
Enige muntvondsten in het Zuiderzeegebied

door

G. D. v. d. HEIDE a) en C. N. FEHRMANN b).

Er zijn tot nu toe niet opvallend veel munten in de Zuider
zeepolders gevonden. Wanneer men bedenkt dat de bevolking
van de Zuiderzee-eilanden en de vissers en de schippers over
het algemeen niet als rijk bekend staan, zal men over het
betrekkelijk geringe aantal geldstukken niet verbaasd zijn.
Bovendien is er bij wat te voorschijn kwam een ruime sor
tering in duiten, in lage waarden dus. Een paar muntvondsten
echter hebben betrekking op groepen van munten en zijn dus
- ook al zouden hun waarden niet aanzienlijk hoger zijn -
van meer betekenis, omdat ze als dateringsmiddel kunnen
dienen. Dit geldt voor drie gesloten vondsten: een te voor
schijn gekomen in 1945 bij het opgraven van een klein vissers
scheepje, een gevonden op het skelet van een verdronken
schipper, dat werd aangetroffen bij het drainer en in de winter
van 1954, en de laatste kwam voor de dag bij een bouwwerk
te Urk in 1955.
Er is een belangrijk verschil in de aard van deze vondsten.

De eerste en de tweede muntvondst vertegenwoordigen beide
een muntenqroep, die bij het verdrinken van een visserman of
schipper mee in de vroegere zeebodem terechtkwam en die
daar tot het tijdstip van het vinden bewaard is gebleven. De
geldstukken zijn dus in situ gevonden en kunnen dienovereen
komstig nog een taak vervullen bij het archaeologisch onder
zoek. De derde vondst heeft een geheel ander karakter. Daar
betreft het een groep van munten, die de moeite waard was
om weggestopt te worden. Dit geld werd naar alle waarschijn
lijkheid ook niet in de kelder te Urk, waar het met graafwerk
te voorschijn kwam, verloren. Aannemelijk is dat de eigenaar
het daarin deponeerde, toen hij het om een of andere reden

a) Archaeoloog bij de Directie van de Wieringermeer (Noordoost
polderwerken.

b) Leraar Gem.Lyceum te Kampen.
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raadzaam achtte deze munten te verberqen. Een zuivere depot
vondst dus, in volkomen tegenstelling tot de eerstgenoemde.
Laten wij daarom de drie vondsten' afzonderlijk behandelen,
waartoe we elk een naam geven en wel:

1. muntvondst 0 99, 1945,
2. muntvondst Rutten, 1954,
3. muntvondst Urk, 1955.

1. Munrvondst 0 99, 1945.

Deze bestcnd uit een kleine groep, meest zilveren munten,
welke bij het opgraven van een klein, punterachtig vissers
vaartuig aan het licht kwamen. Waar bij het grote aantal in
de Zuiderzee gevonden scheepswrakken gemakkelijk ver
warring zou kunnen ontstaan, geven wij thans iedere scheeps
vondst de letter van de Sectie en het nummer van de kavel, '
waarin de vondst gedaan werd. In ons geval gaven wij dus de
muntgroep de naam 0 99 (kavel 0 99). Muntvondst Rutten is
gevonden op kavel A 31 in het Noorden van de Noordoost
polder nabij Rutten. Muntgroep 0 99 betreft geen depot
vondst, maar kwam te voorschijn tezamen met de oorsprcnke
lijke eigenaar die, verward geraakt tussen de lijnen in het
kleine vaartuig, geen kans gezien heeft het te verlaten en
toen met zijn scheepje verongelukte. De man werd op de
bodem van het ranke zeilvaartuigje aangetroffen. Doordat de
opgraving volgens de kwadrantenmethode geschiedde, was
het mogelijk het grondprofiel nader te bestuderen. Kort te
voren was een wat groter wrak opgegraven, dat blijkens de
inhoud vergaan moest zijn omstreeks 1400. Daarbij bleek teen,
dat het schip nog tijdens de vorming van een pakket afzet
tingen in zoetwater was gezonken. Dit had enige verbazing
gewekt, zowel bij de bodemkundigen van de Wiermqermeer
directie als bij de oudheidkundige, die toen dit onderzoek ver
richtte (Modderman (1945)) 1). Immers als omstreeks 1400,
toen de afbraak van het Zuiderzeelandschap reeds goeddeels
voltooid moest zijn, nog zoetwaterafzettingen (sloef) werden
opgebouwd, op welke datering zou men dan de verzilting

1) MODDERMAN, P. J. R. (1945): Over de wording en betekenis
van het ZUiderzeegebied.Diss. Groningen.
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moeten stellen? Bovendien bleek over het scheepswrak inder
daad nog een tamelijk dikke sloeflaag voor te komen.
Onverwacht gaf het kleine vissersvaartuiqje in kavel 0 99,

de eerstvolgende scheepsopgraving reeds, antwoord op deze
vraag. Want bij de ontgraving kwamen uit het wrak behalve
het skelet van een man, wat aardewerk, een tinnen krces, een
paar kleine gespjes en een fluwe!en bandje, een kleine groep
munten voor de dag, die de mogelijkheid open den voor een vrij
scherpe datering inzake de catastrofe van man en schip. Ook
bleek dat dit wrak de sloeflaag en nog juist een dee! van de
daarboven liggende grondlaag had verstoord. Dit boven
liggende, betrekkelijk dunne pakket bevatte zeer kleine
schelpjes van Cardium edule L., de kokkel, een zoutwater
weekdier, Slechts een deel was verstcord, want de kokkeltjes
werden ook over het wrak teruggevonden. Door vorm en
grootte van deze schelpjes werd overduidelijk aanqetoond,
dat de diertjes in een voor hen matig tot weinig gunstig milieu
leefden, tengevolge waarvan zij niet in staat waren geweest
tot norrnale grootte uit te groeien. Van Raadshooven onder
zocht de grondlagen ter plaatse ook op Ostracoden en Fora
miniferen en stelde vast dat het scheepje was gezonken in de
zoete afzetting van de sloef, maar vergaan moest zijn tijdens
de brakwatervorming (Van Raadshooven (1945)) 2) (fig. 1).
Later bij het afwerken van de vondst werden onder de platte
bodem van het wrak ook kleine Cardia gevonden, hetgeen
onomstotelijk bewees wat Van Raadshooven reeds bedoelde
dat het scheepje vergaan moest zijn, toen de brakwaterfase al
was ingezet (Van der Heide (1951)) 3).
De in het schip gevonden munten, aangetroffen op het

diibeen van de verdronkene, waren 16 in getal en voor een
dee! van zilver. Zeven ervan waren echter zeer dun en vrij
wel onherkenbaar. De geldstukken kregen de inventaris
nummers Z 1946jX 179~195 en werden schoongemaakt en be
schreven. Daar was dan in de eerste plaats, voor de datering

2) RAADSHOOVEN, B. VAN (1945): Intern rapport naar aanleiding
van onderzoek van qrondmonsters van de opgraving van een scheepswrak
op kavel 0 99.

3) HEIDE, G. D. VAN DER (1951): Die Archaoloqie des Zuiderzee
gebietes. Proceedings of the State Service for Archaeological Investigations
in the Netherlands. I, Amersfoort.
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fig. 1. Scheepsvondst O. 99 in proflel [iets qeschematiseerd}
tekeninq B. v. Dalen.

de belangrijkste, een zilveren daalder van 1606, geslagen te
Ensisheim in de Elzas en met de beeldenaar van Rudolf II.
Deze prachtige, zware munt kan slechts kort in omloop zijn
geweest. AIle letters van het randschrift en de afbeeldingen
aan munt- en keerzijde waren scherp, nieuw en onafgesleten.
Het is een munt van Rudolf II van Habsburg, Duits keizer en
koning van Hongarije, geboren in 1572 en overleden in 1663.
Dit bijzonder gave exemplaar werd begeleid door een aantal
veel minder fraaie: een Bourgondische rijksdaalder van

15
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Philips II, geslagen te Antwerpen in 1567; een Hollands drie
stuiverstuk van zilver, geslagen te Dordrecht in 1601; een
snaphaanschelling van Friesland van 1599, een vrij goed ge
conserveerde munt met een ruiter. Verder waren er nog twee
Spaanse matten, stukken van 8 real en van Philips II (1556-
1598), met als muntteken de letters P.R. (Potosi, Bolivia); een
halve Spaanse mat, een stuk van 4 real en, met aIs muntteken
de letters O.M.F. (Mexico) " eveneens van Philips II; een
achtste 'Spaanse mat (1 reaal = 1 peseta) van Philips II, ge
slagen te Segovia; een zelfde munt met het muntteken O.N.,
geslagen te Mexico en nog een exemplaar, geslagen te Sevilla.
Voorts een valse achtste Spaanse mat, een valse goudgulden
van David van Bourqondie van het Bisdomvan Utrecht, waar
van de muntplaats onbekend is (1455-1496), en nog enkele
minder belangrijke munten.
Het eerstgenoemde stuk van Rudolf II geeft een zo scherpe

datering als we maar wensen kunnen. Het scheepje kan niet
v66r 1606 zijn vergaan, maar ook stellig niet veellater. Hier
rnee is bepaald dat wellicht omstreeks 1606 de verzilting in dit
deeI van de Zuiderzee al was ingetreden en dus mogelijk rond
1600 kan zijn begonnen.

2. Muntvondst Rutten, 1954.

Deze werd ook aangetroffen op het dijbeen van een skelet
van een man, terwijl bovendien de leren laarzen van het
slachtoffer nog werden gevonden. Het was. ditmaal een veel
omvangrijker muntgroep, evenweI met een veel geringere
waarde. Het skelet werd bij het draineren aangetroffen op
kavel A 31, niet heel ver van een scheepswrak, dat nog op het
opgravingsprogramma staat. De genoemde kavel ligt niet ver
van het nieuwe dorp Rutten in de Noordoostpolder. De moqe
lijkheid is niet uitgesloten dat deze schipper met zijn laarzen
bij het in de buurt liggende scheepje behoort. Hoe het zij, er
kon worden nagegaan dat de man verdronken moest zijn kort
na het intreden van de brakwaterfase Zus, dus juist als onze
visser van Sectie O. Een zeer belangrijke vcndst, omdat deze
opgraving niet alleen een extra controle op de eerste betekende,
maar vooral ook omdat hiermee veel noordwestelijker een
dateringspunt ontstond. Met de Ieren laarzen als enige verdere
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bijvondsten bieden voorlopiq alleen de munten een moqelijk
heid tot het bepalen van de datum van het verdrmken (Van
der Heide (1955)/4) (fig. 2). .
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fig. 2. Skeletvondst A. 31 in profiel (lets qeschernatlseerd]
tekening B. v. Dalen.

De vondst werd in zijn geheel opgezonden naar het Konink
lijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen
(Koninklijk Penningkabinet). De directeur van het Kabinet,
Dr. H. Enno van Gelder, was zo vriendelijk de gehele groep
te bestuderen en zond de munten, gereinigd en geregistreerd,
aan ons terug. Thans maakt deze groep deel uit van de collectie
op Schokland in het Archaeologisch Museum. Dr Van Gelder
wijdde er voorts een artikel aan in de Verslagen en Mede
delingen van de Vereniging tot Beoefening van Overijsselsch
Regt en Geschiedenis (Van Gelder (1955)) 5). Hierin ver
geleek deze auteur twee Overijsselse muntvondsten, die van
Rutten en die van Epse: twee groepen munten van ongeveer
dezelfde tijd, maar als groep onderling zeer verschillend. De

4) HEIDE, G. D. VAN DER (1955); Twee Maande1ijks verslag van
het Oudheidkundig Bodemonderzoek in het Zuiderzeeqebted (Intern.).
Overzicht werkzaamheden Directie van de Wieringermeer Jan./Febr. 1955,
Zwolle.

5) GELDER, H. ENNO VAN (1955): Twee Overijsselse munt
vondsten. Verslagen en Mededelingen van de Vereniging tot Beoefening
van Overijssels Regt en Geschiedenis, Zeventigste Stuk, Zwolle.
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ene betreft een hocveelheid klein geld, verloren gegaan bij het
omkornen van de eigenaar; de andere een hoeveelheid vergaard
geld, weggestopt in een kannetje. De ene is het losse geld, dat
de verdronkene op dat tijdstip bij zich droeg en dat ondanks
het vrij grote aantal (92) slechts een geringe waarde verteqen
woordigde; de andere het spaarge1d van een kleine platte
lander.

We laten nu de vondst van Epse buiten beschouwing, maar
nernen die mening van Dr. Van Gelder over wanneer hij zegt,
dat beide vondsten als laatste munt Friese stukken van
1580 bevatten (2 x een stuiver van Friesland, 1580). Aan de
hand hiervan stelt Dr. Van Gelder het tijdstip van het ver
loren gaan met nauwkeurigheid vast op de jaren 1581 of
1582, mede omdat de omvangrijke Gelderse aanmuntingen van
1582 ontbreken, die naar de mening van de schrijver anders
ongetwijfeld aanwezig zouden moeten zijn. Stelt men dus naar
aanleiding hiervan het verdrinken van de man in kavel A 31
op 1581/1582, dan moet ter plaatse kort voordien de Zus~fase
ofwel de verziltingsfase zijn ingetreden, d.w.z. ongeveer 20
jaren eerder dan in het midden van het Noordcostpolder
gebied (Sectie 0).

Deze vondst is overigens om nog een andere reden merk
waardig en wel omdat het karakter geheel afwijkt van die der
gedeponeerde (weggestopte) vorids.en. Immers, men verborg
bij dreigend onheil zoals bij naderende gevechtshandelingen
tijdens een oorlog bij voorkeur alleen groter zilver- en qoud
geld in de grond, in de hoop het in rustiger tijden weer in bezit
te kunnen nemen. Dit is dan in vele gevallen mislukt, zodat de
hedendaagse mens bij het uitvoeren van grondwerk nog al
eens een aardige vondst kan doen, De derde muntvondst
(Urk, 1955), die hierachter nog behande1d zal worden, is zo'n
geval. Op kavel A 31 hebben we te doen met de geldstukken
van een eenvoudige visser of schipper en daardoor betreft het
een muntgroep van alledaags kleingeld. Het komt zelden voor
dat men dergelijk kleingeld, als een afspiegeling van het geld
dat in het dagelijks leven in omloop was, bijecn vindt, want
we1haast nooit heeft iemand een gering bedrag de mceite van
het verstoppen waard geacht. De gezamenlijke waarde van de
92 munten noemt Van Gelder ruim een gulden. Dit alles maakt
de vondst van rneer dan normaal belang.
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Wanneer wij nu nog even de beschrijving volgen, die Van
Gelder van deze aan het Koninklijk Kabinet voor Munten,
Penningen en Gesneden Stenen toeqezonden munten in het
bovengenoemde artikel geeft, dan krijgen wij het volgende
beeld:

Van de 3 steden van Overijssel:
dubbele grosseler van 1534

32 stuks 3 plakken van 1556
1 plak met een onleesbaar jaartal

~ plak van 1561
1 stuiver van 1577.

Van de stad Nijmegen:
een vierling en 22 penningen.

Van de stad Arnhem:
1 halve stuiver,

Van Friesland:
2 stuivers van 1580
3 halve stuivers zonder jaartal.

Van de stad Groningen:
2 dubbele plakken van 1566 en 1577.

Van de Groninger Ommelanden:
drie een-kwart stuivers.

Van Graafschap Oost-Frtesland, [ohan en Edzard 1 exem
plaar.
Van Bourgondische Nederlanden, Philips de Schone, Groot
Brabant 1 exemplaar.
Idem, Karel V, penning van Ge1derland 1 exemplaar.
Idem Philips II, een kwart stuiver, Brabant; 3 penninqen,
Holland; 1 penning, Utrecht; 3 penningen, Gelderland; 6 pen
ningen, Overijssel.
Holland, Philips I, penning zonder jaartal 2 exemplaren en
2 van 1577 en 1578.

De gezamenlijke vondst bevindt zich nu in het museum op
Schokland. Uit de vondst blijkt wel dat, waar 43 van de 92
munten in Overijssel geslagen zijn en daarnaast Nijmegen met
23 vertegenwoordigd is en de andere munten gelijkmatig ver
deeld zijn over Overijssel en Gelderland, de verdronken schip
per thuis behoorde in het Overijssels-Celderse gebied en wel-
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licht de Ijssel het uitgangspunt was voor zijn tochten over de
Zuiderzee. Het ligt voor de hand dat wij met grote belanq
stelling uitzien naar de resultaten van de scheepsopgraving,
wanneer wij met het wrak op genoemde kavel A 31 beginnen
in de verwachting dat de verdronkene bij dit scheepje zal be
horen. Dit laatste moet door de tijdsbepaling aan de hand van
de scheepsinventaris en vooral door de verspoelinq om het
schip - dus door het vergaan tijdens de Zus-Iase - te be
palen zijn. Behoort de man bij het wrak, hetgeen aan de hand
van een waargenomen verspoeIing tijdens een eerste verken
ning wel waarschijnlijk lijkt, dan is daarmee het vergaan van
het schip ook uitermate scherp gedateerd.

3. Muntvondst Urkt 1955.
Elke geschiedenisleraar zal het wel eens overkomen dat een

van zijn leerlingen hem een oude munt toont met het verzoek
daar eens zijn licht over te laten schijnen. Meestal krijgt hij
dan muntjes van geringe waarde onder ogen die noch bijzonder
oud noch zeldzaam zijn. Maar een enkele maal doe je toch een
aardige ontdekking. Dit was het geval toen op een goede dag
een van mijn leerlingen uit de hoogste klas mij een munt toonde
met de weI haast stereotype vraag of ik eens wou zeggen of
het wat bijzonders was. En deze keer was het iets bijzonders:
een fraaie gouden munt waarop o.m. te lezen stond Fernandvs
Elisabet di Gra. Aangezien mijn kennis van munten maar be
perkt is, zag Ik geen kans om hem direct thuis te brengen, maar
natuurlijk was mijn beIangstelling gewekt.
"Hoe kom je er aan", vroeg ik de bezitter, een buitenleerling

uit Urk. En toen bleek dat deze munt hem door twee Urker
vrienden was meegegeven opdat hij bij mij zou informeren
"of het wat was". Oat laatste kon ik natuurlijk weI direct
bevestigend beantwoorden en toen, bij stukjes en beetles,
kwam het hele verhaal.
Twee Urker jongens, in dienst van een aannemer, hadden bij

de afbraak van een oud huisje midden in Urk een oude kelder
ontdekt en toen ze deze kelder, volgestort met puin, leeqhaal
den, waren een aantal gouden en zilveren munten te voorschijn
gekomen. Een van deze munten was het exernplaar dat mij
werd getoond. Een depotvondst dus die naar de verhalen wel
wat beloofde.
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Onmiddellijk nam ik maatregelen dat deze munten niet stuk
voor stuk verkwanzeld werden, voor zij althans door een des
kundige beschreven waren. Direct al kreeg ik toestemming de
getoonde munt op te zen den naar de directeur van het Konink
lijke Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen,
Dr H. Enno van Gelder en vroeg tevens mijn leerling zijn
vrienden te vragen ook de resterende munten tijdelijk aan mij
af te staan, opdat ook deze naar Den Haag opgestuurd konden
worden.

Een paar dagen later had ik de hele collectie in handen; de
, vinders waren gelukkig zo sportief onmiddellijk mijn verzoek
in te willigen en hiervoor betuig ik ze vanaf deze plaats nog
maals mijn hartelijke dank.

Het sorteren van het restant van de schat, 17 munten in het
totaal, was een interesant werkje.
Behalve de reeds genoemde, bleek de collectie nog 4 gouden

munten te bevatten, die in zeer goede staat waren, dan
een zevental grote zilveren stukken, bijna geheel zwart ge
worden, en tenslotte een aantal kleine zilveren munten die er
werkelijk onogelijk uitzagen en soms zelfs door oxydatie aan
elkaar waren vastgekit.
Aan een van de munten kleefde nog een stukje groenachtig

stof waaruit ik opmaakte dat deze munten in een buideltje of
iets dergelijks had den gezeten. Later bleek deze veronder
stelling inderdaad juist te zijn, het geld was in een zakje ge
vonden dat helaas door de vinders werd weggeworpen en niet
meer te achterhalen bleek te zijn.

Met een gymnasiumklas vermaakte ik mij een paar uur om
te trachten de opschriften van de munten te ontcijferen. In de
meeste gevaIIen lukte dit niet erg best, vooral van wege de
vele voor ons aIle onbegrijpelijke afkortingen, maar toch werd
wel duidelijk dat de coIIectie, naast een aantal Nederlandse
munten, ook Italiaanse en Duitse bevatten. De rest was natuur..
lijk werk voor de vakmensen en ook deze munten vonden hun
weg naar Dr van Gelder.
Deze was zo vriendelijk de munten stuk voor stuk te reinigen

en te beschrijven. Zijn beschrijvingslijst van de collectie Iaat ik
hier in zijn geheel voIgen.
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MUNTVONOST URK.

Bourgondische Nederlanden

Philips de Schone
1. Stuiver, Namen (geslagen 1497~99), zilver

Vz. gekroond wapen van de aartshertog PHS 0 GRA
ARCHIO AVS OX BVRG C N (= comesNamurci)
Kz. kruis, in hart muntteken van Namen SIT NOME
DOMINI BENEOICTV
Karel V

2. Stuiver, Brabant (geslagen 1506~1519), zilver
Zelfde type, op vz. MO ARG(entea} ARCHIOVC
AVSTRIE DVC BURG B(rabantie}

3. Stuiver, Holland (geslagen 1507~1519), zilver
Zelfde type, op vz. MON NOVA ARClO AVS OVX
BG CO HOL

4. Zonnekroon, Brabant 1553, goud
Vz. gekroond wapen van de keizer CAROL 0 G RO IMP
HISP REX OVX BVRG Z BR(abantie}
kz. leliekruis DA MINI VIRTVTE COTRA HOSTES
TVOS 155b

5. Stuiver, gewest niet vast te stellen, zilver
Vz. wapen van de keizer DA MICHl VIRTUTE
CONTRA HOS TV
Kz. versierd kruis, in hart adelaarschild KAROL D G
ROM IMP HISP REX
Philips II

6. Philipsdaalder, Holland 1557, zilver
Vz. buste PHS DG HISP ANG(lie} Z REX CO HOL
1557
Kz. wapenschild rustend op gekruiste stokken DOMI
NVS MIHI AOIVTOR

7. Philjpsdaalder, Holland 155?, zilver
Als voren, jaartal 1557 of 1558

8.: Philipsdaalder, Gelderland 1573, zilver
Zelfde type, vz. PHS D G HISP Z REX OVX GEL/1573

9. Bourgondische rijksdaalder, Holland 1569, zilver
Vz. vuurstaal gestoken door gekruiste stokken PHS D G
HISP Z REX CO HOL/1569
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Kz. wapen omhanqen met Gulden Vlies DOMINVS
MIHI ADIVTOR

10. Vijfde Philipsdaalder. Holland, (geslagen ca 1563), zilver
Type als no 6 en 7, vz, PHILIPPVS D G HISP REX
CHOL
Op vz: gestempeld met Hollandse leeuw (Ord. Staten van
Holland 7 Febr. 1573)

11. Twintigste Philipsdaalder, Brabant 1573, zilver
Vz. wapen omhangen met Gulden Vlies PHS D G HISP
Z REX DVX BRA
Kz. versierd kruis DOMINVS MIHI ADIVTORj1573

Drie steden van Overijssel

12. Rijksdaalder, 1567, zilver
Vz.gehelmde wapens van Deventer, Kampen en Zwolle
TRIVM CIVI IMPE DAVEN CAMPE ZWOL
Kz. rijksadelaar MAXIMI(lianus) II IMPE AVGUS P
F. DECRETO (dwz. geslagen volgens de muntwetgeving
van Maximiliaan II van 1566)

Bisdom Luik

13. Jan van Hoorne (1484~1505), postulaatgulden, goud -
Yr. Sint Lambert, patroon van Luik SANCTVS LAM~
BERTVS Kz. wapen van Luik, met hartschild Hoorne in
driepas JOHS DE HORN EPS LEODIE (= episcopus
Leodiensis)

Stad Keulen

14. Rijksdaalder, 1567, zilver
Vz. qehelmd wapen van de stad MO NO ARG{entea)
CIV(itatis) COLO
Kz. rijksadelaar MAXIMILIA II IMP AVG PF
DECRETO

Peuselijke staat

15. Clemens VII (1523~1534), scudo (kroon, pistolet), gaud
Vz. Iamiliewapen van de paus (Medici) CLEM VII
PONT MAX
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Kz. kruis, waaronder wapens van de kardinaal-leqaat
Innocenzo Cibo en de muntplaats Bologna BONONIA
DOCET

Hertogdom Ferrara

16. Ercole II (1534~1559), scudo geslagen te Mutina, goud
Vz. zittende heilige S GEMINIANVS MVTINENSIS
PONT
Kz. kruis HERCVLES II DVX FERRARIE IIII (4e
hertog van Ferrara)

Hertogdam Milaan

17. Keizer Karel V (1540~1556), grosso, zilver
Vz. staande heilige SANCTVS AMBROSIVS
Kz. gekroonde zuilen van Hercules CAROLV V IMP

Koninkrijk Spanje

18. Ferdinand en Isabella, dubbele dukaat, goud
Vz. koppen van de Katholieke koningen FERNANDVS
ELISABET DI GRA (rex et regina)
Kz. wapen rustend op adelaar SVB UMBRA ALARVM
T(uarum)
Geslagen te Sevilla, onder Karel V, ca 1540

Zoals uit bovenstaande lijst, opgesteld door Dr van Gelder,
blijkt zijn dus practisch aIle munten in de 16e eeuw geslagen en
is geen enkele munt ouder dan 1573. Daar de Hollandse
leeuwendaalders van 1576 niet vertegenwoordigd zijn, mag aan
genomen worden dat de schat tussen 1573 en 1576 verborgen
werd en uit de tcestand waarin de munten verkeerde kan tevens
geconcludeerd worden dat zij in het keldertje gelegen hebben
vanaf het moment van het verbergen tot het ogenblik dat zij in
1955 ontdekt werden.
Wie ze daar verborgen heeft en waarom dit geschiedde, zal

wel altijd een geheim blijven. Daar het meet geschied zijn in
de onrustige tijden van de eerste jaren van de tachtigjarige
oorlog, kan men allerlei veronderstellingen doen. Het vrij hoge
percentage gouden en grote zilveren munten wijst op een
zekere welstand van de oorspronkelijke eigenaar. Vermoedelijk
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was hij dus geen Urker visser, maar een vreemdeling. Een
vreemdeling die, daarvan getuigen de vele munten uit de
Nederlanden, reeds geruime tijd in ons land vertoefd had, maar
die ook meer van de wereld gezien had, zoals nit de Italiaanse
munten blijkt. Een soldaat of een koopman?
Ondertussen had ik ook de heer van der Heide, archaeoloog

bij de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolder
werken ) en beheerder van het Museum Schokland met deze
vondst op de hoogte gesteld. Voor de wetenschap was het
natuurlijk niet alleen van belang dat deze depotvon dst uit
voerig werd beschreven, zoals Dr van Gelder reeds had ge~
daan, maar ook dat zij voor het nageslacht in haar geheel bleef
bewaard. En waar kon dit laatste beter geschieden dan in het
museum van Schokland, waar alle vondsten van waarde uit
de bodem van de voormalige Zuiderzee tot nu toe zijn onder
gebracht?
Ook de heer van der Heide bleek direct in het geval geinte~

resseerd te zijn. De betrekkelijk rijke, typische depotvondst te
Urk dateerde immers van dezelfde tijd als de muntvondst
Rutten 1954, door hem in dit zelfde artikel beschreven. Te
zamen geven zij een fraai beeld van het grote en kleine geld
dat in het begin van de tachtigjarige oorlog circuleerde.
Ondanks alle medewerking van zijn Directie, bleek het voor

de heer van der Heide echter geen eenvoudige zaak te zijn de
muntvondst Urk 1955 voor zijn museum aan te kopen.

Het bleek ons narnelijk al spoedig dat volgens artikel 642 van
het Burgerlijk Wetboek ook de eigenares van de grond waarin
zich de kelder beyond, aanspraak kon maken op de helft van
de waarde van de gevonden schat.

Terwijl ik dit schrijf duren de onderhandelingen tot aan
koop van de munten van de vinders en de bovengenoemde
eigenaresse nog voort. In het belang van de wetenschap is het
te hopen dat zij besluiten tegen een redelijke prijs de munten
af te staan aan het Museum Schokland.
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