De Karolingische schatvondst
Bikbergen 1992
In 1992 vond een detectorzoeker in de
gemeente Huizen (NH) een bijzondere
schatvondst. Het bleek te gaan om
negen zilveren Karolingische denarii uit
de periode 822-855. De munten en een
uitzonderlijke gouden bijvondst worden
hieronder afgebeeld en nader beschreven.
De schatvondst werd gedaan aan de
Oud Bussumerweg te Bikbergen in de
gemeente Huizen. De munten werden
gevonden op een akker van het Goois
Natuurreservaat; hier vond de detector
zoeker op een plek twee stapeltjes aan
elkaar gecorrodeerde munten. Op een
kaartheeld van het Actueel Hoogtebestand
Nederland (ahn), dat is opgebouwd uit
digitaal ingemeten hoogtepunten, blijkt
dat de vindplaats ligt op een overgang
van een hogere zone (geel en rood
gekleurd) en een lagere zone (blauw
gekleurd). Het is aannemelijk dat de
vindplaats samenhangt met lokale, in de
ondergrond aanwezige, bewoningssporen.1 Ook in de (wijdere) omgeving van
de vindplaats zijn vondsten uit de
Karolingische tijd bekend, waaronder
een grafveld aan de Liebergerweg te
I Iilversum. Een andere opmerkelijke
vondst betreft een groot zilveren frag
ment van een gordelbeslag (de bovenzijde met goud geplateerd), waarmee de
zwaardschede aan de gordelriem bevestigd werd.- Ook deze vondst is gedaan
in de gemeente Huizen.

gezeten. Het lijkt er daarom sterk op dat
slechts een deel van de muntschat is
gevonden en dat de muntschat uit meer
dan negen munten bestaat. We hebben
het sterke vermoeden dat een ploeg een
deel van de schatvondst heeft geraakt en
dat hierdoor de munten omhoog zijn
geploegd.
In november 2013 vond Mark Eybers
uit Bussum op dezelfde akker, op een
tiental meter afstand van de schatvondst,
een fragment van een gouden ring.' Het
fragment heeft een lengte van 15 mm en
dateert uit circa 850-925. De versiering
is in een zogenoemde 'pellet-in-trianglestijF. Deze versiering van driehoekjes
met stippen is kenmerkend voor de cultuur en vormentaal van de Noormannen
(Vikingen). Veel overeenkomstige ringen zijn gevonden in graven en schatvondsten in Scandinavie en de Danelaw,
het door Noormannen bezette deel van
Engeland. In Scandinavie zijn de meeste
ringen van zilver, maar ook gouden ringen komen daar voor.41 let fragment
'hakgoud' kunnen we interpreteren als
een stukje verhandelbaar edelmetaal, dat
heel goed uit een schatcontext kan

Grotere schatvondst
Er zijn twee redenen om aan te nemen
dat de schatvondst groter is dan de tot
dusver gevonden munten. Uit navraag
bleek dat op de munten ronde, groene
oxidatie was waargenomen. Vermoedelijk
hebben er nog meer munten aan vast
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behoord kan hebben, blijkt voor
Nederlandse begrippen zeer zeldzaam.
Slechts een keer eerder is een soortgelijke gouden ring gevonden, namelijk
in Dorestat zelf.7
Wat de achtergrond is voor het
begraven van de muntschat blijft onduidelijk. Gelet op de datering van de mun
ten en het ringfragment en gelet op de
link van de versiering van de ring met
de cultuur en vormentaal van de
Vikingen, kan het zijn dat het verbergen
van de muntschat op enige wijze verband houdt met de interacties met de
Vikingen. De datering van verberging
van de muntschat ligt ergens tussen
840-860 (aan de hand van datering van
komen. Dat het stukje goud op dezelfde de munten van Lotharius I). Dit valt
ook samen met enkele gedocumenakker en in nabije afstand van de munt
teerde plundertochten die de Deense
schat is gevonden, lijkt daarom geen
Noormannen via de nabij gelegen rivier
toeval te zijn. Alede omdat de datering
van beide vondsten met elkaar overeen- de Vecht hebben ondernomen (bijvoorkomt kan het ring-fragment deel hebben beeld in de jaren 845, 846, 847, 850, 852
en 857).s De reden voor verberging (en
uitgemaakt van de muntschat.
niet meer ophalen) van het geld kan
divers zijn, waaronder een depositie in
Bijzonderheden
In numis staat sinds 1996 vermeld dat de
onrustige tijden: verbergen om diefstal
of plundering te voorkomen.
schatvondst uit zevcn munten bestond,
waarvan er zes in 1995 en 1996 zijn
Of de Deense Noormannen zich ook
geveild bij de Nederlandse Muntenveiling. in de Vechtstreek of het Gooi hebben
I let bleek echter te gaan om negen exem
gevestigd valt niet met zekerheid te zeggen, maar valt ook niet uit te sluiten. We
plaren, die hier worden beschreven.'
De vondst bestaat uit vijf munten van vermoeden wel dat de schatvondst
Lodewijk de Vrome (814-840) en vier
afkomstig is van handeldrijvende, (van
van zijn opvolger Lotharius I (840-855). oorsprong) Eriese bewoners van deze
Gooise kuststreek.
De samenstelling is vergelijkbaar met
andere schatvondsten uit deze tijd, zoals Met dank aan Simon Coupland.
beschreven door Simon Coupland, en
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Schatvondst Bikbergen 1992
Denarius, Lodewijk de Vrome (814-840), munttype 'Christiana religio' (822-840)
Tekst voorzijde: hi.vdovicvs i.\ip[eratorl, keerzijde: xpistiana RELIGIO
MG 472; Depeyrot 1179

numis 1121198 (veiling cat.nr. 5271) numis 1121200 (veiling cat.nr. 5091)
Vz: +HLVDOWICVSIMP, kruis met holletje.s in de Vz: +hlvdowicvsimpi kruis met bolletjes in de
kwadranten
kwadranten
Kz: XPISTIAHAPEIIGIO (de A zonder Kz: +pistianareligio (de A met dwarsstreep),
dwarsstrcep),
tempel''
tempel

numis 1121201 (veiling cat.nr. 5092) NUM,S 1121202 (veiling cat.nr. 5093)
Vz: +hlvdowicvsimp, kruis met bolletjes in de Vz: +hlvdowicvsimp, kruis met bolletjes in de
kwadranten
kwadranten
Kz: xpistianarelicio (de A zonder dwarsstreep, Kz: +xpistianarelicio (de A zonder dwarsstreep)
X defect, derde I verheven), tempel, driehoek
onder tempel
MG 482; Coupland 1990, Group E: Orleans10

numis 1121203 (veiling cat.nr. 5094)
Vz: +HLVDOWICVSIMP, kruis met bolletjes in de
kwadranten
Kz: +pistianapi.i.k:io (de A zonder dwarsstreep),
tempel
Coupland 1990, Group A: Dorestat "
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Denarius, Lotharius I (840-855), tempeltype (muntplaats: Dorestat)
Tekst voorzijde: +iotamvs iMPEKAT[or], keerzijde: dorestatvs MON[cta]
MG 527 van; Depeyrot 419

numis 1121199 (veiling cat.nr. 5272) numis 1004722
Vz: +ioatemsipniat (de A zonder dwarsstreep, Vz: +iotamvsiperat (de A zonder dwarsstreep),
retrograde), retrograde, kruis met bolletjes in kruis met bolletjes in de kwadranten
d e k w a d r a n t e n K z : + D O R E S TAT V S M O N ( d e A z o n d e r
Kz: +dorestatvsmon (de A zonder dwarsstreep), tempel
dwarsstreep), tempel 1,370 g (gcbroken in twee delen en gclijmd),
20 mm

numis
11 2 1 2 0 4
numis
1089879
Vz: +iotamvspeirat (de A zonder dwarsstreep), Vz: +iotamvsisinepat (de A zonder
kruis met bolletjes in de kwadranten dwarsstreep), retrograde, kruis met bolletjes in
Kz: +dorestatvsmon (do A zonder de kwadranten
dwarsstreep), tempel Kz: +dorestatvsmoii (de A zonder
1 695 a 21 mm dwarsstreep, tweede S retrograde), tempel
1,505 g, 20,5 mm
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