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Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie voor de leerkracht:

Keltische munt in crevasse.

In juni 2007 is er archeologisch onderzoek verricht door de

archeologen van de gemeente Utrecht op het schoolplein van de
Driekoningenschool, ten Veldestraat te De Meern. Er is met een
graafmachine een onderzoekssleuf van 3 meter breed en 10

meter lang aangelegd. Laag voor laag hebben de archeologen de
bodem onderzocht op zoek naar sporen uit het verleden.

Onder in de gegraven sleuf zijn de afzettingen van een crevasse
aangetroffen. Een crevasse is een doorbraak van een rivier door
zijn eigen oever. Dit gebeurt meestal in een periode van hoog
water. Een grote stroom water spuit dan door de rivieroever

heen en neemt alles met zich mee dat hij onderweg tegenkomt.
In deze crevasse zijn verschillende voorwerpen aangetroffen,
waaronder aardewerkfragmenten en botten van vee.

De meest bijzondere vondst van de opgraving was een Keltische
munt, deze lag onder in de crevasse. Op de munt is een

afbeelding van een paard te zien. Boven het paard zijn de letters
AVAVCIA te lezen. De munt is gemaakt van brons en geslagen

door een van de Keltische stammen in Zuidoost-Nederland of de
aangrenzende gebieden.

De Kelten, door de Romeinen Galliërs genoemd, waren

afkomstig uit Midden-Europa. De Kelten hadden ongeveer
dezelfde taal en levensstijl, maar waren verdeeld in kleine
stammen onder leiding van een stamhoofd.

Vanaf ongeveer 750 v. Chr. verbreidde de Keltische cultuur zich

in noord-westelijke richting tot zij rond 400 v. Chr. het grootste
deel van West-Europa bestreek. Daarna begon een periode van

strijd met verschillende volken, waaronder de Romeinen. Tussen
300 v. Chr. en 100 jaar n. Chr. werden de Kelten grotendeels
opgenomen in het Romeinse Rijk

Vanaf het einde van de vierde eeuw v. Chr. begonnen de Kelten
Griekse en Romeinse munten na te maken. Ze namen de

voorstellingen op de munten niet over, maar maakten er “eigen”
afbeeldingen op, wat soms prachtige kunstwerkjes heeft

opgeleverd.

De laatste Keltische munten bleven nog tot het midden van de
eerste eeuw n. Chr. in omloop.

De munt die in de sleuf op het schoolplein gevonden is kwam

voor in inheemse dorpen, maar ze worden vooral in Romeinse
legerkampen aangetroffen. Gedacht wordt dat dit geld door

bijvoorbeeld soldaten gebruikt werd voor het kopen van eten,
drinken en andere dagelijkse dingen Rond het begin van de
jaartelling was er een groot gebrek aan kleingeld in deze

streken, ook in het Romeinse leger. Romeinse munten werden
daarom wel gehalveerd, maar ook de kleine Keltische muntjes
werden door de Romeinen gebruikt als betaalmiddel.

Het belangrijkste aan de vondst van deze munt en van de andere
voorwerpen is dat het dingen betreft uit het dagelijkse leven,
dingen die je tegenkomt waar mensen wonen. In de nabije

omgeving van de school ligt dus een nederzetting uit de eerste
helft van de eerste eeuw.
Bron:

- Gemeentearcheoloog Erik Graafstal
- www.geldmuseum.nl
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- www.wikipedia.nl

Vondst

Bronzen Keltische munt met een afbeelding van een paard

Verhaal voor de leerlingen

Gallisch geld is ook geld…

Relatie canon Nederlandse

Venster 2: De Romeinse Limes (47 – ca. 400)

(0-50 n. Chr.)

Door: Hans Doornweerd

geschiedenis
Gesprek /

onderzoeksvragen

- Wat is een crevasse?

- Wat was de bijzondere vondst die de archeologen gedaan
hebben op het schoolplein?
- Wie waren de Kelten?

- Wat weet je over de munt?
- Hoe noemden de Romeinen de Kelten?
Materiaal voor de

verwerkingsopdracht

- moeilijke woordenblad: Keltische munt in crevasse

- opdrachtblad: Keltische munt in crevasse/Een Keltische

talisman

- werkblad 1: Keltische spiraalvormige symbolen

- werkblad 2: dieren en hun symbolische betekenis
- zelfhardende klei
- kleimesjes

- satéprikker

- bakje water

- leren veter of schoenveter van ongeveer 50 cm.
Verwerking

De leerlingen gaan een Keltische talisman maken. Zij gebruiken
hierbij spiraalvormige- en dierensymbolen.

Beschrijving werkwijze zie opdrachtblad Keltische munt in
crevasse/ een Keltische talisman

Keltische bronzen munt, gevonden in de proefsleuf op het schoolplein
Van de Driekoningenschool, ten Veldestraat, De Meern

