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In het gebied tussen Burgemeester
Loeffplein, Tolbrugstraat en Nieuw-
straat heeft in 1995-1996 een archeo-
logisch onderzoek plaatsgevonden.
Een grootscheeps nieuwbouwplan in
dit gebied bood de Bossche archeolo-
gen de unieke gelegenheid een groot
oppervlak vrij te leggen en te onder-
zoeken. Normaal zijn in de binnen-
stad alleen kleine locaties beschikbaar.
Overigens was hetzelfde terrein in de
jaren zestig al onderhevig geweest aan
substantiële sloop en bouwactiviteiten
zonder een behoorlijk archeologisch
onderzoek.

Bij deze opgraving kon worden
vastgesteld dat er onder de grondwa-
terspiegel een zeer vondstrijke laag
aanwezig is, bestaande uit baggerslip
uit de stadsgrachten en ophogingsla-
gen, daterend uit de periode voor de
stichting van het Sint Elisabeth
Bloemkampklooster in 1456. In deze
laag waren de vondstomstandigheden
zo goed dat metalen voorwerpen en
voorwerpen van organisch materiaal
zoals leer en hout, zeer goed bewaard
waren gebleven. Omdat de vondsten-

laag zich onder de grondwaterspiegel
bevond, kon in eerste instantie maar
weinig worden geborgen. Pas na het
uitgraven van de bouwput tot meer
dan acht meter diepte en de deponering
van het daaruit afkomstige grond-
pakket langs de A2, kon de grond
intensief worden onderzocht.1

De ‘stort’
Het grondpakket werd gedeponeerd op
een terrein tussen de Zuid-Willems-
vaart en het provinciehuis. Vanwege de
aandacht in de pers wist een kleine
groep amateurarcheologen deze stort
snel te vinden. Zij borgen de eerste
metalen voorwerpen en munten met
behulp van metaaldetectoren. Het ter-
rein bleek een waar Eldorado, waar
veel werd gevonden uit middeleeuws
Den Bosch. In de volgende maanden
bezochten tientallen amateurs (deels
leden van de Archeologische Werkge-
meenschap voor Nederland (AWN), deels
‘vrije jongens’ uit het grijze circuit) de
stort bijna dagelijks. Omdat de stadar-
cheoloog zijn beperkte budget, man-
kracht en tijd nodig had op de opgra-
vingslocatie, had hij nauwelijks de
mogelijkheid de gestorte grond behoor-
lijk te onderzoeken. Om te vermijden
dat veel gegevens verloren zouden
gaan, werd in twee Nederlandse detec-
torbladen een oproep geplaatst, waarin
de amateurs werd verzocht hun vond-
sten te melden en in bruikleen af te
staan aan de Archeologische dienst,
zodat ze geregistreerd, gedocumen-
teerd en gefotografeerd konden worden.
Gelukkig werd aan deze oproep goed
gehoor gegeven en kon de Archeo-
logische dienst beginnen met het ver-
werken van het vele vondstmateriaal.
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Insignes
Opmerkelijk waren de vondsten van de
vele insignes: draagtekens (meestal van
een tin-lood legering) die werden gedra-
gen als lijfsieraad of op kleding en die
deel uitmaakten van de laatmiddeleeuwse
materiële cultuur. De kwaliteit van de
gevonden insignes en andere voorwerpen
was hoog. Ze werden over het algemeen
snel na het verstoren van de grond opge-
spoord en waren dus slechts een korte
tijd aan corrosie blootgesteld. Hoewel
deze insignes een goedkoop massapro-
duct waren, worden ze over het alge-
meen zelden teruggevonden. De gevon-
den insignes hadden uiteenlopende
voorstellingen. Sommige hadden een
religieus karakter, zoals het Heilig Bloed
van Boxtel en het Lam Gods, andere
hadden voorstellingen met dieren, ge-
bruiksvoorwerpen of erotische verwijzin-
gen.2

Nederlands grootste verzamelaar en
onderzoeker van insignes, H.J.E. van
Beuningen, heeft veel van de vondsten
verworven, gedetermineerd en geregi-
streerd, zodat de archeologische dienst
de gegevens alsnog kon verwerken.

Munten
Naast de insignes en gebruiksvoorwer-
pen zijn veel munten gevonden. Deze
zijn aangeboden bij verschillende instan-
ties waaronder het voormalige Konink-
lijk Penningkabinet te Leiden. De
meestal nauwkeurig te dateren munten
hielpen om de ouderdom van de stort te
bepalen. Helemaal waterdicht is dit ove-
rigens nooit, omdat munten soms gedu-
rende een langere periode circuleerden.

Een vroeg exemplaar van deze stort
is een penning van Brabant van hertog
Hendrik I (1190-1235). Deze munt
maakte hoogstwaarschijnlijk deel uit
van een grotere vondst die door het
storten van de grond verspreid is
geraakt. Acht Brabantse penningen
zijn aangemeld en staan genoteerd als
de schatvondst ‘Den Bosch 1997 -
III’ [NUMIS 1027157]:

De Witte 133 5 exemplaren;
De Witte 135 1 exemplaar;
De Witte 30 2 exemplaren.
De vondst is om twee redenen interes-
sant. Ten eerste vermoedde De Witte
al dat W 133 en W 135 dateerden van
vóór de munthervorming van 1210 en
dus aan hertog Hendrik I (1190-1235)
moesten worden toegeschreven.3 Zeker
was dat niet, omdat de meeste Brabantse
penningen met een adelaar (W 179-200)
met zekerheid van na de munthervor-
ming dateren. De vondst bevestigt De
Wittes vermoeden, omdat twee exem-
plaren van W 133 samengekoekt met
één exemplaar van W 30 werden aan-
getroffen. Ten tweede kan, nu W 133 en
W 135 met zekerheid zijn gedateerd, de
begraafdatum op uiterlijk 1210 worden
gesteld. Daarmee is de vondst de oud-
ste van na de stichting van Den Bosch in
1190.

Pelgrimsinsigne Heilig
Bloed van Boxtel
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Pelgrimsinsigne met
afbeelding Lam Gods

Penning, Hendrik van
Brabant (1190-1235),
W 30
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Een nog onbekende munt
Een bijzondere munt is een groot
geslagen in Roermond op naam van
Willem van Gulik en Gelre (NUMIS

102792). De dubbele groot van deze
serie was bekend, maar de enkele nog
niet.4 De denominatie blijkt uit de dia-
meter van 22 mm: de dubbele groten
hebben een doorsnede van 27 mm.
Bovendien weegt de enkele groot 1,51
gram, terwijl de dubbele groten een
massa hebben van tussen de 2,2 en 2,5
gram.5

Opzienbarend was verder de vondst
van een Colombiaanse dubbele escudo
op naam van Philips V (1700-1743).
De munt is geslagen in Santa Fe de
Bogota.6 Ze is slordig afgewerkt. De
munt is niet gesnoeid, maar op ge-
wicht geknipt.

In de tien jaar dat de stort er heeft
gelegen, hebben enkele amateurs heel
wat uurtjes doorgebracht. De grond
werd herhaaldelijk vergraven, gezeefd
en weer verwerkt op andere locaties.
Inmiddels is de archeologische dienst
begonnen aan een uitgave in boekvorm
van het totale onderzoek, maar omdat
er nog steeds soms opmerkelijke vond-
sten worden gedaan, is de sluitingsda-
tum steeds uitgesteld. In de zomer van
2004 werd de resterende stort geheel
verwerkt. Daarmee kwam een einde
aan een zeer interessante opgraving
met mooie vondsten, mede dankzij een
goede samenwerking tussen amateurs
en professionele archeologen.

Met dank aan Jos Benders, Arie van Herwijnen,
Tom Snoeren en D.M. van de Vrie van de Archeo-
logische Dienst, Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Fredo van Berkel verzamelt sinds 1982 zelf
gevonden munten en archeologische voorwerpen.
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