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Sinds 1 januari 2015 kunnen mensen die graag met een detector velden afspeuren op zoek
naar metalen voorwerpen zich door de Vlaamse overheid laten erkennen als metaaldetec
torist. De voorwaarden voor een erkenning, een aanvraagformulier en een brochure met
de regels voor metaaldetectie zijn te vinden op de website van het Agentschap Onroerend
Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/metaaldetectorist/.
Van erkende metaaldetectoristen wordt onder meer verwacht dat zij hun vondsten en vind
plaatsen melden bij de online Centrale Archeologische Inventaris: https://cai.onroerend
erfgoed.be/. Voorts verbinden erkende metaaldetectoristen zich ertoe niet te speuren op
archeologische sites en enkel in de verstoorde bovenlaag, de grondlaag dus die geregeld
omgeploegd wordt, te zoeken. Het melden van die vondsten is belangrijk, omdat bijvoor
beeld concentraties van vondsten er op kunnen wijzen dat een bepaald gebied archeolo
gisch interessanter is dan tot nu toe werd aangenomen.
Geregeld worden er in onze provincie bijzondere voorwerpen gevonden, die van meer dan
plaatselijk belang zijn. In 2015 vond een metaaldetectorist op een akker in Hoepertingen
een vrij goed bewaarde zilveren Romeinse munt.
De munt in kwestie is een zilveren denarius, van een type dat gedateerd wordt in de jaren
46 en 45 voor Christus, en dat in opdracht van Julius Caesar in Spanje aangemunt werd1.
De munt heeft een doorsnede van 17,5 mm en weegt 3,74 gram. Op de voorzijde is het
naar rechts kijkende hoofd van de godin Venus afgebeeld. De godin draagt een diadeem en
achter haar nek is een kleine Cupido te zien. Rondom zijn nog sporen van een ondertussen
afgesleten parelcirkel te zien. Op de keerzijde is een oorlogstrofee afgebeeld, met links
en rechts ervan een carnyx – het koperen blaasinstrument dat onder meer door de Kelten
gebruikt werd – en een ovaal schild. Onder het linkse schild zit een treurende vrouwelijke
gevangene, en rechts zit een bebaarde man met de handen op de rug gebonden. Onder een
lijn staat de goed leesbare legende: CAESA[R].
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Links de voorzijde en rechts de keerzijde (Foto’s: Johan Loyens).
1

J. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974, nr. 468.1. De auteur dankt de vinder van de
munt, die anoniem wil blijven, en Raf Van Laere, die de munt identificeerde.
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