 11x per jaar. Wat direct 
opvalt, is dat iedere pagina optimaal 
is benut. Daarbij zijn het vooral de 
afbeeldingen die in het oog springen; 
veel en alle in kleur. De artikelen 
tonen aan dat het gebruik van en het 
ontwerp van poststukken een 
waardevol inzicht geven in de 

geschiedenis. Denk maar eens aan de 
onderschepping van brieven in 
oorlogstijd of de zegels die zijn 
gemaakt om gebeurtenissen en 
personen uit het verleden te 
herdenken. Naast de artikelen zijn er 

rubrieken als Nieuwe Uitgiften en 
Wij lazen voor u.

Leon Mijderwijkk
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In de periode tussen 1488 en 1512 
verschijnt er in de Zuidelijke 
Nederlanden een serie van 59 
rekenpenningen die wat de 
beeldenaar betreft afwijkt van wat 
tot dan gebruikelijk is. Niet de 
heersende vorst – aartshertog 
Maximiliaan van Oostenrijk – is 
afgebeeld, maar een vrijwel naakte 
vrouw in haar rechterhand een 
bijzonder attribuut: een zogenaamde 
chantepleure, een middeleeuwse 
aardewerken watergieter die de 
vlammen aan haar voeten dooft. 
Het omschrift toont een veelzeg-
gende tekst: Justitia is geslagen dood, 
Verit ligt in grote nood, Fallacia is 
geboren, Fides heeft de strijd 
verloren - een duidelijke verwijzing 
naar onrecht, leugens, valsheid en 
ontrouw. Op de keerzijde zien we de 
dood met een zeis en de dood met 

drie pijlen die staan voor hongers-
nood, oorlog en pest. 

Tussen circa 1520 en 1584 is er een 
grote serie imitaties van deze 
rekenpenning gemaakt, eerst 
vermoedelijk in de Zuidelijke 
Nederlanden of Noord-Frankrijk en 
later ook in Neurenberg. Uit die 
laatste periode dateert de benaming 
“Venuspenning”. In totaal zijn er 
meer dan 250 varianten bekend. 
Opvallend is dat déze naakte figuur 
alleen op rekenpenningen voorkomt 
en er nergens elders een vergelijk-
bare afbeelding van is gemaakt. 

Freek Groenendijk heeft onderzoek 
gedaan naar deze Venusrekenpen-
ningen en ontdekte daarbij 
raakvlakken met de vaderlandse 
geschiedenis, de numismatiek, de 

kunsthistorie, mythologie, 
astronomie, astrologie en de 
iconografie.
En nog volop actueel want ook 
vandaag de dag worden er nog 
steeds rekenpenningen met deze 
naakte vrouw gevonden - in 
Nederland, in Engeland, in België en 
in Frankrijk. En mede dat was 

aanleiding voor het samenstellen 
van een catalogus van in totaal zo’n 
235 “Venuspenningen”. 

Venus op rekenpenningen

Freek Groenendijk
“Venus op rekenpenningen, de 
naakte waarheid?”
Hardcover, 21 x 30 cm, 300 pa-
gina’s, € 69,95. 
ISBN 9789081706353 bestellen 
bij Uitgeverij Poldervondsten, 
Hoorn, via administratie@vind-
magazine.nl

Koperen venuspen-
ningen met o.a. 
chantepleure, vogel en 
de dood (circa 1488). 
Links ‘Justitia is gesla-
gen dood Verit ligt in 
grote nood / Fallacia is 
geboren Fides heeft de 
strijd verloren’. 
Rechts ‘Matig de 
bedroefde tijden met 
een vrolijke lach / Hoor 
hier wat verheugt gij 
u zie dit zal uw einde 
zijn’.

Zilveren venuspen-
ningen.  
Links ‘In alles ziet op 
het einde anno 1502 / 
Bemint gerechtigheid 
gij die de aarde oor-
deelt’ familiewapen 
van magistraat Gilles 
van Busleyden. 
Rechts ‘Hopen 
verdrijft voor mij de 
tijd A 1492’; keerzijde 
verwijst naar Maxi-
miliaan.

Typus Arithmeticae uit: Gregor Reisch ‘Margarita Philosophica’ (Boek IV, 
Straatsburg 1504). Collectie Karl-Franzens-Universiteit, Graz (UBI 9162).
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nlangs is er door een amateur archeoloog 
wederom een gouden ring gevonden uit de 
begintijd van het Christendom (8e-9e eeuw) in 
Fryslân. Het aantal van dergelijke gevonden gou-

den ringen bedraagt momenteel minstens 7 exemplaren.  
Van 6 ringen is bekend dat ze in Fryslân zijn gevonden en 
1 ring is waarschijnlijk in Fryslân gevonden. Van de ringen 
zijn 4 ringen gevonden op terpen (Westergo), 2 ringen in 
vermoedelijk opgebrachte terpaarde (Oostergo) en  
1 exemplaar (collectie Haedeke, Dld.) heeft als vindplaats 
Holland maar gezien de vorm en datering is Fryslân aan-
nemelijk. Misschien zijn er nog meer exemplaren. Tijd 
voor een poging voor inventarisatie en mogelijke verkla-
ring van de aanwezigheid van deze toch spectaculaire 
vondstgroep.

Gemakshalve zijn de ringen in 2 groepen weergegeven, 
omdat de 2  groepen onderling qua vorm uiteenlopen. 
Groep 1 vormt de stijl ‘Agnus Dei’ en groep 2 de stijl  
‘4 Apostelen’. Gegevens die ontbreken zijn ingevuld met 
nb (niet bekend). 
Alle ringen hebben onderling in meerdere opzichten 
overeenkomsten met elkaar, zoals in de bijlage is weerge-
geven. De ringen 1, 2 en 3 hebben een aantal kenmerken 
die opvallende gelijkenissen vertonen. Met name de 
stilistisch weergegeven ‘tekens’ zijn opvallend. 

Vroeg-christelijke ringen  
in Friesland en hun mogelijke  
betekenis op het kersteningsproces 

Een hypothese

     Type 1 (Agnus Dei ringen)     Type 2 (4 apostelen ringen)

 Ter vergelijk 1  2  3  4  5 6 7

 Ring Aethelswith Ring Menaldum Ring Blessum Ring Tytsjerk Ring Hichtum Ring Minnertsga Ring Oostermeer Ring Haedeke** 
 Angelsaksische ring

Afm. nb  nb  nb  nb  nb  nb nb nb 

Materiaal goud + niello goud + niello goud + resten niello? goud + resten niello goud  goud + resten niello goud + niello goud

Vindplaats Groot Brittannïe Menaldum (terpdorp) Blessum (terpdorp) Tytsjerksteradiel (terpaarde) Hichtum (terpdorp) Minnertsga (terpdorp) Oostermeer (terpaarde) Holland

Gewicht nb  nb  nb  nb  nb  nb nb nb 

Context ja  ja  ja  nee  ja  ja ja nee

Niello (resten aanw.) ja  ja  ja/nee  ja  nee  ja ja nee

Overeenkomsten

Rand ingekerfd nee (soort parelrand) ja  ja  ja  ja  ja nee (soort parelrand) ja

Versiering driehoekjes nee  nee  ja  nee  ja  nee nee nee

Bezel rond  ovaal/rond ovaal/rond ovaal/rond rond  quatrefoil quatrefoil quatrefoil 

A(gnus) zonder      n    niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig 
tussenstreepje

D(ei)         niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig

Lam  echt/rechts  stylistisch/rechts  echt/rechts  echt/rechts niet aanwezig  echt/links  echt/rechts niet aanwezig

  kijkend  kijkend  kijkend  kijkend    kijkend  kijkend

Floral motif     n    niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig

Kruisvorm                   quatrefoil                        quatrefoil                 quatrefoil                  quatrefoil

4 gezichten nee  nee  nee  nee  nee  ja  ja ja

  Johan Postma

Een aantal van deze tekens zijn terug te vinden in de Aethelswith 
ring (datering ca. 850) uit het Brits museum waarmee een link met 
de Angelsaksen gemakkelijk lijkt gemaakt. De ringen 5, 6 en 7 
vertonen onderling grote overeenkomsten en hebben alle drie de 
quatrofoil vorm, die ook voorkomt op de Aethelswith ring.  

O
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     Type 1 (Agnus Dei ringen)     Type 2 (4 apostelen ringen)

 Ter vergelijk 1  2  3  4  5 6 7

 Ring Aethelswith Ring Menaldum Ring Blessum Ring Tytsjerk Ring Hichtum Ring Minnertsga Ring Oostermeer Ring Haedeke** 
 Angelsaksische ring

Afm. nb  nb  nb  nb  nb  nb nb nb 

Materiaal goud + niello goud + niello goud + resten niello? goud + resten niello goud  goud + resten niello goud + niello goud

Vindplaats Groot Brittannïe Menaldum (terpdorp) Blessum (terpdorp) Tytsjerksteradiel (terpaarde) Hichtum (terpdorp) Minnertsga (terpdorp) Oostermeer (terpaarde) Holland

Gewicht nb  nb  nb  nb  nb  nb nb nb 

Context ja  ja  ja  nee  ja  ja ja nee

Niello (resten aanw.) ja  ja  ja/nee  ja  nee  ja ja nee

Overeenkomsten

Rand ingekerfd nee (soort parelrand) ja  ja  ja  ja  ja nee (soort parelrand) ja

Versiering driehoekjes nee  nee  ja  nee  ja  nee nee nee

Bezel rond  ovaal/rond ovaal/rond ovaal/rond rond  quatrefoil quatrefoil quatrefoil 

A(gnus) zonder      n    niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig 
tussenstreepje

D(ei)         niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig

Lam  echt/rechts  stylistisch/rechts  echt/rechts  echt/rechts niet aanwezig  echt/links  echt/rechts niet aanwezig

  kijkend  kijkend  kijkend  kijkend    kijkend  kijkend

Floral motif     n    niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig

Kruisvorm                   quatrefoil                        quatrefoil                 quatrefoil                  quatrefoil

4 gezichten nee  nee  nee  nee  nee  ja  ja ja

Gouden ringen uit de 8e - 9e eeuw gevonden in Fryslân** ** vindplaats Holland/wellicht Fryslân

Bovendien bezitten alle ringen niëllo of waren hier waarschijn-
lijk mee ingelegd. Alleen ring 4 lijkt enigszins afwijkend (geen 
niëllo en een andere tekening) maar bezit toch qua vorm 
overeenkomsten met de ringen 1, 2 en 3. Hebben we hier te 
maken met een vroeger type? 

Wat opvalt is dat alle ringen van goud zijn en eenvoudig qua 
uitvoering zijn. Hoewel van de ringen met een niëllo inleg 
wordt gesuggereerd dat deze van Angelsaksische herkomst 
zijn, is er een kenmerk dat niet Angelsaksisch is. Namelijk de 
‘slordige’ manier waarop de ringen zijn gegraveerd en ingezet 
met niëllo. Wat we van deze goudsmeden kennen is over het 
algemeen de fraaie afwerking. (zie bijv. ring 1) Kennelijke werd 
er veel tijd en liefde in het vervaardigen van deze sieraden 
gestoken.

Moeten we hiermee dan concluderen dat de Angelsaksen 
deze ringen niet hebben vervaardigd en dat de ringen hier in 
Fryslân door lokale goudsmeden zijn vervaardigd ? 
Misschien niet. Er zijn nl. geen aanwijzingen te vinden dat 
lokale Friese goudsmeden actief waren die producten vervaar-
digden met daarin niëllo verwerkt. Er zijn, buiten deze ringen, 
namelijk geen andere producten bekend uit deze periode 
waarin goud en niëllo is verwerkt.
Er kan een reden zijn dat deze ringen ‘slordig’ zijn vervaardigd. 
Uiteraard is dit hypothetisch maar voor de toch spectaculaire 
grote groep vroeg-Christelijke ringen uit deze tijd, lijkt deze 
theorie mij het onderzoeken waard. 

Er waren maar weinig goudsmeden die het specialisme van 
het maken van gouden sieraden met niëllo in huis hadden.  
In de periode rond 800 was goud zeer kostbaar. Er zijn in >>
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Fryslân dan ook beduidend minder goudvondsten bekend 
uit deze tijd dan uit de periode rond 600. Van deze periode 
is bekend dat er waarschijnlijk een Fries Koningshuis heeft 
gezeteld in de streken rondom Wijnaldum. Hiermee kan de 
aanwezigheid van een goudsmid dan ook worden verklaard. 
Als dit koningshuis er rond 800 nog was geweest, was het aan-
nemelijk dat er ook uit die periode ‘rijke’ goudvondsten waren 
gedaan. Dit is echter niet het geval waarmee de aanwezigheid 
van een koningshuis of andere hoge adel eigenlijk valt uit te 
sluiten. Is de afwezigheid van een goudsmid dan ook ver-
klaard ? Waarschijnlijk wel.  
Waarom dan toch de aanwezigheid van een fors aantal 
gouden ringen uit die periode? En ook nog een aantal met 
dezelfde kenmerken? En waarom zijn deze ringen dan alleen 
gevonden in het Friese terpengebied? En is het toeval dat al 
deze ringen van goud zijn en bijvoorbeeld niet van zilver? Veel 
vragen en tot nu toe weinig antwoorden.

De ringen stammen allemaal uit de begintijd van het Chris-
tendom. Een roerige tijd in Fryslân omdat de toenmalige 
bewoners erg vasthielden aan hun heidense gewoonten. De 
veelal Angelsaksische missionarissen en hun gevolg hadden 
te maken met veel verzet. Het bekendste voorbeeld hiervan is 
uiteraard de moord op Bonifatius. Het heeft dan ook eeuwen 
geduurd voor de heidense Friezen waren bekeerd. Na de 
verovering van Fryslân door de Franken werd de weg pas 
echt vrijgemaakt voor het bekeringswerk. De veelal Angel-
saksische missionarissen gingen op reis van terp naar terp 
om hun boodschap uit te dragen. Werden gouden ringen 

met Christelijke symboliek wellicht ingezet als middel om de 
moeilijk te overreden Friezen aan zich te binden? Omdat goud 
in die tijd zeer kostbaar was, werden lokale leiders mogelijk 
‘omgekocht’. De ringen kunnen ter plaatse gemaakt zijn 
door een (Angelsaksische) goudsmid die meereisde met de 
missionarissen. De goudsmid moest snel en primitief aan het 
werk, immers hij had niet een eigen atelier ter beschikking en 
kon geen weken bezig zijn met 1 ring. De verklaring voor de 
primitieve uitvoering  maar wel met Angelsaksische kenmer-
ken. Misschien was er sprake van meerdere goudsmeden. Dit 
zou kunnen verklaren dat  de ringen onderling ook afwijkende 
kenmerken bezitten.

Gouden ringen als wapen in de strijd om het Christendom bij 
de stugge Friezen binnen te krijgen. Omdat het kerstenings-
proces moeizaam verliep, een ultieme poging het Christen-
dom definitief vaste grond onder de voeten te laten krijgen in 
het toenmalige Fryslân. 
Een hypothese uiteraard maar misschien wel een interes-
sante. Nader onderzoek is m.i. dan ook op zijn plaats, want 
wellicht hebben deze ringen een hele grote rol gespeeld in de 
kerstening van Fryslân. Bovendien zijn een aantal vragen nog 
niet opgelost. Met name de vraag waarom deze ringen alleen 
in het Friese terpengebied worden gevonden is een hele inte-
ressante. Hopelijk krijgt deze vondstgroep door dit artikel de 
aandacht die het verdient en worden er in de toekomst door 
verder onderzoek een aantal vragen beantwoord!
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taalonderscheid als voorwerpen dicht 
bij elkaar liggen. Wordt geleverd met 
20 cm conc. zoekschijf, Verschillende 
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of neem contact met ons op.
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€ 769,-

€ 669,- € 529,- € 405,-
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et beschermen van je vingers bij het werken met 
naalden is al heel oud. De oudste vorm van be-
scherming waren stukjes bot, steen of leer waaruit 
later de vingerhoed ontstond. Er zijn twee soorten 

te herkennen; de gesloten en open vingerhoed. De open 
wordt meestal duim- of naairing genoemd, maar dit klopt 
niet. Er zijn namelijk ook kleine naairingen bekend die nooit 
om een duim zouden passen, Bartels (1999) stelt dan ook 
voor om de duimringen als ringvingerhoed aan te duiden. 
Deze werden vooral gebruikt voor het zwaardere werk 
o.a. door schoenmakers. Het gesloten type was voor het 
lichtere werk zoals borduren, verstellen en werd veel door 
kleermakers gebruikt. Vingerhoeden werden in verschillen-
de materialen gemaakt zoals; glas, porselein, goud, zilver, 
brons en messing. 
 
Er wordt wel verondersteld dat de Romeinen de vinger-
hoed al kenden, maar archeologisch onderzoek heeft 
aangetoond dat dit niet het geval was. In Europa zien 
we pas in de 9e eeuw voor het eerst bronzen naairingen 
voorkomen, en wel in het byzantijnse gedeelte van Korin-
the. De oudste vingerhoeden met een gesloten top zijn 
in Spanje gevonden, waar in Cordoba vanaf de 10e eeuw 
vingerhoeden werden geproduceerd. Deze vingerhoeden 
waren gemaakt in de Moorse stijl, en werden meestal uit 
een stuk in brons gegoten. Er zijn twee typen te herkennen; 
een puntig model welke werd gebruikt bij het maken van 
harnassen, schoenen en zadels. En een afgerond model 
welke door kleermakers werd gebruikt. In West-Europa 

worden vanaf het begin van de 13e eeuw vingerhoeden en 
naairingen gemaakt, deze leken sterk op de Spaans-Moorse 
voorgangers maar dan kleiner en lichter. Zo weten we uit 
bronnen dat in 1260 in Parijs door leden van het slotenma-
kersgilde en het knopenmakersgilde messing mannen- en 
vrouwenvingerhoeden werden gemaakt. Tussen 1350 en 
1450 zien we in Engeland dat er messing en roodkoperen 
vingerhoeden werden gegoten welke helemaal zijn geput, 
het zogenaamde bijenkorfmodel, deze worden ook in Ne-
derland gevonden. We zien dan ook dat messing het brons 
verdringt. Messing is een legering van koper met 40% zink, 
en was makkelijker te smelten, gieten en te walsen. De 
grondstoffen waren ook goedkoper, waardoor productie-
kosten lager waren. Daar komt bij dat de gele kleur, wat op 
goud leek, meer werd gewaardeerd dan de bruine kleur 
van de bronzen exemplaren. 

Vingerhoeden uit de tweede helft 14e eeuw werden 
meestal uit een plaatje gehamerd, waarna er een losse top 
op werd gesoldeerd. De putjes werden in verticale rijen 
aangebracht. Vanaf 1530 werden ze vooral geperst. Hierbij 
werd het gewalste plaatje vervolgens in steeds diepere 
mallen geslagen totdat de vingerhoed zijn vorm kreeg. 
Hierna werden de putjes, meestal in een spiraal, met de 
hand ingeslagen of met een radstempel ingedrukt. Veel 
vingerhoeden uit de late 15e en vroege 16e eeuw hebben 
aan de onderkant een manchet/boord. Deze is soms glad 
maar meestal versierd met een of twee groeven of rin-
gen. In de 14e eeuw ontstond er in Neurenberg een grote 

VingerhoedenVingerhoeden

  G. Hofstra

1.  Ringvingerhoed. 

2.  Gegoten, Bijenkorfmodel.  

3.  Gehamerd .

4.  Geperst, Monopolymodel met 

topgroef .  
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Zilveren vingerhoed
Een aantal jaren geleden geleden is in de buurt van Tirns een 
mooi exemplaar van een zilveren vingerhoed gevonden, welke 
zich tegenwoordig in de collectie van het Fries Scheepvaartmu-
seum bevindt. Dit exemplaar was gegraveerd met een naam en 
jaartal ‘o 1589 REINV PITERS’. Het gaat hierbij om Reinu Piters: 
dochter van Pier Heeres en Baet Jans. Gedoopt op 2 maart 1589 
te Sneek en getrouwd op 7 juni 1611 met Ewert Hendricks in de 
Martinikerk te Sneek. Waarschijnlijk maakte deze vingerhoed 
deel uit van de huwelijksgeschenken.

Bronnen

Baart, J., (1977) Opgravingen in Amsterdam: 20 jaar stadskernonderzoek. 

Fibula-van Dishoeck

Bartels, M., (1999). Steden in Scherven. Vondsten uit beerputten in Deventer, 

Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900). Amersfoort/Zwolle.

Boon, H.F. & Langedijk, C.A. (2008). Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de 

tijd van de Republiek. University of Amsterdam.

Dit artikel is eerder verschenen in het De Waag nr. 3, 2014, het 
magazine van de vereniging Historisch Sneek.

vingerhoedindustrie, welke in de 16e eeuw de belangrijkste 
en grootste van de wereld werd. Hierdoor zien we dan ook dat 
alle in Nederland gevonden messing vingerhoeden van voor 
1600 geïmporteerd zijn. In Nederland werden toen alleen door 
zilversmeden vingerhoeden gemaakt. Deze werden uit een 
rond gebogen plaatje zilver gemaakt, met een gesoldeerde top. 

De Nederlandse vingerhoedenindustrie ontstond pas na 1580, 
mogelijk gemaakt door de meegebrachte kennis en het kapi-
taal van protestantse vluchtelingen. Belangrijk hierbij was ook 
een uitvinding, begin17e eeuw, van de Amsterdammer Gerart 
van Slangenborch. Deze bedacht een manier om het putten 
te mechaniseren, waardoor de productiekosten en eindprijzen 
veel lager waren dan de vingerhoeden uit Neurenberg. Hij 
voorzag met behulp van een wielstempel een plaatje messing 
volledig van putjes, waarna deze tot een vingerhoed werd ge-
bogen. De top kon hierbij niet geput worden, deze werd apart 
met een radstempel geput (putjes in rechte lijnen) en later 
toegevoegd. Kort daarna werd door een andere Amsterdam-
mer een bolstempel ontwikkeld. Hierbij werd de vingergoed op 
een mal geplaats en met een slag van putjes op de top voor-
zien (putjes in een cirkel). Deze fabrieken werkten meestal op 
waterkracht, en werden dan ook vingerhoedmolens genoemd. 
Naast Amsterdam ontstonden in de tweede kwart van de 17e 
eeuw nog een aantal Nederlandse productieplaatsen voor mes-
sing  vingerhoeden, de belangrijksten waren; Vianen, Utrecht, 
en de Bilt. In Haarlem, Schoonhoven, ’s-Hertogenbosch en 
Rotterdam werden voor een korte tijd ook koperen vingerhoe-
den gemaakt. Opvallend is dat de Nederlandse vingerhoeden 
allemaal sterk op elkaar lijken, ze worden ook wel ‘Monopoly’  
vingerhoeden genoemd. Hierbij is de manchet voorzien van 
draaigroeven en hebben ze een kenmerkende topgroef.  Het 
model blijft in de periode 1630-1725 vrijwel ongewijzigd. Er 
zijn twee subtypen te herkennen; een licht uitgevoerde voor 
borduur en verstelwerk, en een zwaarder model, ook wel 
‘Franse vingerhoed’ genoemd voor het zwaardere werk. Vanaf 
het einde van de 18e eeuw werden de vingerhoeden volledig 
machinaal geproduceerd. 
 

>>

 

Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuws-
gierig 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 gewerkt 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. 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)

Dit boek en nog veel meer boeken 
bestelt u gemakkelijk via onze webshop!

+  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 Smartfi nd 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

Waterproof

de metaaldetectorrevolutie van Minelab! 

Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuws-
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Portret van 
Martien Weel 
(1935-2011) 

Goed Gevonden, een historie van 
archeologen en ‘amateurs’
Eindelijk een boek dat gewijd is aan de 
zoektochten van een detectoramateur! 
Dit boek, een voortreffelijke uitgave van 
Vind telt 272 pagina’s. Volledig in kleur.

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 fl ink 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. 

 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

8”x6” 12”x10”  15”x12”  18”x15”
✔

✔

€ 39,90

€ 34,95

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).

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 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!



 

Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuws-
gierig 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 gewerkt 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. 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)

Dit boek en nog veel meer boeken 
bestelt u gemakkelijk via onze webshop!

+  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 Smartfi nd 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

Waterproof

de metaaldetectorrevolutie van Minelab! 

Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuws-
gierig 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 gewerkt en 
dat is te zien. Deze detector is met bijna militaire nauwkeurigheid 

gebouwd. Wat ons betreft doet de inhoud trouwens niet onder voor 

Portret van 
Martien Weel 
(1935-2011) 

Goed Gevonden, een historie van 
archeologen en ‘amateurs’
Eindelijk een boek dat gewijd is aan de 
zoektochten van een detectoramateur! 
Dit boek, een voortreffelijke uitgave van 
Vind telt 272 pagina’s. Volledig in kleur.

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 fl ink 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. 

 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

8”x6” 12”x10”  15”x12”  18”x15”
✔

✔

€ 39,90

€ 34,95

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).
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2e gewijzigde druk
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(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
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De Excalibur II kent twee uit- 
uitvoeringen, met 25 en met 20 
cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH) 
(geen geheugen) oplaadsysteem.

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

de waterlijn veel minder zwaar is. De beschermkap is fl u-
orescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en 
waterdichtheid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte 
hoofd telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.                         

X-TERRA505�€ 599,-

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

 
26 cm 
elliptische 
schijf
€ 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!

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!

€ 1399,-
Excalibur II

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! 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 dieptebereik 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 

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.

De X-Terra 505 heeft de mogelijkheid 
om 3 i.p.v. 2 zoekschijven met verschil-
lende frequenties eronder te plaatsen. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 
18,75 kHz. Verder is de discriminatie-
schaal, de gevoeligheidsschaal en zijn 
de identifi catienummers uitgebreid 
waardoor je meer dieptebereik hebt en 
de keuzemogelijkheden worden verfi jnd.

De X-Terra 305 heeft een extra 
discriminatie programma, handmatige 
grondontstoring, een frequentie regelaar 
en tuning. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

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

standaard voor de middenklasse. 
Deze detectoren kunnen zich meten met veel 

duurdere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

De Excalibur II kent twee uit- 
uitvoeringen, met 25 en met 20 
cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH) 
(geen geheugen) oplaadsysteem.

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

de waterlijn veel minder zwaar is. De beschermkap is fl u-
orescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

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

Excalibur IIExcalibur II

X-TERRA

X-TERRA 305

€ 399,-

   X-TERRA 705

 € 729,-

MINELAB

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt 
Voorzien van een 26 cm wide scan 
zoekschijf (gespaakt), die breed de grond in gaat 

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! Bovendien voorzien 

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! Bovendien voorzien 

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 dieptebereik voor normale 
voorwerpen.

Voorzien van een 26 cm wide scan 

€ 995,-
Zonder extra accessoires

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

De X-Terra 505 heeft de mogelijkheid 
om 3 i.p.v. 2 zoekschijven met verschil-
lende frequenties eronder te plaatsen. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 
18,75 kHz. Verder is de discriminatie-
schaal, de gevoeligheidsschaal en zijn 
de identifi catienummers uitgebreid 
waardoor je meer dieptebereik hebt en 
de keuzemogelijkheden worden verfi jnd.

De X-Terra 305 heeft een extra 
discriminatie programma, handmatige 
grondontstoring, een frequentie regelaar 
en tuning. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

X-TERRA 305

€ 399,-

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 

   X-TERRA 705

€ 729,-

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.

en bij elke zwaai meer grond afzoekt dan detectors 

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 

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 camoufl age 
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.

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

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 afl ezing 
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 € 469,-

Cibola & Vaquero, 
twee krachtige middenklassers

Tejón

Cortes

Vaquero

€ 569,-

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

€ 349,-

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!

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  € 249,-
  Compadre met 20 cm schijf  € 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 
krachtiger dan hun voorgangers 

(+20%) en zijn daarmee echte 
krachtpatsers voor een milde prijs. 
Het gewicht van deze twee model-
len 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 
vervuilde 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

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!

Cibola & Vaquero, 

€ 349,-

  Compadre met 20 cm schijf  € 269,-

Cibola
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 

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van 
gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op 

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.

Vereenvoudigd model van de Cortes. In Engeland bekend als 

vervuilde 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.

De Cortes is een uiterst goed 
doordachte detector met de voordelen van het 
snelle knoppen werk én een duidelijke afl ezing 
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 

€ 869,-

€ 669,-

€ 749,-

Silver µMax

Lobo Super TRAQ

€ 849,- en € 899,-

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

DeLeón

CIBOLA 
HOLLANDIA499,-

Deze Nederlandstalige versie van de Tesoro Cibola wordt geleverd met 
26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24 cm concen-
trische 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!

Keuze

tussen een 

elliptische  DD schijf 

of een 21 x 24 cm 

concen trische schijf 

voor

 € 499,00



De Excalibur II kent twee uit- 
uitvoeringen, met 25 en met 20 
cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH) 
(geen geheugen) oplaadsysteem.

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

de waterlijn veel minder zwaar is. De beschermkap is fl u-
orescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en 
waterdichtheid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte 
hoofd telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.                         

X-TERRA505�€ 599,-

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

 
26 cm 
elliptische 
schijf
€ 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!

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!

€ 1399,-
Excalibur II

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! 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 dieptebereik 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 

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.

De X-Terra 505 heeft de mogelijkheid 
om 3 i.p.v. 2 zoekschijven met verschil-
lende frequenties eronder te plaatsen. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 
18,75 kHz. Verder is de discriminatie-
schaal, de gevoeligheidsschaal en zijn 
de identifi catienummers uitgebreid 
waardoor je meer dieptebereik hebt en 
de keuzemogelijkheden worden verfi jnd.

De X-Terra 305 heeft een extra 
discriminatie programma, handmatige 
grondontstoring, een frequentie regelaar 
en tuning. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

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

standaard voor de middenklasse. 
Deze detectoren kunnen zich meten met veel 

duurdere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

De Excalibur II kent twee uit- 
uitvoeringen, met 25 en met 20 
cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH) 
(geen geheugen) oplaadsysteem.

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

de waterlijn veel minder zwaar is. De beschermkap is fl u-
orescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

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

Excalibur IIExcalibur II

X-TERRA

X-TERRA 305

€ 399,-

   X-TERRA 705

 € 729,-

MINELAB

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt 
Voorzien van een 26 cm wide scan 
zoekschijf (gespaakt), die breed de grond in gaat 

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! Bovendien voorzien 

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en 
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde 
multifrequentie techniek van Minelab. De Safari is 
bijzonder geschikt om op stranden tussen eb en vloed 
en grote akkers te zoeken, de praktijk: door de strakke 
discriminatie hoef je minder te graven naar rommel, dus 
meer tijd voor de goede signalen! Bovendien voorzien 

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 dieptebereik voor normale 
voorwerpen.

Voorzien van een 26 cm wide scan 

€ 995,-
Zonder extra accessoires

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

De X-Terra 505 heeft de mogelijkheid 
om 3 i.p.v. 2 zoekschijven met verschil-
lende frequenties eronder te plaatsen. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 
18,75 kHz. Verder is de discriminatie-
schaal, de gevoeligheidsschaal en zijn 
de identifi catienummers uitgebreid 
waardoor je meer dieptebereik hebt en 
de keuzemogelijkheden worden verfi jnd.

De X-Terra 305 heeft een extra 
discriminatie programma, handmatige 
grondontstoring, een frequentie regelaar 
en tuning. 
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

X-TERRA 305

€ 399,-

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 

   X-TERRA 705

€ 729,-

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.

en bij elke zwaai meer grond afzoekt dan detectors 

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 

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 camoufl age 
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.

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

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 afl ezing 
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 € 469,-

Cibola & Vaquero, 
twee krachtige middenklassers

Tejón

Cortes

Vaquero

€ 569,-

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

€ 349,-

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!

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  € 249,-
  Compadre met 20 cm schijf  € 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 
krachtiger dan hun voorgangers 

(+20%) en zijn daarmee echte 
krachtpatsers voor een milde prijs. 
Het gewicht van deze twee model-
len 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 
vervuilde 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

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!

Cibola & Vaquero, 

€ 349,-

  Compadre met 20 cm schijf  € 269,-

Cibola
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 

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van 
gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op 

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.

Vereenvoudigd model van de Cortes. In Engeland bekend als 

vervuilde 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.

De Cortes is een uiterst goed 
doordachte detector met de voordelen van het 
snelle knoppen werk én een duidelijke afl ezing 
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 

€ 869,-

€ 669,-

€ 749,-

Silver µMax

Lobo Super TRAQ

€ 849,- en € 899,-

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

DeLeón

CIBOLA 
HOLLANDIA499,-

Deze Nederlandstalige versie van de Tesoro Cibola wordt geleverd met 
26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24 cm concen-
trische 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!

Keuze

tussen een 

elliptische  DD schijf 

of een 21 x 24 cm 

concen trische schijf 

voor

 € 499,00



Deze Franse lichtgewicht heeft alles: 
uitstekend dieptebereik, hoge 
gevoeligheid en extreem hoge reac-
tiesnelheid 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 Neder-
landstalige 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
 

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

Bestelnummer XZ1785. 

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

ADX 150 en ADVENTIS II 
specifi caties:
 • 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!

Deze Franse lichtgewicht heeft alles: 
uitstekend dieptebereik, hoge 
gevoeligheid en extreem hoge reac-
tiesnelheid en dat alles draadloos: 
een elektronisch hoogstandje!

Deus 3.2 nl  22 cm schijf, met WS-4     € 1495,-
Deus 3.2 nl  22 cm schijf, LITE met WS-4 € 895,-
Deus 3.2 nl  22 cm schijf, zonder WS-4  € 1206,-
Deus 3.2 nl  22 cm schijf, met WS-5      € 1569,-
Deus 3.2 nl  28 cm schijf, met WS-4      € 1535,-
Deus 3.2 nl  28 cm schijf, met WS-5      € 1585,-
Deus 3.2 nl  28 cm schijf, zonder WS-4  € 1249,-
Stelenset (alleen compleet)   € 185,-                               
28 cm zoekschijf + beschermkap + ondersteel    
 € 369,-
WS-4 draadloze hoofdtel. voor Deus    € 289,-
WS-5 draadloze hoofdtel. voor Deus   € 349,-
Antenne 250 cm of 115 cm lang € 30,-

Draadloze hoofdtelefoons voor XP’s analoge modellen 
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, uiter-
aard 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 detec-
tor, omdat deze dieptebereik en gevoeligheid 
combineert.  Dit is mogelijk omdat dit een hoog 
frequente detector is. Hoge frequenties zijn no-
dig om de gewenste gevoeligheid te krijgen om 
zeer kleine muntjes en vertikaal liggende mun-
ten en voorwerpen te detecteren.
De Gold Maxx Power is toegerust met speciale 
� lters zodat zoekers meer goede vondsten doen 
op sterk met ijzer vervuilde zoekterreinen. Deze 
detector is mede door de wide scan zoekschijven 
zeer e� ectief op zwaar gemineraliseerde grond. 
Batterijduur 45 tot 50 uur.
Dit is een professionele detector met het ge-
wicht van een middenklasser!
 

18 KHZ

925,00

595,00

ADX 150 en ADVENTIS II 

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 
zeer makkelijk te bedienen is. Speciale Silencer schakelaar 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

G-MAXX II 

NIEUW!

Er is nu ook 
een Antenne 
voor de Deus 
te koop zodat 

je ermee in 
het water kunt 

zoeken.

WS 2 (met 2 kanalen) 175,00        WS 3  225,00

DETECT - GERT GESINK
Importeur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van ‘Handboek voor zoekers’

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede 
Tel. (053) 430 05 12 
(Buiten vakantiedagen geopend op werkdagen van 10.00-17.00 uur)
E-mail: info@detect.nl   www.detect.nl   Volg ons op twitter!



dealerpagina
GRONINGEN

Pieterman Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /  
Garrett / Teknetics / White’s / Nokta / Makro /
AKA /    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
Officieel dealer van Fisher en C.Scope detec-
toren en Clear Signal hoofdtelefoons. Tevens 
verkoop, verhuur en advies van diverse 
metaaldetectoren 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 detection 
systems
Metaaldetectors, bodemradars, diepzoekers, 
(onder)waterdetectors, vismagneten, acces-
soires etc.
Officieel dealer, advies, verkoop, inruil en 
verhuur.
Merken o.a. White’s / Fisher / C.Scope / Nokta / 
Makro Detector JeoHunter
Importeur NEL-Coils schotels en PowerPull en 
HiForce super vismagneten

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

GELDERLAND

Arena Metaaldetectors
Voor metaaldetectors, grondradars, magneten 
en detectiepoorten.
Bel ons voor de beste inruilprijs van uw huidige 
metaaldetector
Verkoop via Winkel en Webshop

Mortelweg 1B
6551 AE Weurt – Nijmegen
Tel.: (024)8443430
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)
Officieel dealer : Minelab /  Tesoro /  White’s / 
Black Knight
Diepzoekers / Onderwaterdetectors /  
Pijp-en leidingdetectors
Pinpointers / PowerPull vismagneten /   
detector verhuur / opsporingsservice

Hagedoornstraat 12
8800 Roeselare  Belgiê   
Tel. 051 205006  GSM: 0477 31 66 56 
E-Mail: 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.
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Marin Driedijk
Op de koffie bij...
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et is altijd leuk om bij een zoeker op bezoek te gaan. 
Wat babbelen over de hobby, wat sneupen in de bakken 
met vondsten en soms kom je dan heel leuke vondsten 
tegen. Zodra we bij Marin het huis binnen stappen, 
herken je gelijk het huis van een verwoed zoeker. Het 

eerste valt het oog op een vitrine boordevol met allerlei gevonden 
topstukken.
  
“Koffie?” Terwijl de koffie wordt in geschonken kunnen we onze 
nieuwsgierigheid niet bedwingen, mogen we even... Altijd span-
nend om bij een ander in de vitrinekast te kijken. Wow, daar liggen 
toch wel een paar mooie vondsten in de vitrine, prachtige fibula’s, 
fraaie munten en allerlei Romeins en middeleeuws materiaal. 
Marin begint gelijk trots en gepassioneerd te vertellen over een 
 gespbroche die hij gevonden heeft. En dat is inderdaad een heel 
fraai voorwerp (foto rechts). Zo iets zijn wij nog nooit tegen geko-
men.  Daarna volgen een prachtige 4-koppige fibula, ringen ...... en 
al snel komen er overal doosjes en bakjes met nog meer vondsten 
te voorschijn.

We hebben al snel in de gaten dat Marin geen beginneling is, en 
dat klopt ook. Marin zoekt al vanaf 2002 en probeert ondanks dat 
hij een drukke baan heeft als installateur bij een kabelbedrijf, toch 
minimaal elke 14 dagen er wel een dag met de metaaldetector op 
uit te trekken. Vaak alleen, maar ook regelmatig met zijn zoekmaat 
Cees Ouwehand. Heerlijk over een akker lopen terwijl je af en toe 
een haas ziet, het zoeken is voor hem dan ook echt een ontspan-
ning.

1  Denarius (zilver) Marcus Aurelius, 
geslagen te Rome in 161-162 na 
Christus. 

 Voorzijde: kop van de keizer 
(blootshoofds) naar rechts. Om-
schrift: IMP M AVREL ANTONINVS 
AVG

 Keerzijde: Concordia met of-
ferschaal; arm rustend op een 
beeldje van Spes, geplaatst op een 
hoorn des overvloeds. Omschrift: 
CONCORD AVG TRP XVI COS III

 Lit.: RIC 40

2  Lunula leerbeslag (Romeinse 
militaria)

 Brons  
Romeins, 1e -2e eeuw

3 Meloenkraal
 Glas 
 Romeins, 1e eeuw na Chr.
 
4  Ogenfibula
 Brons  

10 v - ca. 43 na Chr.

5 Dukaat Provincie Holland
 1776
 Goud

6 Gespbroche met vogeltjes
 Brons
 Ca. 1200 - 1400

7 Dupondius Vespasianus, gesla-
gen te Lyon in 77-78 na Christus. 

 Voorzijde: gelauwerde kop van de 
keizer naar rechts. Omschrift: IMP 
CAES VESPASIAN AVG COS VIII PP

 Keerzijde: Fides met offerschaal en 
hoorn des overvloeds. Omschrift: 
FIDES PVBLICA SC

 Lit.: RIC 753b
 Brons

8 D-gesp met gespplaat
 Brons
 14e eeuw

2

3

4

5

7

8

>>

H

6

Teksten/foto’s: Kees Leenheer / Johan Koning  
en determinatieteam

1
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9  Helmknop
 Brons 
 Romeins
 
10  Draadfibula
 Brons  

Voornamelijk Flavisch (tweede 
helft eerste eeuw na Chr.)

11 Haarpen
 Brons
 Romeins

12 Schijffibula met kruis
 Brons 
 800-950 na Chr.

13 Kelt Avacia munt
 Avacia Eubronen
 Brons 
 50 v. Chr.

14 Vogeltje, Kastbeslag
 Zijn ook bekend als bovenstuk/

bekroning van een haarnaald
 Brons 
 2e-3e eeuw

15 Ring 
 Romeins
 Zilver

16 Hanger
 Onderscheiding schietvereniging. 

De afbeelding van de persoon 
heeft gelijkenissen met Prins Mau-
rits (1567-1625).1850-1900

 Schietvereniging met de naam 
Prins Maurits vinden we o.a. in Wil-
lemstad, Deventer en Axel.

 Zilver

17 Rekenpenning Noordelijke 
Nederlanden. Hoop op hulp van 
Engeland tegen de onderdrukking 
door Spanje.

 Vz. Twee geketende handen reiken 
naar een gekroond hart; ter weer-
zijde: Populi - Belgici en (tussen 
de handen) SPES= Hoop van het 
Nederlandse volk. Rondom: + COR 
NOBILE AFFLICTIS OPITVLATVR 
Een edel hart geeft de verdrukten 
ondersteuning.

  
 

9

10

11

12

13

14

15
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Toch kan hij zich ook wel druk maken over zoekers die er een puin-
hoop van maken. Steeds meer ziet hij, als hij op een akker komt dat 
er al vaak   -zonder toestemming te vragen- gezocht is en de gaten 
niet dicht gegooid zijn. “Gewoon grote kraters laten ze achter!” Hij 
heeft daarom ook een tip voor andere zoekers: “Vraag altijd om 
toestemming aan de boer en stap niet zomaar op iemands anders 
land. Dat zou je zelf immers ook niet leuk vinden. Voorts, maak je 
gaten dicht en neem je rotzooi mee, dan verpest je het ook niet 
voor een ander!”
 
Als we om foto’s te maken van wat vondsten naar buiten gaan, 
lopen we door de keuken en uiteraard komen we daar ook de be-
kende vieze bakje met vondsten en drap op het aanrecht tegen. En 
zoals bij bijna elke zoeker is de vrouw des huizes daar wat minder 
blij mee.

Marin zoekt afhankelijk van het terrein en grondomstandigheden 
met de Minelab E-Trac en de XP Goldmaxx detector. Oh ja, aan de 
detector is wel te zien dat hij blijkbaar regelmatig in de klei zoekt. 
Beide detectors bevallen hem trouwens prima.

Na zoveel mooie vondsten in handen te hebben gehad, begint het 
toch wel een beetje te jeuken en wordt het tijd op op te stappen. 
Eens kijken of we vanmiddag nog een leuk een akker kunnen 
vinden om... 

Voor zoekers die ‘www.bodemvondstenwereld.nl’ bezoeken, is 
Marin als moderater bekend onder de naam ’krulstaart’. 

Kz. 1586 BELGIA HISPanorum 
TYRANNIDE OPRESSA PORTVgal-
lia SVBITA VI OBRVTA AVXILium 
A DEO ET SERenissima ANGLIAE 
REGina EXPETatur 1586 Nu Neder-
land door tirannie van de Span-
jaarden onderdrukt is en Portugal 
met overmacht geweld over-
rompeld is, verwachten wij onze 
hulp van God en de doorluchtige 
koningin van Engeland.

 Dugn. 3095 vL I 363.2
 Koperlegering 

18 Merovingische beugelfibula
 met 3 (4) vogelkoppen 

Brons
 5-6e eeuw

19 Religieus insigne.  
Voorstelling: Calverie

 Lood/tinlegering
 1450-1500 
 HP3- nr.2722 

20 Romeins leerbeslag
 (koffieboon 2-3e eeuw)
 Brons

21  Denarius (zilver) Vespasianus, 
geslagen te Rome in 69-71 na 
Christus. 

 Voorzijde: gelauwerde kop van de 
keizer naar rechts. Omschrift: IMP 
CAESAR VESPASIANVS AVG

 Keerzijde: treurende Jodin naast 
trofee. Omschrift: IVDAEA

 Lit.: RIC 15

22 Collectie Latène glas
 ca. 200 - 15 v Chr.

23 Pijlpunt kruisboog
 IJzer met hout  

14e eeuw

 
 

16

17

18

19

20

21

22

23

Vind je het leuk als we ook bij jou op de koffie komen, mail dat dan 
even naar: redactie@detectoramateur.nl
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Op werkbezoek bij de conservator archeologie in het Norwich 
Castle Museum in Engeland was er de gelegenheid allerlei 
vondsten uit de collecties te bekijken. In relatie tot Friesland 
zijn vooral de vondsten uit de Angelsaksische en opvolgende 
Vikingtijd (samen ca. 400-1100) interessant, omdat er in die 
periode veel contacten waren. Het bestuderen van de objecten uit 
die periode in Engeland kan daarbij nieuw licht werpen op onze 
Friese collectie. Dit gebeurde met een ‘sword scabbard chape’  
– een zwaardschedepuntbeschermer – uit de plaats 
Ashwellthorpe in het district Norfolk. Op zoek naar iets heel 
anders viel mijn oog op de zwaardschedepuntbeschermer, want 
die kwam me wel heel bekend voor. In de collecties van het Fries 
Museum is precies eenzelfde object te vinden.

Dit object is sinds de jaren ’80 in de museumcollectie, geschonken door 
een particuliere vinder die het object als losse vondst tegenkwam. De 
zwaardschedepuntbeschermer – een stuk beslag dat om de punt van een 
zwaardschede zit ter bescherming en decoratie – is vervolgens beschreven 

en gedocumenteerd.  Het gaat om een bronzen object van ongeveer vier cen-
timeter hoog, dat aan de voorzijde versierd is. We zien een mensfiguur met een 
gezicht en face, waarvan de ogen weergegeven zijn met puntcirkels. Ook neus en 
haar of hoofddeksel zijn duidelijk aangegeven;  sommigen spreken van een helm 
met duidelijke neusbescherming. Een man met helm, het uiterlijk van een krijger, 
past natuurlijk goed bij de drager van een zwaard. Naar beneden toe is er niet echt 
een lichaam, maar loopt het geheel in een punt met ronde knop. De armen van de 
mensfiguur zijn omhoog richting het hoofd, en bestaan uit twee vogelkoppen die 
met de bek naar het gezicht zijn gericht. Goede parallellen waren niet gedocumen-
teerd, wel was bekend dat het stuk uit de periode 400 tot 700 moest komen en dus 
in de volksverhuizingstijd te plaatsen is. Egge Knol publiceerde de zwaardschedebe-
schermer en wees erop dat het gaat om een type dat uit de 5e eeuw stamt.2 

Uit de Norfolkse vondst is nog meer informatie te halen en die leidt weer naar 
andere vondsten. Met behulp van deze vondst levert een zoektocht in de online 
database van het Engelse Portable Antiquities Scheme3, het nationale registratie-
systeem voor bodemvondsten,  nog meerdere recente exemplaren op. Deze zijn 
gevonden en geregistreerd tussen 2008 en nu. De Engelse exemplaren lijken een 
halve centimeter kleiner te zijn, maar komen qua uitvoering, materiaal  - namelijk 
koperlegering of brons - en techniek  - gegoten - overeen. Het lijkt erop dat het type 
op het continent in de 5e eeuw te dateren is, terwijl deze ietsje later  in de 6e eeuw 
in Engeland voorkomt.

De zwaardschedepuntbeschermer. Fries Museum,  

Leeuwarden; Collectie Provincie Fryslân

Nelleke IJssennagger

Een legertje  
zwaardschedebeslagen1

D
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1 Dit artikel verscheen in iets andere vorm eerder in Historisch Tijdschrift Fryslân. 
2 Egge Knol, De Noord-Nederlandse Kustlanden in de Vroege Middeleeuwen. 

1993. P. 76 en 180. 
3 www.finds.org.uk
4 Zie voor vondsten uit Maastricht en Borgharen, Annemarieke Willemsen, 

Gouden Middeleeuwen. p. 141

De zwaardschedepuntbeschermer op een perspex beugel. 

Origineel zal deze beugel van metaal zijn geweest en zat deze 

op de punt van de zwaardschede. Fries Museum, Leeuwarden; 

Collectie Provincie Fryslân.

Nelleke IJssennagger

Op basis van de uitvoerige beschrijvingen en de literatuurverwijzing in de database, 
is te achterhalen dat het inderdaad gaat om een bekend en vaststaand type zwaard-
schedepuntbeschermer dat geclassificeerd is door meneer Menghin als type 3a. 
Van dit type blijken er op dat moment zes bekend te zijn uit Frankrijk, een uit Italië, 
twee uit Duitsland en een uit Engeland. In Nederland ontbreken de vondsten op dat 
moment, daar komt enkel een vondst uit Wageningen van het type Wageningen 
voor, dat wel aan de vondst gerelateerd is. Nu, 30 jaar later, komen er zowel Engelse 
als Nederlandse vondsten bij. Bijvoorbeeld vondsten uit Maastricht en Borgha-
ren,4  en dus een Friese. Die  laatste is net een jaar na het verschijnen van de studie 
van Menghin bij het museum gekomen en was dus niet bij dat overzicht bekend. 
Gelukkig is er steeds meer overzicht en zijn er steeds meer vondsten bekend, die we 
kunnen koppelen aan het object in onze collectie. Zo ontstaat er een legertje van 
deze zwaarschedebeschermende krijgers en is ook de lege vlek Noord-Nederland 
een beetje ingevuld. 

Het tegenkomen van een parallel van een bestaande vondst in een ander gebied 
kan dus leiden tot veel nieuwe inzichten. Doordat er ook in vroegere tijden veel 
contact, handel en uitwisseling was zijn typen objecten soms over grote gebieden 
verspreid. Ook het registreren van metaaldetectorvondsten in de landelijk gecoördi-
neerde database in Engeland levert veel inzichten en informatie op. Hiermee wordt 
een corpus opgebouwd aan vondsten, waardoor de beschrijvingen van vondst-
typen en voorbeelden daarvan als een groot naslagwerk gebruikt kunnen worden. 
Het zou mooi zijn als zo’n registratiesysteem ooit ook in Nederland zou komen, 
zodat we ook hier op nationaal niveau gecoördineerd een database kunnen opbou-
wen en zo soms tot nieuwe inzichten kunnen komen.

Afbeelding van verschillende typen zwaardschedepuntbeschermer.

Menghin,W., 1983. Das Schwert im Frühen Mittelalter. Chronologisch-typo-

logische Untersuchungen zu Lang schwertern aus germanischen Gräbern 

des 5. Bis 7. Jahr hunderts n. Chr. 

Samson Flonheim - Gültlingen

Wageningen

Andernach - Blumenfeld
Ortbandzwingen ohne 

Schluzknopf

Langen - Ockstadt

Nelleke IJssennagger is archeologieconservator terpencultuur en Middeleeuwen 
bij het Fries Museum.
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FOtO’s: FemKe
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 Ledendag 7 maart
zeelandzeeland
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FOtO’s: FemKe

Vondst van de Dag
Bronstijd kokerbijl

Voor de tweede keer waren we te gast in het 
Witte Huis in Zeeland NB. Op een flink eind 
lopen – al dan niet over een zelfgemaakte brug 
– waren er twee nieuwe akkers van enkele 
hectaren beschikbaar gesteld.

Het waren twee zeer vochtige wedstrijden. 
Bij het verstoppen van de zakjes een maand 
eerder waren de velden nog goed begaanbaar, 
maar de wedstrijden waren helaas zeer nat. 
Toch hebben we weinig geklaag gehoord. De 
sfeer was gezellig - mede door het goede weer. 

254 zoekers gingen van start bij de wedstrij-
den. Al na vijf minuten in de eerste wedstrijd 
werd in een van de natuurlijke zwembaden de 
vondst van de dag gedaan: Een kokerbijl uit de 
bronstijd. De bijl wordt op het moment van dit 
schrijven nog onderzocht door archeologen. 
Een artikel over deze topvondst zal eerdaags in 
het magazine geplaatst worden. 

De AWN was weer aanwezig met 
een eigen stand. Daar werd o.a. 
reclame gemaakt voor lezingen 
en bijeenkomsten in Eindhoven. 
De DDA verleent ook haar mede-
werking aan deze avonden. Lijkt 
het je leuk om daar meer te weten 
te komen over archeologie, de AWN of 
over opgravingen, neem dan contact op 
met de AWN via http://www.awn-archeologie.
nl/23/ 

De determinatoren met bekende en nieuwe 
gezichten waren druk bezocht en ook hebben 
onze fotografen veel mooie vondsten mogen 
documenteren voor het magazine.  

Hierbij danken wij deze vrijwil-
ligers voor de inzet en graag 
tot de volgende keer!

Een woord van dank gaat ten slotte uit 
naar onze hoofdsponsor Detect, Sand’or, 
DJ Laan, Detector plaza en Midholland 
voor de sponsoring en de aanwezigheid. 
Mocht het jou nu ook leuk lijken mee 
een dag als deze te organiseren? Neem 
dan contact op met de organisatie. We 
zijn ook altijd op zoek naar BHV-ers, deze 
zoeken gratis mee met de wedstrijden.

Tot de volgende keer!!!
Friso Backer
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Gewichten

Diverse vondsten

Gezien op de ledendag >>

Op de ledendag te Zeeland 
werden o.a. de volgende 
voorwerpen ter determinatie 
aangeboden:

Vierkant loden gewicht, 1 lood 
(= 1/32 pond), gemerkt ‘G’ in 
achthoek, 13,03 g, 13 x 14 x 7 mm. 
Bodemvondst Escharen (omge-
ving Grave).

Vierkant messing gewicht? 7,66 
g, 14 x 14 x 3,5 mm. Voorzijde: 3x 
lelie in staande ovaal, linksboven 8 
(?), rechtsboven D. Keerzijde: links 
een letter (R?), rechts een omge-
keerde V. Wie weet hier meer van?

Wig of keil, met oogje, lengte 46 
mm, breed 5 - 10 mm, dik max. 
5 mm, 13,2 g, bodemvondst 
Vechten. Met markering ‘VI’. 

Functie onbekend, hoewel ik één 
literatuurvermelding ken *) waarin 
vermoed wordt dat een dergelijke 
wig of keil in de Romeinse tijd 
werd gebruikt met een unster.
Een unster is een ongelijkarmige 
balans: aan de korte arm wordt 
de last gehangen, terwijl over 
de lange arm een loopgewicht 
wordt verschoven tot evenwicht 
is bereikt. Op die lange arm is een 
schaalverdeling aangebracht, b.v. 
per 5 pond een kerf. Tussenliggen-
de waardes moeten dan worden 
geschat.
Om de uitslag van de lange arm 
te beperken kan deze aan het 
uiteinde door een vast bevestigd 
oog worden gestoken dat enige 

speling naar boven en onderen 
biedt.
Het kan gebeuren dat bij een be-
paalde last de unster niet geheel 

waterpas hangt: de last is dus 
niet een veelvoud van b.v. 5 pond 
zwaar.
De theorie is dat met de meetwig 
of -keil enkele tussenliggende 
waardes kunnen worden bepaald, 
in dit voorbeeld dus waarden 
kleiner dan 5 pond. In de teke-
ning is de wig rechts te vinden bij 
het kopje ‘gauge’. De wig wordt 

daarbij tussen het vaste oog en 
de unsterbalk geschoven: boven 
de unsterbalk voor het bepalen 
van het overgewicht of onder de 
unsterbalk voor het ondergewicht.
De hier beschreven wig heeft 
slechts de aanduiding ‘VI’. De wig 
is vrij klein. Een Romeins pond van 
327,45 g werd in 12 uncia à 27,28 
g verdeeld. Wellicht werd deze 
wig gebruikt bij een unster met 
een schaalverdeling per 1 pond, 
en kon met de wig een uitslag van 
een 1/2 pond = 6 uncia worden 
bepaald.

*) Utz Schmidt (1983). Weighing 
with Egyptian beam scales and 
Roman steelyards. ISASC Sindelfin-
gen Convention, April 30, 1983.

R.J. Holtman
www.gmvv.org / www.muntge-
wicht.nl / www.jenemann.org

Van de vele munten viel dit onooglijke 
muntje op welke door Jan van der Wis toch 
nog gedetermineerd werd als een kwart stui-

ver van Filips 
van Bourgon-
die, bisschop 
van Utrecht 

(1517-1524).
Op vz.: MO.NO.PHI.EPI.TRAICTE (moneta nova 
Philippi episcopus Traiectensis = nieuwe 
munt van Philips, bisschop van Utrecht), twee 
verschillende helmen en daaronder PV / O = 
pax vobis omnibus (vrede zij met u allen). 
Op kz. IVS - TVS - ES.DO - MINE (Gij zijt recht-
vaardig, o Heer). De munt is van biljoen en 
heeft een zeer laag zilvergehalte. 
Lit.: Van der Chijs XXII.8.

Ook dit aan 
de Waal 
gevonden 
muntje werd 

door Jos Benders beschreven als: Engeland
Henri III, Long-cross sterling
HEN-RIO-NLV-ND (muntmeester Henri (lezing 
onzeker) te Londen), K 47.

Twee hondenpen-
ningen werden 
getoond en wel: 
A: Driehoekig met 

Zeeland maart 2015
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Muntgewichten
Het was een prachtige vroege lentedag met 
veel belangstelling in Zeeland. Weer veel mooi 
zaken voorbij zien komen.
Zelfs een aantal vroege 14e-eeuwse muntge-
wichten.
2 ronde muntgewichten met afbeelding en 
tekst erop.

De eerste is voor 
de Franse gouden 
munt de Agnel, 
de afbeelding is 
het lam Gods met 
een kruisvaan 
erachter. Er rond 
omheen staat een 
tekst. De tekst zal 
iets van POIS DE 

FLOR DE AGNEL zijn. Vrij vertaald gewicht voor 
de munt de Agnel.  Er zijn een aantal varianten 
bekend met verschillende teksten. De munt 

had een massa van 4,1 gram; het muntge-
wichtje heeft de massa van 3,87 gram en is 
rond, doorsnede 15 mm en 3 mm dik. 

Een vierkant 
muntgewicht voor 
dezelfde gouden 
munt, nu zonder 
tekst met alleen de 
afbeelding. Deze 
heeft duidelijke 

stijlkenmerken van de plaats Brugge. 
Er werd nog een rond Frans muntgewicht met 
tekst uit de 14e eeuw getoond. Dit is voor een 
gouden munt; de Fiorino uit Italië.  (Helaas was 
de foto niet mooi genoeg voor het blad.)

Ook nog een vierkant 
bronzen muntgewicht 
met de afbeelding van 
een stokkenkruis.  
Dit gewicht is van brons 
en heeft een achterkant 
van 17 mm bij 17 mm 

en schuine randen en een voorvlak van 15 mm 
bij 13 mm waar de afbeelding op staat. De 
achterkant is blanco. De massa is nu nog 6,74 
gram, de munt was 7,1 gram. Het muntgewicht 
is voor de Franse gouden munt de Masse d`or. 
Bij dit muntgewicht is  het kruis van de achter-
kant van de munt genomen als afbeelding. 

Van de maker Cornelis Janssen uit Antwerpen 
kwam een mooi muntgewicht uit 1591 voorbij. 
Deze maker heeft gewerkt van 1577 tot 1604. 
We hebben nog niet van elk jaar een stempel 

teruggevonden en 
weten natuurlijk ook 
niet zeker of hij elk jaar 
een nieuw stempel 
heeft gemaakt. Op de 
foto is het merk van 
Cornelis Janssen (let-

ters C I ), het jaartal is afgekort tot de laatste 2 
cijfers 1591. Altijd leuk als je weer wat nieuws 
ontdekt!

Een andere zoeker kwam met een mooi ge-
kleurd muntgewicht aan. Hij vertelde dat het 
was opgebaggerd uit het water. Dat geeft vaak 
bijzondere reactie met het water en het mes-
sing blokje. De massa van het gewicht is nog 
erg goed 3,32 gram van de 3,57 gram.
De voorkant is een kruis, de Cruzado van 
Portugal.
Op de achterkant staat het makersmerk, de 
letters .I.D. = Jacob Drielenburg. In het wapen-

schild staat links een dril (boor) en rechts een 
burcht en dat maakt Drielenburg. Dit gewicht 
is gemaakt in Amsterdam ca 1645/1680.     
Allemaal weer bedankt voor het laten zien van 
de vondsten! 
Gr DJ   
 
email: djmuntgewicht@telfort.nl

ronde randen.
Vz.: Ster van Maastricht, 
Kz.: (jaar) 1877, (hond) nr. 
231
Koperlegering

B: Vijfhoekig  
Vz.: Ster van Maastricht, 
Kz.: (jaar) 1874, (hond)  nr. 
249
Messinglegering?

Een vuurlood kreeg de volgend omschrij-
ving van Allex Kussendrager mee: Vuurlood 

voor de Suyderzeese 
Vuurbakens, Type SG.
Vz.: SUYDER.ZEESE. 
VUU(rbaken)S
Kz.: IN HOLLANT 1779 
WEST V LT. 
De twee kloppen zijn 
slecht leesbaar, L - H?
Dia. 30 mm.
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Het is maandag 30 juni 2014 als ik er weer eens op uit trek om met de de-
tector te gaan zoeken. Het is die dag prachtig weer aan de Schellerdijk nabij 
de IJssel in Zwolle. Men is hier bezig om een nevengeul aan te leggen voor 
het project ‘ruimte voor de rivier’. Ik had toestemming gevraagd aan de uit-
voerder van het project of ik op het terrein mocht zoeken. Dit mocht onder 
de voorwaarde dat ik mij iedere keer zou melden. Een duit van Overijssel en 
een aluminium jachtpatroon was het enige dat ik tot nu toe had gevonden. 
De graafmachine die iets verderop in het land stond had daar juist een 
stuk weg gegraven. Hoe dichter ik in de buurt van de graafmachine kwam 
hoe meer ik het gevoel kreeg dat daar gewoon niks bijzonders kon liggen 
omdat het op ongestoorde grond leek. Toen ik met de detector bezig was 
viel mijn oog op een stukje aardewerk. Ik zag het aan voor een stukje hout 
omdat het er diepzwart uitzag. Toen ik het ‘stukje hout’ opraapte voelde 
het toch wel anders aan! Voorzichtig even schoonwrijven en toen werden 
nagelindrukken in het oppervlak zichtbaar. Omdat er nog meer dergelijke 
‘zwarte stukken’ lagen ben ik meteen gaan speuren naar meer. Ik vond 
steeds meer scherven en heb meteen een paar telefoon-foto’s verstuurd 
naar de Archeologische dienst van Zwolle en naar mijn goede vriend Kasper 
van den Berghe (archeoloog werkzaam bij de gemeente Arnhem) met de 
vraag of dit mogelijk oud aardewerk kon zijn. Aangezien de graafmachine 
de volgende dag deze plek - naar mijn idee - verder zou vergraven begon ik 
te speuren naar mogelijke grondsporen. Deze waren niet zichtbaar waarna 
ik de laag waarin ik de scherven had gevonden licht ben gaan” schaven”. In 
de hoop een profiel van grondsporen zichtbaar te krijgen of mogelijk nog 
meer scherven te vinden. Het laatste bleek het geval en er kwamen steeds 
meer scherven tevoorschijn. Ik heb de scherven verantwoord geborgen en 
in veiligheid gebracht. Ik kreeg van Kasper van den Berghe te horen dat de 
scherven mogelijk begin jaartelling zouden kunnen dateren . Hij adviseerde 
zoveel mogelijk foto’s te nemen van alles wat er in de directe omgeving van 
de scherven zichtbaar was. Aan de randen van de scherven was duidelijk te 
zien dat het recente breuken waren . De graafmachine had z’n vernietigend 
werk gedaan!! Thuis heb ik de scherven voorzichtig afgespoeld. Het scherf-
oppervlak zag er poreus uit. 

Raadplegen van experts;
De volgende morgen ben ik naar de archeologische dienst van Zwolle 
gegaan om de vondst te laten zien. Hemmy Clevis stond mij te woord en 
Harriët Wevers beoordeelde de scherven. Ze was ‘voorzichtig’ en kwam met 
een voorlopige datering. Het zou mogelijk bronstijd of zelfs ijzertijd zijn…. 
Bij thuiskomst ging ik proberen de ‘kom’ te reconstrueren. Dit bleek zeer 
goed mogelijk door de aanwezigheid van recente breukvlakken Na drie 
dagen slaagde ik er in om de kom bijna (archeologisch) compleet in elkaar 
te zetten. Dit moest ik Hemmy Clevis laten weten en ik heb hem diverse 
foto’s gemaild en uiteraard ook de kom in ‘real-life’ laten zien. Hij vond het 
zinvol om Ad Verlinde (oud provinciaal archeoloog van Overijssel) er naar te 
laten kijken. Hemmy maakte voor mij een afspraak bij de RCE in Amersfoort 
waar ik Ad Verlinde zou ontmoeten. Die kwam uiteindelijk tot de conclusie 
dat het om een Inheems Romeinse kom zou kunnen gaan. De kom kreeg als 
datering 2e tot 4e eeuw na chr. mee.
    

Detailinformatie  :
•	 hooggeschouderde	kom		
•	 kort	afgeschuind	halsje	
•	 op	de	buik	nagelindrukken		

in 2-3 omlopende horizon-
tale lijnen met opvullende 
versiering, zwarte breuk en 
granietgruismagering. 

•	 De	pot	is	een	kleine	11,6	cm	
hoog, de bodem 6 cm en de 
bovenkant ongeveer  
16,5 cm.

Fig. 2  Detailopname van de nagel-

indrukken

vondst van het jaar 2015

Fig. 1  Archeologisch complete 

Inheems Romeinse kom.



Op figuur 2 een detailfoto van de nagelindrukken. Na dit gesprek heb ik 
de pot aangemeld in Archis. De pot is getekend door Harriët Wevers bij 
de Archeologische dienst van Zwolle. Ik kreeg later de tip van Kasper of ik 
nog even de foto’s wilde opsturen naar Ivo Hermsen zodat die ook nog zijn 
mening kon geven. Ook hij kwam tot de zelfde datering die door Ad Verlinde 
was gegeven. Ivo Hermsen voegde wel deze informatie eraan toe: “Aan de 
steengruismagering hecht ik liever geen daterende waarde. Magering kan lokaal 
en regionaal heel sterk verschillen, ook in de Romeinse tijd”. De vraag zal altijd 
nog blijven waarom heeft deze kom juist daar gelegen en hoe is hij in de 
grond beland in die tijd. Omdat de grondsporen ontbraken zal deze vraag 
nooit beantwoord kunnen worden….. helaas. 

Illegaal of legaal bezig geweest?
Over het gegeven of deze kom op een legale of illegale manier geborgen 
is zijn de meningen verdeeld. De een zegt dat de pot illegaal is opgegraven 
. (Dit omdat ik bewust ben verder gegaan met het zoeken naar nog meer 
scherven). Terwijl anderen weer zeggen dat hij op een legale en verantwoor-
de manier is geborgen. Toen ik de volgende dag op de vondstplek terugkeer-
de zag ik dat ik zelf - door de vondst te bergen - juist had gehandeld toen ik 
een keuze moest maken: de graafmachine had alles weg gegraven waar de 
pot had gelegen!!
Een andere optie zou zijn geweest, maar dat is achteraf, dat ik dezelfde 
avond één van de archeologen van Zwolle had gebeld en dat zij de volgende 
dag naar de locatie hadden kunnen gaan. Ik kreeg echter dinsdagochtend 
te horen dat beide archeologen erg druk waren geweest! Naar mijn mening 
heb ik juist gehandeld en heb ik deze kom gered en die kan nu worden 

bewaard voor het nageslacht. Als ik anders had gehandeld was die kom 
voorgoed verloren gegaan !

Met dank aan: Hemmy Clevis, Michael Klomp, Harriët Wevers, Kasper van den 
Berghe, Jeroen Drost, Ad Verlinde, Ivo Hermsen en Fre Spijk

Ton Wolf: student archeologie Saxion college Deventer

Dit jaar waren er aanmerkelijk meer inzendingen 
voor de ‘vondst van het jaar’ dan vorige jaren. Door 
de leden van de DDA werden d.m.v. de ingezonden 
kaarten de volgende winnaars gekozen.

 
J. van Schendel, Keltische stater

 
M. van den Bosch, twee Karolingische muntfibulae

 

E. Suurd, dolkkling

 
B. Heldoorn, diverse stortvondsten met insignes

Uit de teruggezonden kaarten is Peter van Breugel 
uit Eindhoven als winnaar gekomen.

De boekenpaketten worden z.s.m. naar de winnaars 
verzonden.

De ‘Spooney’ gaat naar Vincent de Jong voor de 
vondst van de gouden 16e-eeuwse zegelring.

vondst van het jaar 2014uitslag

Categorie:  goud

Categorie:  zilver

Categorie:  lood/tin

Categorie:  brons/koper/messing
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Tsja..dan lees je zo’n titel in dit prachtige blad, zie je de 
oproep  en denk je te begrijpen wat de bedoeling is en 
…voor je het weet zit je achter de PC en begint aan een 
verhaaltje waarvan je geen idee heb waar het in uit zal 
monden. Tenminste zo ging het bij mij. 

Want verrukkelijk.. dát zijn ze die kleine, intrigerende speld-
achtige voorwerpen uit lang vervlogen tijd die we met zijn 
allen weten op te diepen. Toen ik nog maar nét met  een 

beginners-piepstok rondliep, - een vijftal jaren geleden -  was 
alleen al de gedachte dat ik - wie weet - óók ooit zo’n mantel-
speld zou kunnen oppiepen, voldoende drijfveer om steeds 
maar weer opnieuw vol goede moed die bonkige Groninger 
klei-akkers op te stappen.  Daar stond ik weer.. mijn laarzen 
aan te trekken, de situatie inschattend, de schep met detector 
ter hand nemend en de blik maar op oneindig. Ik had de 
aanvankelijk wat amusante gereserveerdheid van vrouw en 
kinderen genegeerd, me niks aangetrokken van het mij niet 

Oet Grunnen!

verrukkelijke fibulae 

Krijn Dijkema

  Aflevering 3
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1 - 5   (Pseudo-) Muntfibulae,  
900-1000

6           Idem (als hanger gebruikt)

7 - 16 Schijffibulae met 
kruismotief, 900-1100

17    Plateaufibula met 
kruismotief, 900-1100

18  Schijffibula met gestyleerde 
adelaar (Agnus Dei?),  
900-1100

19  Sterfibula, 1000-1100

20  Gelijkarmige fibula  

(Domburgtype), 800-900



Verrukkelijke Fibulae

Fibulae vinden we veel, heel erg veel. Wij 
willen proberen meer fibulae te publiceren 
in het Detector Magazine! Het doel is dui-
delijk: meer achtergrondinformatie over 
typen van fibulae, datering, bijzondere of 
opvallende vondstlocaties, ruimer ken-
nisbeeld in verspreiding, vervaardigings-
technieken, enz.

Wanneer is een fibula nu verrukkelijk? Voor 
de een is het een verrukkelijke omdat het 
die ene hele zeldzame is, voor de ander 
omdat het zijn of haar eerste fiebel is. Voor 
weer een ander omdat de fibula nog hele-
maal intact is, of omdat hij van zilver of mi-
schien wel van goud is! Of juist omdat het 
een exemplaar van ijzer is. Maar het kan 
ook een bepaalde context zijn waarin een 
fibula is gevonden: een archeologische 
opgraving, een verdwaalde riviervondst, 
je favoriete zoekstek, een vondst uit jouw 
achtertuin. Kortom, de vondstcontext kan 
een fibula ook ‘verrukkelijk’ maken! Het 
maakt dus niet zo veel uit waarom een 
bepaalde fiebel als ‘verrukkelijk’ wordt 
beschouwd. 

Romeinse, of ook middeleeuwse? Laten 
we gewoon alle perioden doen! Persoon-
lijk vind de schrijver van dit artikel dat de 
wijze van publiceren in deze rubriek niet 
al te zwaar aan regels gebonden moet 
zijn. Het mag oersaai en wetenschappelijk 
verantwoord, het mag licht en fris, kort of 
lang, het maakt niet uit. Een klein aantal 
spelregels is echter wel te bedenken. Zo is 
de vindplaats van een verrukkelijke fibula 
natuurlijk belangrijk. En ja, dit ligt soms 
gevoelig maar laten we afspreken dat we 
minimaal de gemeente van de vindplaats 
van een verrukkelijke fiebel vermelden. 
Goede en duidelijke plaatjes van de betref-
fende fiebel(s) en parallellen zijn uiteraard 
wenselijk. En in het geval van wat uitge-
breidere informatie op het gebied van 
datering, vergelijking of verspreiding is het 
wel zo handig als ook de juiste bronnen 
worden vermeld.

Alleen leden van de DDA? Nee, het Detec-
tor Magazine wordt ook veel gelezen door 
niet-leden. Ook vaklui uit de Nederlandse 
archeologie lezen ons magazine! Dus een 
ieder die zich geroepen voelt een fiebel of 
een bepaalde groep fiebels te presenteren 
is welkom.
Het kan natuurlijk zijn dat iemand graag 
zijn of haar fiebel als verrukkelijk in het 
magazine wil presenteren maar het schrijf-
werk of fotowerk niet helemaal ziet zitten 
of simpelweg niet weet waar te beginnen. 
De redactie van het magazine en onderge-
tekende helpen dan graag verder. 

Nils Kerkhoven
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begrijpend aankijken, van welwillend vriende-
lijke boeren en hield het hoofd afgewend van 
roep-toeterende voorbijgangers die weer eens 
leuk wilden wezen. Ik genoot ervan om zomaar 
rond te mogen stappen op soms grote onaf-
zienbare lappen grond of over kleine wierden-
akkertjes, pittoresk gelegen aan de voet van 
eerbiedwaardige kerken en herenboerderijen. En 
dat allemaal in een oeroud en héérlijk, wijds land 
gelegen rond eeuwenoude wierde-dorpjes in de 
gemeente Loppersum waar ik woon en waarop 
gelukkig nog volop te vinden is.

Ook fibulae? Ja óók van die ‘verschrukkullijk, 
verrukkullijke’ fibulae. Man! Alleen dat woord 
al en de manier waarop het meervoud wordt 
geschreven had voor mij van het begin af aan 
iets magisch!  
Likkebaardend had ik tot aan dat moment op 
fora en in tijdschriften gezien wat er zoal werd 
gevonden. Polsslag-verhogende vondsten 
passeerden, al scrollend, achteloos de revue. 
Hoewel ik mijn ogen ook had uitgekeken op de 
volgeladen vitrines van ervaren zoekers, was 
mijn realiteitszin ook wel van dien aard dat ik 
mijzelf al heel gelukkig zou prijzen als ik ooit, 
heel misschien ooit - al was ’t maar één onooglijk 
pietepeuterig en aangetast - mantelspeldje zou 
mogen vinden.
Zoals het inmiddels bijna cliché-matig klinkt, 
vond ik net als de meeste beginners vooral 
hoopvol uitziende, in klei verpakte, propjes me-
talen rotzooi in allerlei vorm en maat. Maar toen 
ik voor het eerst een gifgroen Leeuwencentje 
1877 in mijn hand had, wist ik ..dat is nog maar 
‘t begin.
Belust op meer of beter nog;  gedréven werd 
ik. Een betere detector werd aangeschaft en ja 
hoor daar kwamen ze.. langzaam maar zeker; 
de bekende vondstjes waar hier niemand van 
achterover slaat, maar waar ik helemaal mee in 
de wolken was; de duiten, de gespen, de laken-
loodjes, de vingerhoeden, de zilveren Dik-Trom-
dubbeltjes enfin, je kent dat wel.
In het tweede jaar begonnen er ook meer inte-
ressante en oudere voorwerpjes op te duiken 
zoals middeleeuwse bisschops-muntjes, riem-
tongen en gordelbeslag.  Ja, ook míjn vitrine-
plankjes kwamen langzaam maar zeker vol te 
liggen. Hou was’t meugel’k nait?
Maar er ontbrak iets. Er miste wat. Je voelt het 
al aankomen… Zo’n heerlijk tot de verbeelding 
sprekende Karel-de-Grote-tijd-speld. Wat zou ik 

die graag eens uit die donkere wierdegrond naar 
boven willen halen. Maar ja.. 
Tot dat moment op die ene gouden woensdag-
middag in oktober.

Ik zie me nóg gebogen staan op een van de 
pas gerooide aardappel-akkers met een grijze 
aardkluit in de hand waaruit een rond schijfje 
stak, waarop duidelijk een kruismotief in een 
rode omlijsting zichtbaar was. De aanhechtings-
punten op de achterzijde bevestigden mijn 
vermoeden. 
Jawel, eindelijk !!
Dat was nét het moment waarop de boer ook 
even kwam kijken of ik ‘al ains ’n keer gold 
vonden had’. “Nee dat niet” antwoorde ik, “maar 
ik denk dat ik hier ook wel heel erg blij mee 
ben, dit is volgens mij een zeldzaam dingetje 
uit de Noormannentijd”. Op mijn ontkennend 
antwoord op zijn vervolgvraag of ’t messchain 
ook wat weerd kon wezen’, begaf hij zich hoofd-
schuddend op zijn tractor. Op hem maakte de 
vondst dus absoluut geen indruk, maar voor 
mij kon de dag niet meer stuk. Enfin, hoe is het 
verder gegaan? Het klinkt zo simpel, maar vanaf 
dat moment begon ik ze gewoon te vinden. Was 
het de face van de Ace of de neus van de Deus? 
Ik weet het niet, maar ik heb er inmiddels een 
flinke verzameling aan mantelspelden liggen. 
De ene uiteraard mooier dan de andere, maar 
allen onmiskenbaar en dateerbaar in de periode 
800-1100 én.. allemaal keurig aangemeld bij de 
provinciaal archeoloog. Natuurlijk laat ik ze ook 
met plezier zien op de internet-fora en op mijn 
site (www.natuuringoldenraand.nl ) maar toen ik 
in het decembernummer de oproep voor deze 
nieuwe rubriek zag wist ik het; ik maak er een 
verhaaltje bij én ik laat ze zien aan de DDA-ers. 
Op bijgaande foto heb ik ze allemaal uitge-
stald en ik heb ze van een typering en datering 
voorzien, zoals ik het ook weer doorkreeg van 
de deskundigen. Ik hoop zo jullie ook een beetje 
mee te laten genieten van de altijd weer bijzon-
dere aanblik van deze verrukkelijke fibulae uit de 
Groninger Ommelanden.

Ook een verrukkelijke fibulae gevonden,  

laat anderen er ook van genieten. 

Stuur een foto met je verhaal aan de redactie.
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Determinatiedag en afscheid 
Hendrik Jan van Beuningen in 
Langbroek

Op zaterdag 28 februari 2015 orga-
niseerden Hendrik Jan van Beunin-
gen en de Stichting Middeleeuwse 
Religieuze en Profane Insignes (SMRPI) 
een goed bezochte determinatiedag 
in Langbroek. Metaaldetectorzoekers 
en (amateur)archeologen konden op 
deze dag hun middeleeuwse insignes 
laten determineren. Het determinatie-
team bestond naast Hendrik Jan van 
Beuningen uit Hanneke van Asperen 
en Willy Piron van de Radboud Univer-
siteit Nijmegen. Tijdens de determi-
natie van insignes werd ook gekeken 
of er onbekende types bij waren die 
eventueel in het nog te verschijnen 

deel van Heilig en Profaan (HP) opgenomen kon-
den worden. Willemijn Gertsen fotografeerde de 
nieuwe types en registreerde de bijbehorende data.  
De circa 30 gasten kwamen uit heel Nederland en 
België. Uiteindelijk zijn vierentwintig onbekende 

insignes gevonden die in 
aanmerking komen voor 
HP 4. 
Tijdens de lunch bedankte 
Hendrik Jan van Beu-
ningen in een toespraak 
iedereen voor zijn/haar 
komst en kondigde hij 
ook zijn afscheid aan 
van zijn directe betrok-
kenheid bij SMRPI en de 
werkgroep voor HP 4. Hij 
blijft in insignes geïnteres-
seerd maar wil, gezien 
zijn hoge leeftijd van 94 
jaar, rustiger aan gaan 
doen. Hij memoreerde in 

de toespraak zijn overleden detectorvrienden. Als 
afsluiting liet Van Beuningen enige dia’s zien van 
zijn zoektochten naar insignes in de verdronken 
landen van Zeeland. 
Hendrik Jan van Beuningen is de grote initiator van 
het insigne-onderzoek in Nederland en heeft in 
de loop der jaren de grootste collectie laatmiddel-
eeuwse insignes bijeen gebracht. Zijn collectie is nu 
overgedragen aan de Familie Van Beuningen.  Van 
Beuningen heeft altijd het belang van de metaal-
detectorzoekers voor het onderzoek naar middel-
eeuwse insignes benadrukt en gevochten voor een 
betere verstandhouding tussen metaaldetectorzoe-
kers en de officiële archeologische instanties. 

Willy Piron
Centrum voor Kunsthistorische Documentatie, 
Radboud Universiteit Nijmegen 
www.kunera.nl

Dutch  
Celebraties??

Zoals u wel vaker heeft gelezen, 
waarschijnlijk tot vervelens toe, schrijf 
ik geregeld over ons jaarlijkse ’school-
uitje’ richting Engeland. Afgelopen jaar 
hebben we een paar oude bekenden 
bezocht in het Engelse. Johan, Kees en 
ondergetekende hebben daar weer 
heerlijk kunnen zoeken, bijpraten en 
vooral veel kunnen lachen. Voor de 
Engelse zoekers zijn wij geen onbe-
kenden meer en zijn wij ’geaccepteerd’ 
als een van de roedel. Twee goeie 
oude bekenden; Adam & Lisa, vonden 
het nu wel zo langzamerhand tijd dat 
er nu eens over ons geschreven werd 
in het Engelse zoekers  magazine 
The Searcher. Tja, ik kon dat enkel 
en alleen maar beantwoorden met 
een bekende Engelse slogan: „About 
F*cking Time!”

Klaas Bot

Vondsten Johan Bosma

Dutch detectorist: 
Klaas, Johan and Kees

Dhr. H.J.E. van Beuningen

Magazines gezocht
Willem Sterk
Ik ben op zoek naar magazine(s) 
1-2-3-4-5-6    9-10    19-20-23    25-26-27    
32-35-37-38    41 t/m 54    60-63   135
Ik wil er uiteraard voor betalen. 
H. Haggeman
Sightlys@hotmail.com

Jubileum expositie  van de  
stichting werkgroep archeologie 
regio Staphorst

In De Veldschuur in Rouveen wordt 
momenteel  - in het kader van het 
jubileumjaar van De Veldschuur - een 
expositie van archeologische topvonds-
ten uit de regio opgebouwd.

Een en aangevuld met  een thema-expo-
sitie over de ijzertijd in Overijssel. In di-
verse vitrines zijn de vele vondsten te be-
wonderen waaronder een recente vondst 

van een archeologisch complete inheems 
Romeinse pot uit Zwolle . De AWN- werk-
groep SWARS toont o.a. de vondst van 
de buit van een roofmoord, gepleegd in 
1941. (een grote hoeveelheid gouden en 
zilveren klederdracht sieraden) Ook een 
replica van een in Staphorst gevonden 
bronzen halsring van de hunsruck-eiffel 
cultuur uit 500 v.Chr is er te bewonde-
ren. De expositie is deels vanaf 1 mei  te 
bezichtigen op de openingstijden van 
De Veldschuur. De expositie duurt  tot 1 
januari 2016. Zie ook www.veldschuur.
net voor meer informatie.
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Inleveringen vanaf heden mogelijk ! 
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Vraag: Deze messing munt heb ik op het oog gevonden op een akker even buiten 

het dorp.

Kunnen jullie me vertellen wat het is?

Dank, mevr. Zuidersma.

 

Antwoord: Mevr. Zuidersma, uw voorwerp met op de 
voorzijde een staande leeuw met een pijlenbundel in 
zijn klauw heeft ons wat hoofdbrekens gekost maar uit-
eindelijk is de conclusie dat het een eenzijdig geslagen 
plaatje is, de keerzijde laat de achterkant van diezelfde 
leeuw zien. 
Als ik dat goed gezien heb, is het geen 
penning, maar kan het – ik kan niets anders 
bedenken – een geslagen plaatje messing zijn 
om als bovenzijde van een knoop te dienen.

 

Vraag: Beste Johan, graag had ik wat informatie gehad 

over deze romeinse munt ik weet al dat het een Sester-

tius is maar ik weet niet wie er op staat. De munt heeft 

alleen nog maar een hoofd erop staan (zie bijlage).

Alvast bedankt.

M.v.g. Tom

 

Antwoord: Tom op je munt staat het portret van 
Domitianus (81-98 na Chr.).

Vraag: Beste Johan, begin 2014 heb ik mijn 

eerste gouden ring gevonden (dat was een 

geweldig moment) maar ik kan er niet goed 

achter komen hoe oud de ring is.

Het gaat om een opengewerkte gouden ring en 

is inwendig 15 mm en 5 mm breed en weegt 2 

gram.

Misschien dat iemand er wat meer over kan 

vertellen.

Met vriendelijke groet, Ton

 

Antwoord: Ton deze ring, jouw eerste gouden ring, heeft ons heel wat hoofdbre-
kens gekost. Als ring om te dragen is hij onpraktisch door de omwikkeling van een 
draad aan de binnenkant. Ook kan er van alles aan blijven haken. Maar we ver-

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

In het volgende nummer:
• Bijna was Engeland een Nederlandse Kolonie
• Romeinse munten uit het Berghse Land

moeden dat we te maken hebben met een ring waardoor 
je je uiteinden van een halsdoek door heen stak en dan 
trekkend aan beide punten hem strak om je hals kreeg. 
Dus een doekring.
Datering 18/19e eeuw.

Vraag: Geachte redactie. Het voorwerp is een gekroonde 

keizerlijke adelaar en was met 2 klinknagels ergens op be-

vestigd. Maar wat? Het bovendeel scharniert op 2 manieren.

Het voorwerp is gevonden op een akker en lijkt Frans (Na-

poleon??). Het voorwerp is gegoten brons, +/- 11 cm hoog 

en 7 cm breed. Gewicht 130 gram, dikte materiaal gemid-

deld 3 mm. Het voorwerp ziet er nog prachtig uit.

 Kunt u er mis-

schien meer 

over vertellen 

en het gebruik 

ervan en welke 

periode?.

Met vriende-

lijke groet, Jan 

Kusters

Antwoord: Jan 
na een paar 
dagen kwam je 
zelf al met de 
oplossing welke 
we bij deze met 

onze lezers willen delen. Via Tristan Broos van Het Kennis 
en Informatie Centrum kreeg je te horen dat het om een 
Duitse Trommelhaak gaat met een doorverwijzing naar 
de volgende website: http://de-trom.webklik.nl/page/
een-duitse-trommel  Voor de digibeet in het kort: Je kunt 
deze haken tegen komen met en zonder kroon en dateren 
uit de periode van het Koninkrijk Pruisen, 1701-1918. Na 
1918 werd het koninkrijk afgeschaft en vervangen door de 
Vrijstaat Pruisen en verviel de kroon.
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vondst van het jaar 2015
                      C A T E G O R I E

goud zilver brons/koper/messing  lood/tin Niet metaal

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

  5 categorieën
Je kan nu vondsten voor 5 verschillende catego-
rieën opsturen. 

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

Je kan met meerdere categorieën meedoen.

Sluitingsdatum is 15 januari 2016.
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 5 categorieën is er als prijs een 

boekenpakket van € 100,00. Daar-
naast wordt voor de mooiste vondst 
(van alle categorieën) een speciale Spoony 
(gemaakt door onze columnist Botas) ter be-
schikking gesteld.

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

Op uitnodiging van Peter Peters gingen we na 
de ledendag in Zeeland (Brabant) mee naar 
een klein oudheidkundig museum in Asselt 
waar momenteel metaaldetectorvondsten van 
Peter liggen tentoongesteld. Zonder al te hoge 
verwachtingen gingen we mee, maar werden 
toch wel verrast door wat we in Asselt te zien 
kregen.

Asselt is een prachtig klein pittoresk Limburgs 
dorpje aan de Maas met een oude geschiede-
nis. Asselt was in de 8e-11e eeuw een Frankisch 
kroondomein en koningshof en de Vikingen 
vestigden er in 881 een legerkamp, van waaruit 
ze diverse rooftochten ondernamen. Het eerste 
wat opvalt als je Asselt binnenkomt is het 
schuin tegenover het museum gelegen oude 
deels Romaanse kerkje uit de 11e eeuw. Het ligt 
prachtig op een hoge oever van de Maas.

Het Volkskundig en oudheidkundig museum 
heeft een grote gevarieerde collectie koperen 
en tinnen gebruiksvoorwerpen, pijpenkoppen, 
speculaasplanken, stofstempels, haardtegels en 
een prachtige verzameling oude wapens. 

Daarnaast is er een enorme uitgebreide 
verzameling archeologische vondsten te zien 
zoals; Romeins- en Merovingisch aardewerk en 
glaswerk, Romeinse metaalvondsten, steentijd 
vondsten, bijlen en speerpunten uit de brons-
tijd, opgebaggerde mammoettanden enz.
Bovendien is er momentaal een gedeelte van 
de collectie metaaldetectorvondsten van Peter 
Peters te zien. 

Voor Detectoramateurs en archeologen is dit 
museum met zijn collectie echt een bezoek 
waard. Daarnaast nodigt de prachtige omge-
ving uit om te wandelen en te fietsen. 

Het museum is geopend van april t/m oktober.
Op zon- en op feestdagen van 14.00 -17.00 uur.
Verder is het museum op afspraak te bezich-
tigen door groepen buiten de zondagmid-
dagopenstelling. Voor het maken van afspraken 
kunt u bellen.
Pastoor Pinckerstraat 26A, 6071 NW Asselt
T. 0031 - (0)475 - 504633
www.museumasselt.nl

Vlakbij het museum ligt een prachtig gelegen 
camping. http://www.campingmaasterrasroer-
mond.nl

Op bezoek in  Asselt
Een klein museum, maar een prachtige  
uitgebreide collectie

Kees Leenheer




