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DE MUNTVONDST VAN WESTWOUD (NL) 
UIT DE TWEEDE HELFT VAN DE 16D E EEUW 

 
Domitilo Tristán Jover & Jan Moens 

 
Inleiding 

aar iedere detectoramateur, laat staan een archeoloog of numis-
maat, van droomt, werd op een regenachtige dag met zuidwesterstorm 
in november van 2016, om precies te zijn zondag 20 november, werke-

lijkheid voor drie West-Friese beoefenaars van deze spannende en zeer tot de ver-
beelding sprekende hobby.[1] Eerder die dag had het drietal afgesproken op een 
weiland dat te nat bleek te zijn, waarna ze besloten tijdelijk te gaan schuilen voor 
de buien. Omdat het maar niet ophield met regenen, gingen ze na ongeveer 20 
minuten verder op een andere akker in Westwoud (gemeente Drechterland in 
Noord-Holland binnen de driehoek Hoorn-Enkhuizen-Medemblik; zie het blauw 
omrande gebied in Fig. 1), uiteraard nadat ze toestemming hadden gevraagd aan 
de eigenaar van het stuk land. Omdat het steeds heviger was gaan regenen, beslo-
ten ze om na een uur weer te gaan schuilen. Tegen 13h30, net toen ze wilden op-
geven, werd het droog en ging de zoektocht naar verborgen schatten verder, waar-
bij de metaaldetector van één van de drie opeens reageerde. Al snel bleek net onder 
de bouwvoor een Filipsdaalder tevoorschijn te komen die het signaal van de 
detector had doen afgaan. Kort daarop gingen ook de detectoren af van de twee 
anderen, die inmiddels tot op een afstand van 50 m waren komen aanlopen. 

 
Fig. 1 – De vindplaats Drechterland. Bron: PAN 

 
[1] Anoniem, juni 2017. 
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