
Metaaldetectorvondsten 
 
De metaaldetector is een van de beste apparaten om verschillende metalen op te sporen 
zoals bijvoorbeeld munten. Het is een instrument om metalen voorwerpen op te sporen. 
Het maakt gebruik van het natuurkundige-principe van elektromagnetische inductie en het 
ontstaan van wervelstromen. Reeds in 1881 maakte Alexander Graham Bell een eenvoudige 
metaaldetector om de kogel te vinden in het lichaam van de vermoorde president James 
Garfield. In 1931 kreeg Gerhard Fischer patent op een draagbare versie. Er zijn in 
Nederland ongeveer 40.000 mensen bezig met het uitoefenen van de hobby 
metaaldetectie: strandzoekers (voor sieraden en munten), akkerzoekers (voor oude 
antieke voorwerpen en munten) en militaire zoekers (insignes en dergelijke). Ook in de 
duikwereld is de detector een veelgebruikt apparaat voor onder andere wrakken. 
 
Detectorvondsten zakje 0147  
Religieuse objecten -- Devotiehanger, christelijk, 
rooms-katholiek, penning, sieraad           (19e eeuw)   
Vondstzakje met religieuze ornamenten. 1 hanger 
met tekst op achterzijde: Jesus Maria Josef Wij 
nemen allen onze toevlucht tot u, aan de voorzijde 
de Heilige familie onder de Heilige geest, Jesus 
draagt de wereldappel. Een hanger met de heilige 
Dolores. Een kruishanger (Jesus ontbreekt). Hanger 
met aan één zijde de koningin des Hemels met kind 
en op de andere zijde de heilige Thomas van Aquino. 
Een tussenstukje van een rozenkrans en een buisje 
van een heiligenbeeldje (voor in de portemonnee)  
Gevonden: Kerkhof van de NH kerk of de Wijkertoren 

 
Detectorvondsten zakje 0198  
Divers -- Religieus object; speelgoed; hang en 
sluitwerk;ammunitie;(19e eeuw)     
Twee ringen, twee lakenloodjes, een loden kogel, een 
bikkeltje, een schildje, een rond ornament, een ornament met 
schroefdraad en een hanger met opschrift: 
AARTSBROEDERSCHAP DER HEILIGE FAMILIE JEZUS MARIA 
JOZEF WIJ NEMEN ALLEN ONZE TOEVLUCHT TOT U. Aan de 
ommezijde de heilge familie onder de heilige geest en 
palmbomen.  
Gevonden: Torenstraat, Kerkstraat, ten zuiden van de  

                                           Wijkertoren)  
 
Detectorvondsten zakje 0148  
Hang- en sluitwerk -- Christelijk, rooms-katholiek, boek           
(19e eeuw)     
Vondstzakje met 4 boekornamenten. 1 maal hoekbeslag, 3 maal 
sluitwerk  
Gevonden: Kerkhof van de NH kerk of de Wijkertoren 
 

 
Detectorvondsten zakje 0189 Kleding -- Sluiting 
(18e eeuw)     
4 gespen : ovaal 3.5 X 2.1 cm. Halfrond 2.1 X 
2.1 cm. Vierkant 2.6 X 2.8 cm. Vierkant 2.8 X 
3.4 cm Koper  

Gevonden: Torenstraat, Kerkstraat, ten zuiden van de Wijkertoren)  
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Detectorvondsten zakje 0149  
Sieraad -- Haarspeld, sierspeld           (19e eeuw)     
Vondstzakje met 1 broches, een haarspeld en een sierplaatje. 
De broche heeft nog 26 rode kraaltjes (bloedkoraal of een 
imitatie daarvan), Het sluitwerk ontbreekt. De haarspeld mist 
het sluitwerk, heeft een voorstelling van geschilderde 
bloemetjes en blaadjes. Het sierplaatje heeft een 
omgekeerde hart als decoratie.  
IJzer; lood;  l=8cm, b=4.5cm ; l=4.5cm, b=0.7cm ; l=3.5cm, 
b=3.5cm Gevonden: Kerkhof van de NH kerk of de 
Wijkertoren) 

 
Detectorvondsten zakje 0151  
Onbekend           (19e eeuw)     
Januskopje met aan weerszijden hetzelfde kopje. Onderkaak 
ontbreekt. Vanaf de bovenkant van het hoofje tot aan de bovenlip 
zit door en door een rechthoekig gat zoals bij een notenkraker.  
IJzer; lood;  l=2.7cm, b=1.4cm, h=2.7cm Gevonden: Onbekend 
 
 
 
 

 
Detectorvondsten zakje 0174  
Decoratief object -- Klepel, hamer           (19e eeuw)     
Een klepeltje van een bel of klok.  
Koper;  l=4.7cm, b=1. Gevonden: Onbekend 
 
 

 
Detectorvondsten zakje 0205  
Betaalmiddel -- Geld, cent, duit, oord, munt, penning           
(1800 - 1960)     
7 munten, datering onbekend, herkomst onbekend.  
Vier maal een cent uit 1948, 1952, 1957, en een onbekend  
IJzer; lood;   Gevonden: Torenstraat, Kerkstraat, ten zuiden 
van de Wijkertoren) 
 
 

 
Deze en meer vondsten kunt u ook bekijken op de pagina ‘Collectie Werkgroep’ op deze 
website. U kunt verschillende zoektermen gebruiken om de vondsten te bekijken. 
Type bijvoorbeeld in  detectorvondsten  en u ziet alle detectorvondsten, maar u kunt ook 
zoeken op Beverwijk of Heemskerk, schotels etc. 
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