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Eén van de twee 
gevonden plaggenputten 
met ton
(foto Archeologie 
West-Friesland)

buitengebruikstelling van de put de dui-
gen uit de grond getrokken. Slechts de 
hoepels van de ton resteerden nog. 
Enkele aardewerkscherven tonen aan 
dat de put tot in de veertiende eeuw in 
gebruik was. In de insteek van deze 
plaggenput zijn de acht middeleeuwse 
penningen gevonden. De vindplaats is 
gemarkeerd op de foto.

FRANK PoSTMA 
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VAN DER VEEN

Middeleeuwse muntschat 
uit  Schellinkhout

In de zomer van 2015 heeft Archeologie 
West-Friesland een opgraving verricht 
op het perceel Dorpsweg 67 te 
Schellinkhout. Tijdens deze opgraving 
zijn acht zilveren bisschoppelijke pen-
ningen of denarii van het bisdom 
Utrecht uit de eerste helft van de 
twaalfde eeuw gevonden. 

Vindplaats
De oude stolpboerderij van Dorps-
weg 67 werd tot de grond toe afgebro-
ken om plaats te maken voor een nieuwe 
stolp. Dendrochronologisch onderzoek 
aan de balken van het vierkant van de 
stolp maakt duidelijk dat de bomen 
waaruit het hout afkomstig is in 1564 of 
1565 zijn gekapt. De boerderij is niet 
lang daarna gebouwd op een oude huis-
terp. Direct onder het vloerniveau van 
de stolpboerderij bevonden zich de res-
ten van een huis uit de dertiende eeuw. 
Uit de opgraving blijkt dat de oudste 
terplagen uit de twaalfde eeuw dateren. 
In de huisterp zijn onder andere twee 
middeleeuwse plaggenputten gevonden. 
Dit zijn waterputten waarvan de wanden 
zijn gemaakt van (klei)plaggen.

op de foto van een doorsnede van 
één van de twee plaggenputten zijn de 
gestapelde kleiplaggen duidelijk zicht-
baar met in het midden de opvulling van 
de waterput. Een groot deel van de 
trechtervormige insteek, het gat dat 
werd gegraven bij de bouw van de put, 
is op de afbeelding te zien. Beneden 
bevindt zich de eikenhouten ton die de 
bodem van de put vormde. Het eiken-
hout van de ton is rond 1281 gekapt. De 
tweede plaggenput had een identieke 
opbouw als de eerste put, namelijk een 
wand van kleiplaggen met daaronder 
een houten ton. In dit geval zijn bij de 
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Opgravingsvlak met de 
contouren van de 
insteek van de tweede 
plaggenput. In groen de 
vindplaats van de 
munten
(foto Archeologie 
West-Friesland)

Acht Middeleeuwse munten
De kleine en zeer dunne munten wer-
den op een stapeltje of rolletje gevonden 
waardoor er sprake is van een schat-
vondst; een depositie van twee of meer-
dere munten waarvan kan worden aan-
genomen dat ze samen verborgen of 
verloren zijn. Er is wat corrosie gevon-
den die niet van de munten afkomstig is; 
mogelijk is de corrosie afkomstig van 
een kokertje waarin de munten opge-
borgen waren. Het gaat om acht ano-
nieme zilveren penningen van het bis-
dom Utrecht. Peter Ilisch schrijft dit 
type munt toe aan de periode van bis-
schop Burchard (1099-1112) en opvol-
gers.1 De munten zijn volgens hem circa 
1100-1150 geslagen te Deventer. De 
diameter van de munten is 14 à 15 mm 
en de zwaarste munt weegt 0,54 gram.

op de voorzijde van de munt staat 
het borstbeeld (naar rechts) van een bis-
schop met een Turkse muts en een krom-
staf. Het geheel is omgeven door een 
parelcirkel en er is geen omschrift. De 
munten zijn van hetzelfde type maar 
niet identiek. op twee munten staat de 
staf schuin en op één munt heeft de bis-

schop een scheef gezicht. op de keer-
zijde staat een gevoet kruis met bolletjes 
op de voeten en centraal een ster in een 
parelcirkeltje. Het geheel is omgeven 
door een parelcirkel en ook op deze 
zijde staat geen omschrift. Er zijn kleine 
variaties zichtbaar. Zo zijn de voeten van 
het kruis soms licht gevorkt, de centrale 
ster heeft soms meer dan zes stralen en 
er zijn variaties van de binnenste parel-
cirkel.

Koenraad van Zwaben
Een kort gevoet kruis met centraal een 
cirkel waarin een ster, typerend voor 
Deventer, is voor het eerst gebruikt op 
de keerzijde van de munten geslagen 
onder Koenraad van Zwaben (1076-
1099).2 ook het primitief weergegeven 
borstbeeld van de bisschop lijkt een 
sterk gestileerde weergave van het op de 
munten van Koenraad gebruikte borst-
beeld die daar duidelijk is afgebeeld met 
een tonsuur of kruinschering. De Turkse 
muts is daarmee naar het rijk der fabe-
len te verwijzen. op de voorzijde van de 
munten van Koenraad staat de naam van 
de bisschop: linksonder beginnend con-
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radvs. Deze munten dragen overduide-
lijk de naam van de muntplaats + daven-
tria, maar dan retrograde – tegen de 
klok in – op de munt aangebracht.

Munten geslagen in Deventer met de 
naam van een der opvolgers van bis-
schop Koenraad uit de eerste helft van 
de twaalfde eeuw ontbreken of zijn nog 
nimmer teruggevonden en daarmee 
gaan alle geïmmobiliseerde munten 
(geproduceerd buiten de officiële munt) 
die door Ilisch worden ondergebracht 

onder ‘Burchard und Nachfolger 
(ca. 1100-1150)’ rechtstreeks terug op 
de munt van Koenraad geslagen te 
Deventer.

De afgebeelde penning van Koenraad 
toont op de voorzijde het borstbeeld van 
de bisschop met tonsuur (aangegeven 
door puntjes) en kromstaf, gedeeltelijk 
de binnencirkel van parels doorbrekend. 
Het omschrift begint linksonder: con-
radvs, in parelcirkel. op de keerzijde 
een gevoet kruis met centraal een ster in 

De acht penningen
van de muntschat 
Schellinkhout
(foto Archeologie 
West-Friesland)
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Koenraad van Zwaben 
(1076-1099),
penning geslagen te 
Deventer
(16mm, Ilisch 
1.30-1.31, Collectie 
Deventer Musea, 
M 4255)

cirkel, in parelcirkel. omschrift: + airt-
nevad (retrograde voor : + daventria) 
en buitenom een parelcirkel.

Archeologische context
Hoe zijn die acht munten tijdens de 
bouw onderin het uitgegraven gat van 
de middeleeuwse waterput terecht geko-
men? Iemand kan de munten per onge-
luk tijdens de werkzaamheden hebben 
verloren. Dit moet dan na het graven en 
voor de opbouw van de put gebeurd 
zijn. Het is echter ook heel goed moge-
lijk dat de munten met opzet bij de 
bouw van de waterput zijn geplaatst. 
Gezien de ontoegankelijkheid van de 
plaats zal de eigenaar van de munten er 
niet van uit zijn gegaan deze ooit nog 
terug te zien dus alleen al om die reden 
kan het geen spaarschat of omloopschat 
zijn geweest. In het geval van een opzet-
telijke depositie is het veel aannemelijker 

dat de hoop op voorspoed en geluk de 
reden was. Het zou in dat geval om een 
bouwoffer kunnen gaan. Het is bijzon-
der interessant als bij toekomstige 
opgravingen van middeleeuwse water-
putten vergelijkbare muntschatten wor-
den gevonden.  

NoTEN
1. Ilisch, 1997-1998; nr 1.32.
2. Ilisch, 1997-1998; 1.30-1.31.1.
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