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Tabellen metaalvondsten Midlaren-de Bloemert-West (88A) en Noordlaren-Hoge Kamp (88B) 
 
Het onderzoek van de metaalresten viel uiteen in verschillende categorieën. Slakken en 
andere bijproducten van metaalbewerking zijn in samenhang met soortgelijke artefacten 
afkomstig uit de opgraving Midlaren-de Bloemert 2003-2004 bestudeerd door dr P. de Rijk 
(ArcheoSpecialisten). Het verslag van zijn bevindingen is verwerkt in de publicatie over deze 
opgraving (Nicolay, in voorbereiding). In tabel 6 zijn de gegevens m.b.t. vondsten uit het 
onderhavige onderzoek uit zijn rapportage samengevat. De vondsten zijn te gering in aantal 
en te verspreid om van productieplekken op één van beide akkers te kunnen spreken. 
 De vondsten van metalen voorwerpen uit de sporen van de terreinen van het huidige 
veldonderzoek zijn beoordeeld door verschillende specialisten. Voor de determinatie en 
datering is in voorkomende gevallen de hulp ingeroepen van dr J.A.W. Nicolay, drs. G.J.M. 
van Oortmerssen en dr J.M. Bos (GIA) en prof. dr M. Erdrich (Radboud Universiteit 
Nijmegen). De bevindingen zijn door de auteur verwerkt in tabel 7. De tabel is niet bedoeld 
als uitputtende beschrijving. In de tabel zijn bovendien enkele slakken en smeltbrokken 
opgenomen, die per abuis niet ter bestudering aan dr De Rijk waren overgedragen. 
 De derde categorie bestaat uit metaaldetectievondsten van de heer M.J.P.E.M. 
Julsing uit Wehe-Den Hoorn, gedaan voorafgaand en ook nog na het onderzoek (tabel 8). 
Voor deze vondsten is in voorkomende gevallen een beroep gedaan op de hierboven al 
genoemde personen alsmede op specialisten van het Geld- en Bankmuseum te Utrecht. De 
artefacten van de heer Julsing berusten in zijn eigen collectie. 
 
 
 
 
 

V.nr. W-V-S N Gram 
Magne-
tisch? Type Vorm Uiterlijk Opmerking Kleur 

Dikte   
(mm) 

88A-47 D02-1-5 1    hamerslag onregelmatig         
88A-77 D10-901-3 1 1 niet smeedslakbrok     silicaatrijk     
88B-23 G02-1-85 1 1         aardewerk?     
88B-36 G02-1-96 1 1 niet smeedslakbrok   versinterd tot 

verslakt 
silicaatrijk   

  
88B-114 G03-999 1 5 niet leem van de 

haardwand 
slakwand As, verglazing Wand middelgrof 

zand als magering 
rood-
bruin 

9 

Tabel 6: Metaalslakken e.a. bijproducten metaalbewerking 88A en 88B. 
Bron: database metaalslakken Midlaren, dr P. de Rijk. 



 
Vondst-
nummer W-S Materiaal Omschrijving  

Maten 
(mm) 

Gewicht 
(gr) Datering Opmerkingen 

88A-1 D02-901 brons bronsslak.       niet nader gedetermineerd 
88A-9 D02-10 brons fragment spiraalveer fibula     ROM-

VME   
88A-10 D02-10 brons fragment spiraalveer fibula.     ROM-

VME 
LCM01022; Bij 88A-9. 

88A-14 D03-901 ijzer indet     NT   
88A-20 D02-3 ijzer indet       100% corrosie 
88A-36 D02-5 brons fragmenten ringfibula.      ROML-

VME 
LCM01017. Bij 88A-45. 

88A-45 D02-5 a. brons     
b. ijzer 

a. fragmenten ringfibula.               
b. indet 

      LCM01018. Bij 88A-36;                           
b = 100% corrosie. 

88A-46 D02-5 brons winding veer fibula       LCM01020. 
88A-49 D02-5 ijzer? indet       100% corrosie 
88A-51 D99-901 divers gesp 19e eeuw, muntjes 18e 

en 19e eeuw 
    NT   

88A-64 D08-2 brons indet 10x5,5x2  0,6 ROML Sec. gesmolten? 
LCM01023. 

88A-65 D09-4 indet gespje      NT LCM01007. 
88A-75 D10-3 ijzer indet       LCM01016. 
88A-77 D10-901-3 brons a. fragment dierkopgesp en              

b. secund. gesmolten artefact 
a. 30x16x4   ROML-

VVT 
Bij 88A-75 (D10-S3). 
LCM01019. 

88A-78 D10-1 brons smeedslakbrok         
88A-
91/92 

D10-3 slak slak       LCM 

88A-96 D05-10 brons smeedslakbrok?         
88A-97 D09-999 ijzer? mes     NT?   
88A-98 D99-901 koper en 

cupriet 
indet     NT? puntig. LCM01056.  

88A-99 D99-901 divers munt Utrecht 1782, munt 19e 
eeuw; lepel, knikker, lood. 

    NT Uit noordelijke helft akker 

88B-1 G01-901 brons fragment gesp? 18x7x3   NT? LCM01004 
88B-2 G01-901 brons 2 passende fragmentjes 

sierbeslag paardentuig; vgl 
Nicolay 2005, pl. 66 en p. 331 

22x20x7,5   ROMM LCM01006, laat 1e/vroeg 
2e eeuw na Chr uit 
combinatie vorm (2e/3e 
eeuw) en nagel als 
bevestiging (1e eeuw). 

88B-4 G01-901 koper munten Friesland, Gelderland, 
Ommelanden 1682 

    NT   

88B-5 G01-901 indet knoop en indet     NT   
88B-8 G02-901 indet knoop     NT   
88B-9 G02-901 koper flinterdun muntje Friesland     NT   
88B-10 G02-901 koper munt Ommelanden     NT   
88B-26 G03-901 brons indet     NT? LCM01008 
88B-38 G06-901 brons, 

vertind 
wrs. Germaanse kniefibula     ROM-

VVT 
LCM01005 

88B-40 G02-98 divers smeltbrok en indet       indet = 100% corrosie 
88B-42 G99-999 divers knopen, kogel, ketting, lood     NT   
88B-54 G04-901 koper knoop?     NT  LCM01003 
88B-58 G03-40 indet indet     NT?   
88B-94 G06-22 lood indet       LCM01009 

Tabel 7: Metalen artefacten 88A en 88B. 
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