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Abstract 

In this thesis I will discuss the use of numismatic studies within medieval archeology. The 

first part will discuss numismatics in general and how it can be used in archaeological studies. 

The evolutions in the field of numismatics will also be discussed. To investigate if the 

changes in the field can be extended to actual hoard finds I’ll discuss all medieval coin hoards 

found in Belgium up until 2008. Attention will be given to the accuracy of the documentation 

and what happened with the coins after the hoard was found. 

In the second part there will be a history of the most widely used coinage types in the 

historical county of Flanders. Since coins and economical transactions go hand in hand, I’ll 

also discuss the most important methods of trade. Lastly I’ll try to find out if the composition 

of coin hoards in Flanders reflects the most important coinage for the period. 

In the final part I’ll discuss a small coin treasure of 40 late medieval silver coins discovered 

on the excavation of Gistel-Steenbakkerstraat in 2010. Most of these coins were minted by 

Louis of Male, who was count of Flanders from 1346 until his death in 1384. Next to the 

Flemish coins there were also two Italian silver coins. Through numismatic studies the 

youngest coin could be attributed to the final years of the government of Louis of Male. This 

allowed me to look into the historical documents about Gistel during this period. Using this 

method it was possible to determine a probable reason for the deposition of the coin hoard, 

the battle for Westrozebeke in 1383. 

Kernwoorden: Louis of Male, Coin hoards, Gistel, Numismatics, Late middle-ages 

 

Dans cette thèse, je vais élaborer sur l'utilisation d'études numismatiques au sein de 

l'archéologie médiévale. La première partie parlera de la numismatique en général et 

comment elle peut être utilisée dans les études archéologiques. Les évolutions dans le 

domaine de la numismatique seront également abordées. Pour examiner si les changements 

dans ce domaine peuvent être étendus aux trouvailles réelles, je parlerai de tous les trésors de 

monnaie médiévale, trouvés en Belgique jusqu’à 2008. Une attention particulière sera 

accordée à la précision de la documentation et ce qui est arrivé avec les pièces de monnaie, 

après que le trésor a été trouvé. 

Dans la seconde partie, il y aura une histoire des types de pièces de monnaie les plus 

fréquemment utilisées dans le comté historique de la Flandre. Étant donné que les pièces de 

monnaie et les transactions économiques vont de pair, j'aborderai également les méthodes les 

plus importantes du commerce. Finalement, je vais essayer de savoir si la composition des 



 

 

trésors monétaires en Flandre reflète la distribution de la monnaie la plus utilisée dans cette 

période. 

Dans la dernière partie, j'aborderai la trouvaille d’un petit trésor de monnaie de 40 pièces 

d’argent de la fin du Moyen Age découvert à l'excavation de Ghistelles-Steenbakkerstraat en 

2010. La majorité de ces pièces de monnaie a été frappée par Louis de Male, qui était comte 

de Flandre de 1346 jusqu'à sa mort en 1384. À côté des pièces flamandes, il y avait aussi deux 

pièces d'argent italiennes. Par des recherches numismatiques on a pu dater la pièce la plus 

jeune aux dernières années du gouvernement de Louis de Male. Cela m'a mis à examiner les 

documents historiques sur Ghistelles de cette période. En utilisant cette méthode, il était 

possible de déterminer une raison probable de la déposition de ce trésor de pièces de monnaie: 

la bataille de Westrozebeke en 1383. 

Kernwoorden: Louis de Male, Trésor monétaire, Ghistelles, Numismatique, Moyen Âge tardif 
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Inleiding 

In deze thesis zal ik het voornamelijk hebben over numismatiek en over hoe deze kan 

samenwerken met archeologie om ons meer te leren over het verleden. Om dit geheel 

overzichtelijk te maken, verdeel ik mijn thesis in drie verschillende delen. 

In het eerste deel van mijn thesis zal ik het hebben over wat numismatiek inhoudt en hoe deze 

discipline door de eeuwen heen is geëvolueerd. Hierbij zal ik eerst bespreken op welke 

manieren we munten vandaag de dag terugvinden en de verschillende interpretaties die aan 

muntschatten gegeven kunnen worden. Daarna volgt een overzicht over het productieproces 

van munten. Zowel de manier waarop ze geproduceerd werden als de metalen waaruit ze 

werden gemaakt. 

Naast de munten zelf zal ik het hebben over de methoden die gebruikt kunnen worden om 

munten te identificeren. Naast bepalen van waar en wanneer de munt komt, kan het ook 

interessant zijn om te weten van waar het metaal komt waarmee de munt werd geproduceerd. 

Er zullen dus ook enkele technieken worden besproken die hiervoor gebruikt kunnen worden. 

Aangezien munten die in de grond zitten onderhevig zijn aan verwering, zullen de 

voornaamste verweringsprocessen besproken worden samen met enkele methoden waarop 

munten gerestaureerd worden. Aangezien munten van tijd tot tijd voorkomen in een drager, 

zal ook worden gekeken welke dragers het meest voorkomen tijdens de middeleeuwen. 

Naast munten zelf zijn er nog andere materialen die teruggevonden kunnen worden die te 

maken hebben met muntproductie, zoals muntgewichtjes. Deze zullen kort besproken worden. 

Als laatste in dit deel zal er een overzicht worden gegeven van de geschiedenis van 

numismatiek. Hierbij zal er niet enkel gekeken worden naar evoluties in het onderzoek, maar 

ook naar de manier waarop schatvondsten werden behandelt. Hiermee wordt bedoelt of er een 

trend is bij de schatvondsten naar een betere bewaring en beschrijving. Hierbij zullen alle 

middeleeuwse muntschatten uit België vergeleken worden doorheen de tijd. 

In het tweede deel van deze thesis zal ik een overzicht geven van de evolutie van de 

verschillende muntsystemen, en van de muntpolitiek, die gebruikt werden in het graafschap 

Vlaanderen. Hiervoor heb ik de periode die ik zal bespreken, van 500 tot 1433 n.C. 

onderverdeeld in acht kleinere periodes. De overgangen tussen deze periodes liggen meestal 

rond een belangrijke ontwikkeling in de muntpolitiek. Aangezien handel en geld hand in hand 

gaan zal er ook een overzicht worden gegeven van de belangrijkste handelsontwikkelingen 

per periode. 
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Ten laatste zal er per periode ook een overzicht worden gegeven van de muntschatten die 

werden gevonden binnen graafschap Vlaanderen. Hierbij zal gekeken worden of de 

samenstelling van de muntschatten overeenkomen met wat normaalgezien verwacht zou 

worden. 

Het derde en laatste deel van deze thesis is een casus over een kleine muntschat van 40 

zilvermunten die werd gevonden op de site Gistel-Steenbakkerstraat. Hierbij zal ik niet enkel 

de site behandelen maar ook kijken naar ander archeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd 

in Gistel. De reden waarom ik gekozen heb voor een muntschat op deze site, is omdat ik zelf 

in Gistel woon. Het is ook de eerste site waar ik heb gewerkt. 

 Mijn voornaamste doel hierbij is om te achterhalen wanneer en waarom de muntschat hier 

werd begraven. Daarnaast wil ik ook onderzoeken of het mogelijk is om te achterhalen wie de 

muntschat begraven heeft. 

Naast de muntschat uit Gistel leek het me ook interessant om te kijken naar vergelijkbare 

muntschatten. Daarom zal ik ook kort enkele muntschatten bespreken uit dezelfde periode, 

streek en met een gelijkaardige samenstelling. 

Voor deel 1 en 2 van mijn thesis heb ik gebruik gemaakt van een basiswerk, en het 

supplement dat hierop werd geschreven, waarin alle middeleeuwse muntschatten staan 

vermeld die gevonden werden in België. De volledige titel hiervan is ‘Haeck, A., 1996. 

middeleeuwse muntschatten gevonden in België (750-1433). Brussel: cercle d’études 

numismatiques’ en het supplement hierop ‘Haeck, A., 2010. middeleeuwse muntschatten 

gevonden in België (750-1433) aanvulling. Brussel: cercle d’études numismatiques’. 

Aangezien er vaak naar verscheidene pagina’s gerefereerd worden en naar beide werken heb 

ik besloten om één bibliografische referentie te maken voor beide. Waar ik in deze thesis naar 

(Haeck, middeleeuwse muntschatten) verwijs, verwijs ik dus naar verscheidene pagina’s in 

beide werken. 
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Deel 1: Numismatiek en Archeologie 

Dit eerste deel dient vooral om kort de geschiedenis weer te geven van numismatiek als 

wetenschappelijke tak. Deze geschiedenis loopt namelijk in enkele grote opzichten samen met 

die van archeologie. 

Het mag hierdoor niet verbazen dat we via numismatische gegevens veel te weten kunnen 

komen over archeologie, en vice-versa. Van dateringen tot handelscontacten kunnen ze ons 

veel zeggen over de onderlinge verbanden tussen verschillende regio’s. 

Toch is er in het verleden al veel informatie verloren gegaan doordat de contexten waarin 

munten en muntschatten gevonden werden vaak niet werden opgetekend. Om deze reden wil 

ik per periode onderzoeken in hoe goed muntschatten gedocumenteerd werden en kijken of 

hier een evolutie in zit. 

1. Wat is numismatiek? 

Vooraleer ik een thesis schrijf over numismatiek en muntschatten is het belangrijk om eerst 

even toe te lichten wat deze precies zijn en in welke vormen we ze kunnen tegenkomen. 

In enge zin betreft numismatiek de studie van alle soorten munten en penningen. Belangrijk 

hierbij is dat enkel muntgeld wordt bestudeerd. Penningen horen hier ook nog bij aangezien 

deze een variant zijn van munten, maar dan zonder vastgelegde muntwaarde (Grierson, 1975, 

1). 

Recenter wordt numismatiek breder gedefiniëerd. Nu zal men bijvoorbeeld ook “primitief” 

geld, papiergeld en zelfs aandelen bestuderen. Alles waarmee men schulden kan afbetalen in 

andere woorden (Grierson, 1975, 1). 

Een ander aspect van de geldgeschiedenis die ook bestudeerd wordt binnen de numismatiek is 

de manier waarop geld gecreëerd wordt. Hierbij moet er vooral gedacht worden aan 

muntstempels, muntgewichten, enzovoort (Grierson, 1975, 2). 

De verschillende muntsoorten die we in de middeleeuwen tegenkomen, zal ik meer in detail 

bespreken in deel 2. 

2. Muntvondsten 

Muntvondsten kunnen we over het algemeen in drie verschillende categorieën onderbrengen; 

losse vondsten, schatvondsten en accumulatievondsten. Alledrie kunnen ze zowel tijdens een 

archeologische opgraving worden gevonden, als door andere methodes. Hierbij denken we in 

de eerste plaats aan metaaldetectoristen maar ook door puur toeval tijdens het ploegen van een 

veld of het graven van funderingen. 
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2.1. Losse vondsten 

Zoals de naam doet vermoeden zijn dit munten die niet in samenhang met andere munten 

worden gevonden. Het is altijd mogelijk dat ze ooit tot een muntschat behoorden maar door 

natuurlijke of menselijke factoren ervan gescheiden zijn geraakt (Morrisson, 1992, 97). 

Op een archeologische site kunnen losse muntvondsten zowel in verband staan met een spoor, 

als er los van staan. Ze staan hierbij los van andere munten, maar wel in een context met 

ander materiaal (Lallemand, 1994, 45). 

Indien de munt in verband staat met een spoor kan ze een terminus post quem geven van 

wanneer het in gebruik was. Stel bijvoorbeeld dat in één van de paalgaten van een structuur 

een munt wordt gevonden. Dan kunnen we veronderstellen dat deze of bij de bouw, of bij de 

afbraak van de structuur werd achtergelaten. Aangezien munten vaak lang in gebruik bleven, 

geeft dit ons echter nog geen absolute datering (Lallemand, 1994, 45). 

Een andere mogelijkheid is dat een munt los op het grondvlak van een site wordt 

aangetroffen. Dit kan in principe een datering geven aan een site maar er moet voorzichtiger 

mee worden omgesprongen dan met losse muntvondsten in sporen (Lallemand, 1994, 46). 

Ten eerste is er, net zoals bij munten in sporen, de mogelijkheid dat de munt al oud is. 

Ten tweede is het altijd mogelijk dat er op het moment dat de munt daar achtergelaten werd, 

er nog geen structuren aanwezig waren. Indien er een 13
e
 eeuwse munt wordt gevonden op 

een site met enkel 11
e
 eeuwse structuren, dan wil dit enkel zeggen dat er iemand gepasseerd is 

in de 13
e
 eeuw. De huizen konden allang verlaten en afgebroken zijn (Lallemand, 1994, 46). 

Qua interpretatie kunnen we er vooral vanuit gaan dat munten die in een spoor worden 

gevonden daar met opzet werden achtergelaten, terwijl munten die gewoon op het grondvlak 

liggen waarschijnlijk per ongeluk verloren werden. Dit sluit uiteraard niet uit dat er geen 

munten per ongeluk verloren werden in sporen, bv. tijdens de bouw van een huis (Grierson, 

1975, 138). 

2.2. Muntdepots 

Een muntdepot, oftewel muntschat, bestaat uit een aantal munten die duidelijk in verband 

staan met elkaar. Soms worden ze gevonden in een pot, kistje of beurs, maar meestal worden 

ze gewoon bij elkaar aangetroffen (Grierson, 1975, 130). 

Aangezien dit impliceert dat zelfs twee kleine munten een muntschat vormen, is het nodig om 

een bepaald minimumaantal munten te bepalen. Hiervoor zal ik dezelfde parameters 

gebruiken die J. Van Heesch gebruikt. “Vrij willekeurig wordt aangenomen dat een schat uit 
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minstens vijf munten moet bestaan, behalve voor goud waar twee stukken reeds als muntschat 

worden aangezien (van Heesch, 1994, 70).”  

Toch zijn niet alle muntschatten gelijk. Over het algemeen kunnen we ze in twee grote 

groepen indelen. 

De eerste groep zijn de rituele muntdepots. Dit zijn muntschatten die gedeponeerd werden 

zonder dat het de bedoeling was om ze terug uit de grond te halen en ze te gebruiken. Bij deze 

groep denken we voornamelijk aan bijzettingen in graven (Pol, 1994, 113). 

In de middeleeuwen vinden we dit bijna enkel terug in de Merovingische periode. Munten 

werden in een kistje of in een zak naast de dode gedeponeerd. Aangezien geld in deze periode 

zeldzaam was, kon men hiermee de rijkdom van de overledene aantonen. Dit is een 

doorzetting van tradities die we eerder al bij de Romeinen zien (Pol, 1994, 113). 

Na verloop van tijd verdween dit fenomeen samen met het verdwijnen van grafgiften. 

De tweede groep is die van de profane muntschatten. Dit zijn muntschatten die in de grond 

worden gedeponeerd met de bedoeling om ze op een later ogenblik terug uit de grond te halen 

(van Heesch, 1994, 70). 

Deze groep kunnen we nogmaals onderverdelen in twee groepen, omloopschatten en 

spaarschatten. 

Omloopschatten zijn muntschatten die waarschijnlijk eerder impulsief begraven werden. 

Misschien wou men zijn geld wegstoppen zodat plunderaars het niet zouden kunnen stelen, 

misschien moest men vluchten en verstopte men zijn geld in het geval ze ooit terug zouden 

keren. De effectieve reden zullen we in de meeste gevallen waarschijnlijk nooit te weten 

komen. 

De belangrijkste vraag is echter hoe we omloopschatten kunnen herkennen (van Heesch, 

1994, 70). 

Omloopschatten zullen meestal enkele verschillende types munten hebben. Men zal namelijk 

het grootste deel van het geld dat men voorhanden heeft verstoppen. Aangezien munten over 

een lange tijd en over grote afstanden gebruikt werden, kan dit een grote verscheidenheid 

teweegbrengen (van Heesch, 1994, 70). 

Omloopschatten geven dan ook een mooi voorbeeld van de geldmassa die in circulatie was. 

Stel bijvoorbeeld dat er een 12
e
 eeuwse Italiaanse munt wordt aangetroffen in een 14

e
 eeuwse 

muntschat, dan getuigt dit niet enkel van de lange periodes waarin munten bruikbaar bleven 

maar ook over de grote afstanden die deze kunnen afleggen. 

Daarnaast zijn er ook nog spaarschatten. Bij de samenstelling van deze muntdepots werd er 

meestal wel een selectie doorgevoerd. Deze soort muntschatten vinden we voornamelijk terug 
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juist nadat er een devaluatie van een munt werd doorgevoerd. Aangezien er in de nieuwe 

munten minder edelmetaal zit, en deze dus minder waardevol is, zal men proberen om de 

oudere, waardevollere munten te bewaren (Grierson, 1975, 135). 

Net zoals bij losse vondsten moeten we ook hier altijd voorzichtig zijn met dateringen. Toch 

kunnen we bij muntschatten nauwkeuriger bepalen wanneer ze gedeponeerd zijn aangezien er 

een groter aantal munten zijn. En alhoewel munten lang in circulatie kunnen blijven, zullen 

oudere munten toch geleidelijk aan zeldzamer worden (van Heesch, 1994, 71). 

Op een archeologische site vinden we muntschatten nagenoeg altijd in sporen terug. De 

sporen zelf staan echter meestal niet in direct verband met een structuur. Meestal worden ze 

aangetroffen in kuilen die speciaal gegraven zijn om de muntschat in op te bergen. 

Verder moeten we er rekening mee houden dat diegenen die de schat begroeven dat niet altijd 

op hun eigen domein gingen doen. Een rijke burger kan dus in principe een muntschat 

begraven op het erf van een arme boer omdat er daar niemand zou komen zoeken. Er moet 

wel worden opgemerkt dat niet enkel personen met een groot kapitaal muntschatten 

begroeven. Een muntschat kan evengoed bestaan uit munten van meerdere personen 

(Grierson, 1994, 137.  

2.3. Accumulatievondsten 

Een derde manier waarop we munten kunnen aantreffen, is via accumulatievondsten. Zoals de 

naam doet vermoeden bestaat dit uit een accumulatie van verschillende losse vondsten en/of 

schatvondsten (Grierson, 1975, 129). 

Doordat het uit meerdere aparte vondsten bestaat, worden accumulatievondsten meestal over 

verschillende jaren gevonden waardoor er jaren na de oorspronkelijke vondst nog munten bij 

kunnen komen (Grierson, 1975, 129). 

Op dezelfde manier is het ook mogelijk dat accumulatievondsten over een lange periode 

gevormd zijn. In sommige gevallen verschillen de oudste en jongste munt enkele honderden 

jaren. Dit is uiteraard een uitstekende indicator voor de duur waarin sites in gebruik bleven 

(Grierson, 1975, 129). 

3. Muntproductie 

Munten op zich kunnen veel vertellen over de geschiedenis van een bepaalde regio, maar de 

manier waarop deze munten geproduceerd werden kunnen dat evengoed. Onder 

muntproductie bespreek ik niet enkel de technieken die gebruikt werden om munten te slaan, 

maar ook de metalen waaruit munten werden geslagen en waar deze metalen vandaan 

kwamen. 
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3.1. Muntmetalen 

Tijdens de middeleeuwen waren er maar twee metalen die werden gebruikt voor 

muntproductie; goud en zilver. Brons, dat in het Romeinse Rijk nog een grote rol speelde, 

verdween volledig in de context van fysieke munten. Er waren nog steeds bronsdenominaties 

maar deze werden niet aangemunt en werden enkel als rekenmunt gebruikt (Carson, 1962, 

193). 

Koperlegeringen komen ook soms nog voor. De enige koperlegering die er was, was een 

koper-zilver legering. Het koper was er enkel om het gewicht te doen kloppen wanneer men 

minder zilver gebruikte in de munt (Carson, 1962, 193). 

Goud en zilver werden ook niet gedurende de gehele middeleeuwen beide gebruikt. Tot 670 

n.C. zijn er enkel goudmunten, tussen de 9
e
 en de 13

e
 eeuw werden enkel zilvermunten 

gebruikt (Carson, 1962, 193). 

3.1.1. Goud 

Goud is één van de oudste muntmetalen dat gebruikt werd. De Romeinen zullen ze vanaf de 

vierde eeuw v.C. slaan tot laat in het Byzantijnse Rijk. Verder is goud het materiaal waarin de 

eerste West-Europese munten na de val van het Romeinse Rijk werden geslagen (Grierson, 

1975, 6). 

Zoals eerder vermeld, zorgde de hoge waarde van goud ervoor dat het enorm aantrekkelijk 

was als muntgeld. Doch, deze hoge waarde zorgde ervoor dat goud onhandig was voor 

gebruik in het alledaagse leven. Ze werden voornamelijk gebruikt om grote betalingen te 

verrichten en voor schenkingen (Grierson, 1975, 6). 

Dit is ook de rol die waarschijnlijk werd toebedeeld aan goudmunten in vroegmiddeleeuws 

West-Europa. De Merovingers, die goudmunten imiteerden van het Byzantijnse Rijk, zullen 

deze gebruikt hebben als statussymbolen en om diplomatieke relaties mee te onderhouden. In 

mindere mate werden ze gebruikt om luxeproducten mee te kopen (Rogge, 1994, 101). 

Het is pas in de 13
e
 eeuw dat goud terug invloed begint te verkrijgen als muntmetaal. Dit 

gebeurde onder invloed van de handel tussen onze contreien en Italiaanse handelaars. Hierna 

zal goud niet meer verdwijnen tijdens de middeleeuwen alhoewel het voornamelijk voor de 

handel gebruikt zal worden (Carson, 1962, 278). 

Goud is een metaal dat redelijk wijd verspreid is. Nagenoeg overal kun je goud vinden, 

meestal in legering met zilver. Deze goud/zilver legering, electrum genaamd, vond men vaak 

als riviergoud of als alluviaal goud. Doordat het zo kostbaar was, werden de meeste 

goudvoorraden echter in de Oudheid al uitgeput (Munro, 1983, 99). 
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Naast riviergoud zijn er ook goudertsen in rotsen. Deze ertsen komen steeds in gedegen 

toestand voor, waardoor men gewoon de rots moet openbreken en het gruis eruit wassen om 

zuiver goud te verkrijgen (Munro, 1983, 99). 

Het goud moest dus uit andere gebieden worden gehaald. Dit goud verkreeg men vooral via 

handel met het Oost-Romeinse Rijk. Daar hadden ze namelijk nog enkele goudmijnen in 

handen. Door herhaaldelijke invallen van de Sassaniden begonnen ze echter hun grip op deze 

mijnen te verliezen, waardoor de aanvoer van goud naar West-Europa tussen 575 en 625 n.C. 

langzaamaan verdween. Hierdoor bevatten de goudmunten in West-Europa steeds minder 

goud tot men de productie ervan volledig stopzette (Blanchard, 2001a, 15). 

Rond 1136 begon de goudhandel terug op gang te komen. Ditmaal niet tussen West-Europa 

en het Oost-Romeinse Rijk maar tussen Europa en Afrika. Deze handelsroute tussen 

Sicilië/Genua aan de ene kant en Tunis/Mahdia aan de andere ruilde Europees zilver tegen 

Afrikaans goud (Curtin, 1983, 233). 

Tegen 1175 begon men echter nieuwe landroutes in gebruik te nemen om het goud te 

vervoeren vanuit Nigeria naar de kusten van het middellandse Zeegebied. Hierdoor werd de 

aanvoer van goud steeds onregelmatiger en sommige gebieden een tekort kenden aan goud. 

De problemen die dit meebracht, werden vlug opgelost waarna Genua als eerste stad na 

meerdere eeuwen opnieuw gouden munten begint te slaan (Curton, 1983, 234). 

Het goud dat uit Afrika naar Europa kwam zal voor de rest van de middeleeuwen de 

belangrijkste bron zijn. Dit betekent uiteraard niet dat het de enige bron was. Na de 

ontdekking van Amerika zal het aan belang inboeten (Curtin, 1983, 241). 

3.1.2. Zilver 

Na goud zal ook zilver gebruikt worden als muntmetaal in de middeleeuwen. De voordelen 

van zilver waren dat het een hoge waarde had, waardoor het net als goud voordelig was om er 

munten uit te slaan, terwijl het toch geen extreem hoge waarde had, waardoor het ook als 

kleingeld bruikbaar was. Daarnaast waren er meer zilvervoorraden waardoor het niet 

ingevoerd moest worden. Dit was dan ook de reden waarom zilver toonaangevend was in de 

Klassieke Oudheid tot de crisis van de 3
e
 eeuw (Grierson, 1975, 23). 

Na de crisis van de 3
e
 eeuw zal het Romeinse muntsysteem meer en meer hervormd worden, 

tot zilver achterwege wordt gelaten en men enkel nog goudmunten slaat. Hierna zal zilver niet 

meer als munten worden geslagen tot rond 670 n.C. Deze zilvermunten waren, door hun 

lagere waarde dan goud, veel gemakkelijker bruikbaar in de lokale handel en in het 

dagdagelijkse leven (Grierson, 1975, 23-24). 
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In de eeuwen die hierop volgden zal zilver zijn positie als belangrijkste muntmetaal niet meer 

verliezen. Wat we wel zien is dat de verschillende heersers andere standaarden zullen 

gebruiken bij het slaan van munten. Naast de verschillende zilvergehaltes zullen ook de 

afbeeldingen, benamingen en onderverdelingen verschillen (Grierson, 1975, 25). 

Dit betekende dat geldwisselaars, zeker vanaf de 11
e
 -12

e
 eeuw steeds meer noodzakelijk 

waren, naargelang de handel tussen verschillende regio’s belangrijker werd. 

In tegenstelling tot goud wordt zilver zelden aan de oppervlakte gevonden en komt het nooit 

in gedegen toestand voor waardoor de ontginning en zuivering van het zilver technisch veel 

moeilijker is (Blanchard, 2001a, 15). 

Opnieuw was het zo dat de meeste zilvermijnen die tijdens de Oudheid in gebruik waren, al 

waren uitgeput aan het begin van de middeleeuwen. Dit betekende dat men nieuwe 

zilvermijnen moest zoeken (Blanchard, 2001a, 15). 

In eerste instantie werd zilver aangevoerd vanuit Centraal Azië. De handel in zilver met deze 

regio steeg in de periode 480-650 om een piek te vertonen tussen 650 en 950. Het lijkt geen 

toeval dat deze piek begint rond dezelfde periode als dat zilvermunten opnieuw werden 

geslagen. De handel in zilver ging over de Kaspische Zee naar de Zwarte Zee en op die 

manier via Oost-Europa naar West-Europa. Door de vijandelijkheden tussen het 

Sassaniedische Rijk en het Byzantijnse Rijk bleven deze regio’s links liggen (Blanchard, 

2001a, 227-229). 

Rond 950 n.C. begon de aanvoer van zilver echter stil te vallen. Tussen 970 en 1012 was er 

nog een kleine opbloei door handel via de Slavische landen maar ook deze stopte vlug. 

Op deze manier kwam Europa, net zoals de rest van de wereld, in een zogenaamde “Silver 

Famine” (Blanchard, 2001a, 364). 

In 1135 werd in Groot-Brittannië een zilverader aangetroffen. Dit zilver, dat een bijproduct 

was van loodwinning, zou de belangrijkste bron voor zilver zijn tot 1225, niet enkel in Groot-

Brittannië maar ook voor de rest van Europa. Na de eerste paar decennia van de 13
e
 eeuw was 

deze ook uitgeput waardoor men opnieuw een nieuwe zilverbron moest zoeken (Blanchard, 

2001b, 669). 

Parallel aan de Britse zilverontginning, werd ook in Centraal-Europa zilver ontgonnen. Meer 

specifiek in de regio rond Trier en rond het Zwarte Woud. Deze hadden echter nooit dezelfde 

positie als de Britse mijnen (Blanchard, 2001b, 688-689). 

Vanaf dat moment verkreeg men voornamelijk zilver via handel met het midden-Oosten.  

Het grootste probleem in verband met zilverwinning is dat zilver nagenoeg nooit in gedegen 

toestand voorkomt. Meestal wordt het aangetroffen in een mineraalverbinding met lood, 
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galeniet genaamd. Om het zilver dat in het lood zat te raffineren, moest men het eerst malen 

en wassen. Dit zorgde ervoor dat de grootste stukken lood verwijderd werden. Daarna werd 

het in een reductieoven verhit waar de mineraalverbindingen uit elkaar werden gehaald. 

Vervolgens werd het in een cupellatie-oven verhit om het verder te zuiveren (Blanchard, 

2001b, 777). 

Bij het cupelleren werd onzuiver zilver in een container van klei gelegd waar het met een 

constante toevoer van lucht verhit werd. Dit zorgde ervoor dat er loodoxide werd gevormd dat 

door het klei werd geabsorbeerd. Op deze manier kon men nooit perfect zuiver zilver krijgen, 

maar men kon wel tot zo’n 98% zuiverheid gaan (Blanchard, 2001b, 778). 

Naast lood kon ook koper gebruikt worden om zilver uit te winnen. Het proces en de 

zuiverheid bleef evenwel gelijk (Blanchard, 2001b, 778). 

3.2. Muntproductie 

Vooraleer zilver en goud verdeeld worden als munten moet er uiteraard eerst muntslag 

plaatsvinden. Deze muntslag gebeurt in drie stappen; autorisatie van de muntslag, het slaan 

van de munten en de verspreiding van de munten (Grierson, 1975, 94). 

Autorisatie van de muntslag kan vanuit een privé- of een publieke instelling komen. Indien 

het uit een privé-instelling komt dan moet deze eerst aan de overheid toestemming vragen om 

zijn zilver en/of goud tot geld te laten slaan. De overheid kreeg hiervan een deel als belasting. 

De overheid bepaalde ook welke denominaties geslagen werden, wat hun zuiverheid was en 

welk gewicht ze moesten hebben (Grierson, 1975, 94-95). 

Aan de andere kant had men de publieke instanties die geld konden laten slaan. Het geld dat 

door hen geslagen werd, ging integraal naar de staatskas (Grierson, 1975, 95). 

Deze publieke instanties, de staat of de lokale adel, bepaalden het gewicht van de munten, de 

zuiverheid en de types die geslagen worden. Verder kunnen ze de munten een legal tender 

geven. Dit betekent dat ze op hun eigen grondgebied mensen en handelaars kunnen dwingen 

om de munt te aanvaarden als betaalmiddel met een waarde die hoger ligt dan de waarde van 

het edelmetaal in de munt (Grierson, 1975, 96). 

Het slaan van de munten zelf werd meestal uitbesteed aan particulieren. Deze betaalden een 

bepaalde som geld aan de overheid voor het privilege om munten te mogen slaan. De reden 

dat de meeste gebieden geen muntatelier hadden dat uitging van de staat, was omdat dit niet 

rendabel was, aangezien muntslag, zeker in de vroege middeleeuwen, niet continu werd 

gedaan (Grierson, 1975, 98). 
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De voornaamste instructies die de muntateliers kregen, waren waarschijnlijk enkel de 

denominaties van de munten die geslagen moesten worden en het gewicht dat ze moesten 

krijgen. Bij het gewicht zijn er wel altijd variaties tussen afzonderlijke munten aangezien deze 

in bulk werden gewogen (Grierson, 1975, 98). 

De mate waarin het gewicht van een individuele munt mocht afwijken van het 

standaardgewicht, werd bepaald door de waarde van de munt. Het gewicht van munten die 

een geringere waarde hadden, mochten meer afwijken dan het gewicht van munten met een 

hoge waarde (Grierson, 1975, 99). 

Naast het gewicht en de denominaties van de munten die geslagen moesten worden, ging de 

autoriteit, in de middeleeuwen meestal de koning of iemand anders van adel, meestal bepalen 

dat zijn naam op de munten kwam. Bij stedelijke muntslag, die in Vlaanderen opkomt rond de 

12
e
-13

e
 eeuw, is het uiteraard de naam van de stad die erop kwam(Grierson, 1975, 99). 

Om de munten te slaan, werd gebruik gemaakt van een blanco muntplaatje, een aambeeld en 

een hamer. Het muntplaatje werd op een aambeeld gelegd, waarin de afbeelding van de munt 

stond. Daarna werd de afbeelding voor op de andere kant van de munt op het plaatje gezet. 

Hierna sloeg men erop met een hamer tot de afbeelding in het muntplaatje was gedrukt. 

Soms werden de muntplaatjes opgewarmd vooraleer ze bewerkt werden. Dit is makkelijk te 

achterhalen via microscopie. In de middeleeuwen werd er bijna uitsluitend met koude 

muntplaatjes gewerkt. Bij deze moet je meer kracht gebruiken om de afbeelding in het 

muntplaatje te krijgen, maar zijn ze gemakkelijker te hanteren. Aangezien middeleeuwse 

munten uiterst dun waren zal dit zeker een grote rol hebben gespeeld want ze konden niet 

gemakkelijk vastgepakt worden met een tang (Grierson, 1975, 108). 

De muntstempels werden uit ijzer gemaakt. Aangezien het sterker is dan zilver en goud, zeker 

als deze zijn opgewarmd, is het mogelijk om ze langdurig te gebruiken vooraleer de 

afbeelding te veel verweerd was (Grierson, 1975, 101). 

Wanneer al het zilver of goud tot munten is geslagen, moet het nog in omloop komen. Dit kan 

enerzijds door de staat. De munten die ze laten slaan, of die ze krijgen in ruil voor het recht 

om munten te slaan, gaan in de staatskas. Hieruit wordt dan betaald voor onder andere het 

leger en openbare werken (Grierson, 1975, 122). 

Anderzijds een privépersoon zijn zilver tot munten laat slaan, waarbij een deel van de munt 

als belasting naar de staat gaat, dan komt het in zijn persoonlijke kas van waaruit hij 

betalingen kan doen (Grierson, 1975, 122). 
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4. Numismatische methodologie 

In de beginfase van de numismatiek was het vaak moeilijk om een precieze datering te geven 

aan munten. Via onderzoek naar de afbeeldingen op munten en door aan seriatie te doen, is 

het mogelijk om een typologische chronologie te maken (Grierson, 1975, 140). 

Daarnaast kunnen de tekst en afbeeldingen op een muntplaatje ook informatie geven over de 

locatie waar de munt is geslagen (Morrisson, 1992, 25). 

Recenter kan men via chemisch onderzoek ook steeds meer te weten komen over waar het 

muntmetaal vandaan komt. Via microscopisch onderzoek kan daarenboven achterhaald 

worden op welke manier de munten werden geslagen (Morrisson, 1992, 112). 

4.1. Datering 

Het is moeilijk om munten precies te dateren. Vaak staat er geen jaartal vermeld op de munten 

of verwezen de afbeeldingen op een munt naar een bepaalde stad of god, niet naar een 

machtspersoon. 

Het is pas met Alexander de Grote dat we portretten van de koning zien verschijnen op 

munten, in eerste instantie nog voorgesteld als een god. Dit betekent niet dat de munten 

gemakkelijker te dateren zijn. Alexanderstaters bijvoorbeeld werden nog lang na de dood van 

Alexander geslagen en werden zelfs in Gallische gebieden nagemaakt (Carson, 1962, 84). 

Wanneer er een datum op een munt staat, moet er ook rekening worden gehouden met het 

verschil in tijdrekening. Zo stond op Ptolemeïsche munten soms in welk jaar van de regering 

van een bepaalde heerser ze geslagen waren. Om het precieze jaartal dan te weten, moeten de 

regeringsjaren van de vorsten bekend zijn. Dit wordt uiteraard moeilijker naarmate we verder 

terugkeren in de tijd (Carson, 1962, 87). 

De datering van munten is het gemakkelijkst bij Romeinse munten uit de keizertijd. Deze 

munten vertonen namelijk vaak het consuljaar van de regerende keizer. Aangezien het aantal 

keer dat de keizer het consulschap toegewezen kreeg grotendeels overeenstemt met zijn 

regeringsjaar, zijn deze goed te dateren (Carson, 1962, 126). 

In de vroege middeleeuwen vormde dit een groot probleem. Aangezien de meeste munten 

kopieën zijn van Byzantijnse munten, is het vaak onmogelijk om een jaar te bepalen waarin ze 

werden geslagen. Hierdoor is het vaak enkel mogelijk om een terminus post quem te bepalen. 

In de volle middeleeuwen begint dit makkelijker te worden aangezien koningen en graven 

steeds meer hun eigen naam op munten gaan plaatsen. Doch, vaak ontbreekt het precieze 

jaartal en de afbeeldingen en legendes op de munten veranderen meestal niet. Ook bij hen is 

het dus vaak enkel mogelijk om een terminus post quem te bepalen (Pol, 1994, 100). 
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Een veel gebruikte methode om een typologische chronologie op te stellen tussen munten is 

via seriatie. Deze methode gaat ervan uit dat de muntstempels voor de voor en achterkant van 

een munt aan verschillende snelheden afslijten. Meestal zal de stempel voor de achterkant, die 

vastzit in een aambeeld, langer meegaan dan de stempel voor de voorkant. Stel bijvoorbeeld 

dat er munten worden geslagen met een voorzijdestempel A en een keerzijdestempel B. Na 

verloop van tijd zal A te veel afslijten om nog bruikbaar te blijven waardoor ze wordt 

vervangen door A’. Aan de andere kant zal B wel nog bruikbaar zijn. Hierdoor zullen de 

volgende munten die worden geslagen A’ als voorzijde en B als keerzijde hebben (Pieters et 

al, 2013, 115). 

Wanneer B onbruikbaar wordt, zal deze vervangen worden door B’. Vanaf nu is A’ de 

voorzijde en B’ de achterzijde. Door aandachtig de munten te bestuderen is het mogelijk om 

op deze manier een relatieve chronologie op te stellen tussen de munten die in eenzelfde 

atelier zijn geslagen. De verschillen in de stempels kunnen uitermate klein zijn, zoals letters 

die ontbreken in de legende. Indien er gebruik gemaakt wordt van één meesterstempel 

waarmee stempels gemaakt worden, bestemd om te gebruiken om munten te slaan, dan kan 

dit nog problematischer worden aangezien de variaties in dat geval zeldzamer zullen zijn 

(Pieters et al, 2013, 115). 

4.2. Locatie 

Om te bepalen waar een munt geslagen werd, kunnen we in eerste plaats afgaan op wat er op 

de munt staat. 

Op de vroege polis munten stonden vaak afbeeldingen die verwezen naar de stad waar ze 

vandaan kwamen. Een voorbeeld hiervan zijn de uilendrachmen uit Athene. De uil was 

namelijk een typisch symbool voor Athene (Carson, 1962, 40). 

Daarnaast hadden vele rijken één bepaalde muntplaats waar nagenoeg al hun munten werden 

geslagen. Zo werden alle Romeinse denari geslagen in de Munt te Rome. In de provincies 

waren wel kleinere ateliers maar deze sloegen enkel bronzen munten bedoeld voor lokaal 

gebruik (Carson, 1962, 110). 

Tijdens de 5
e
 eeuw werd de muntslag hervormd. Er werden enkele ateliers gesticht verspreid 

over het rijk en op hun munten stond in welk atelier ze geproduceerd waren. Op deze manier 

was het makkelijker om te achterhalen welke muntmeesters slechte munten sloegen (Carson, 

1962, 187). 

Dit gebruik verdween terug in de middeleeuwen. Bij de stedelijke muntslag is het uiteraard 

nog steeds mogelijk om te zien waar de munten geslagen werden. Maar op andere munten, 
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zoals de grafelijke munten in Vlaanderen, niet altijd. Tussen 1220 en 1250 werd de 

muntmeester wel vermeld op de munten maar dit hield vlug op. Via registers is het wel 

mogelijk om te zien waar er hoeveel munten geslagen werden, maar door de lage variatie in 

munttypes is het nagenoeg onmogelijk om het precieze muntatelier te benoemen (Pol, 1994, 

100; Haeck, 1994, 128). 

4.3. Metaalanalyses 

De analyse van het metaal waaruit de munt is gemaakt kan ons veel vertellen over de 

muntslag in een bepaalde periode. Vooreerst is het mogelijk om te bepalen hoeveel 

edelmetaal een munt werkelijk bevat. In tijden van crisis zullen zilvermunten, die altijd wel 

een percentage lood bevatten, soms bijna volledig uit lood worden gemaakt met enkel een dun 

zilverlaagje eromheen (Grierson, 1975, 149). 

Ook is het soms mogelijk om te achterhalen vanwaar het gebruikte metaal komt. Dit kan 

helpen om handelscontacten uit het verleden bloot te leggen (Morrisson, 1992, 116). 

4.3.1. Soortelijk gewicht 

De gemakkelijkste methode om de metaalverhouding te achterhalen is via het soortelijk 

gewicht van het metaal. Elk metaal heeft een eigen uniek soortelijk gewicht. Indien het 

soortelijk gewicht van een voorwerp gekend is, welke metalen erin zitten en wat het volume 

is, is het mogelijk om de metaalverhouding te bepalen. Door het gewicht en volume te 

bepalen kan de verhouding worden bepaald. 

Een groot nadeel aan deze techniek is echter dat er maar twee metalen aanwezig mogen zijn. 

Dit is niet altijd het geval aangezien er vaak onzuiverheden waren (Grierson, 1975, 151). 

4.3.2. Spectrometrie 

Bij spectrometrie wordt met röntgenstralen op een voorwerp geschenen. Aangezien elke stof 

stralingen met een eigen unieke golflengte terugkaatst, is het mogelijk om, door de 

golflengtes te ontleden, te achterhalen welke stoffen aanwezig zijn. De intensiteit van de 

golflengtes kan ook gebruikt worden om te achterhalen in welke verhoudingen de 

verschillende stoffen aanwezig zijn (Grierson, 1975, 154). 

Het grootste nadeel aan deze techniek is dat je enkel een analyse kunt maken van de 

oppervlakte van het voorwerp. Daarnaast kan zich oppervlakteverrijking voordoen. Dit kan 

met opzet zijn gedaan, zoals eerder aangehaald in tijden van crisis waarbij enkel het buitenste 

laagje zilver is, oftewel door het ‘wegsijpelen’ van niet-edelmetalen. Dit laatste kan enigszins 
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gecorrigeerd worden door een klein stukje aan de oppervlakte weg te veilen (Grierson, 1975, 

154). 

4.3.3. Neutronen activerings-analyse 

Bij neutronen activerings-analyse wordt het te onderzoeken voorwerp licht radioactief 

gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de atomen in het voorwerp zelf radioactieve straling uitzenden. 

Door het type straling en de intensiteit ervan te meten is het mogelijk om te achterhalen welke 

metalen, in welke mate in het voorwerp zitten (Grierson, 1975, 154). 

In principe kan op deze manier het volledige voorwerp worden onderzocht. In praktijk wordt 

dit beïnvloedt door de vorm, dikte en reliëf van het voorwerp. Soms word een ‘uitstrijkje’ van 

het voorwerp onderzocht. Dit geeft echter dezelfde problemen als bij spectrometrie, namelijk 

dat enkel de oppervlakte onderzocht wordt (Grierson, 1975, 155). 

4.3.4. Chemische analyse 

Chemische analyse is de enige manier om volledig zeker te zijn van de hoeveelheid van elke 

afzonderlijke stof die in de munt verwerkt is. Toch heeft de methode enkele grote nadelen. 

Het eerste, en grootste nadeel is dat het de munt volledig vernietigd (Grierson, 1975, 153). 

Ten tweede houdt het geen rekening met de verschillende verhoudingen op verschillende 

delen van de munt. Zoals eerder vermeld zullen in tijden van crisis munten vaak enkel een 

zilvermantel hebben. Chemische analyse kan hier geen rekening mee houden (Grierson, 1975, 

153). 

Daarbovenop kunnen niet-edelmetalen weglekken uit de munt door chemische 

verweringsprocessen. Dit is iets dat door geen enkele techniek kan worden opgespoord 

(Grierson, 1975, 153). 

5. Munten in een archeologische context 

Net als het grootste deel van de archeologische artefacten zullen munten zelden onaangetast 

voorkomen. Na enkele honderden jaren is het logisch dat er verweringssporen worden 

aangetroffen (Grierson, 1975, 136). 

Nadat een muntschat, of losse munten, worden gevonden, zullen deze daarom eerst 

schoongemaakt moeten worden, zodat de informatie die op de munt staat zo duidelijk 

mogelijk zichtbaar gemaakt wordt (Grierson, 1975, 136). 

Daarnaast zullen muntschatten vaak niet alleen gevonden worden. Vaak werden ze eerst in 

een container gestoken vooraleer ze in de grond werden gedeponeerd. Deze container kon uit 
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verschillende materialen bestaan. Indien deze containers organisch waren, is er evenwel een 

grote kans dat ze niet meer aangetroffen worden (Grierson, 1975, 137). 

Munten zijn echter niet het enige wat we kunnen aantreffen in verband met numismatiek. Er 

zijn namelijk ook sporen van muntproductie zoals muntgewichtjes, muntstempels, blanco 

muntplaatjes et cetera (Grierson, 1975, 162). 

5.1. Verwering 

Één van de bepalende kenmerken van een edelmetaal is dat het niet of weinig aangetast wordt 

door oxidatieprocessen. Dit wil niet zeggen dat munten uit edelmetaal niet kunnen lijden 

onder verwering. 

Een belangrijke vorm van verwering is de verwering die de munt onderging toen ze nog 

circuleerde. 

Door het gebruik van de munten werden de afbeeldingen hierop langzaamaan onduidelijker. 

Dit kon lang duren en een groot probleem is dat dit soort verwering moeilijk te herstellen is 

(Grierson, 1975, 139). 

Toch kan dit ons veel vertellen over de munt en, als het een schatvondst was, over de 

muntschat. Verweerde munten hebben namelijk langer gecirculeerd. Dit betekent dat een 

muntschat die munten in een nagenoeg perfecte staat bevat, vlug na het slaan van de munten 

gedeponeerd zal zijn geweest. Indien er veel verweringssporen zichtbaar zijn, is dit een teken 

dat de munten eerst een bepaalde periode gecirculeerd hebben (Grierson, 1975, 139). 

Naast slijtage door het circuleren, werden de randen van munten soms ook afgevijld. Op deze 

manier kon men kleine hoeveelheden zilver winnen die later gebruikt konden worden om 

bijvoorbeeld valse munten te slaan. Ook dit zijn verweringssporen die op de munten 

aangetroffen kunnen worden. Deze vorm van verwering zal echter geen problemen geven in 

verband met het determineren van de munt (Bompaire & Dumas, 2000, 535). 

Wanneer de munten uiteindelijk in de grond terechtkomen, zijn er twee hoofdcategorieën voor 

verwering, namelijk fysische en chemische. Deze spelen uiteraard ook al terwijl ze nog in 

circulatie zijn. Wanneer munten in circulatie te verweerd zijn zullen ze eerder uit circulatie 

genomen worden om opnieuw omgesmolten te worden. Het grootste deel van de verwering 

zal dus in de grond gebeuren (Bompaire & Dumas, 2000, 544) . 

Deze fysische verwering zal een minder bepalende rol spelen. Tijdens graafwerken of ploegen 

is het perfect mogelijk dat één of meerdere van de munten breken. De munten kunnen ook 

tegen elkaar geperst worden waardoor ze niet meer, of moeilijk, van elkaar te scheiden zijn. 

De belangrijkste verwering is echter chemische verwering (Bompaire & Dumas, 2000, 544). 
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Zoals eerder verteld, is één van de kenmerken van een edelmetaal dat ze niet gemakkelijk 

oxideren. Zo zal goud geen oxidatieprocessen doorlopen, terwijl zilver na verloop van tijd een 

zwarte patina krijgt die gemakkelijk te verwijderen is (Kempkens, 2008, 10). 

Toch zijn munten, voornamelijk de zilveren munten, sterk onderhevig aan chemische 

verwering. Dit komt voornamelijk door de metaalverbindingen (Kempkens, 2008, 14). 

Meestal treffen we zilver aan in combinatie met lood. Terwijl het zilver niet zal oxideren, zal 

het lood dit wel doen. Dit is een groot probleem bij zilver-geplateerde munten. Vanaf het 

moment dat er een klein scheurtje in de zilveren huls zit, zal het lood in de munt beginnen 

oxideren en wegdruppen. In sommige gevallen is er enkel nog een zilveren huls te vinden. 

Wanneer munten door druk tegen elkaar geperst worden, kan het uitlogend lood er ook voor 

zorgen dat de munten meer aan elkaar vastkleven (Kempkens, 2008, 14). 

Wanneer zilver in combinatie met koper wordt aangetroffen, zal het koper oxideren. Wanneer 

het kopergehalte uitermate hoog is kan dit echter positieve gevolgen hebben voor de bewaring 

van het zilver in de munt. De kopercorrosie zal namelijk een harde laag vormen omheen de 

munt. Het koper kan er echter ook voor zorgen dat er bronsrot optreed. Indien dit het geval is, 

verschijnen er putten en bulten aan het oppervlak. Dit zorgt ervoor dat de munten snel kunnen 

breken en dat datering moeilijk zijn (Kempkens, 2008, 11). 

5.2. Restauratie 

Als we een correcte determinatie willen van middeleeuwse, en antieke, munten, dan is het 

broodnodig om deze eerst te restaureren. Zolang ze niet gereinigd zijn, zullen ze namelijk zo 

goed als onleesbaar zijn (Grierson, 1975, 139). 

Een eerste stap is bepalen uit welke metaalsoorten de munt is gemaakt. Is het een zuivere 

zilveren of gouden munt, wat is het lood- of kopergehalte (Kempkens, 2008, 14). 

Aangezien elke grond anders is, zullen muntschatten op verschillende sites een verschillende 

bewaring kennen. Daarom is het belangrijk dat er voor elke afzonderlijke muntschat een 

specifiek behandelingsplan wordt opgesteld (Kempkens, 2008, 14). 

Indien de munten bedekt zijn door een corrosielaag, dan moet men deze laag zo zacht 

mogelijk verwijderen zonder het onderliggende metaal, dat vaak zachter is, te beschadigen. 

Dit kan zowel via chemische als mechanische methodes (Kempkens, 2008, 14). 

Eerst zal de corrosielaag ingesmeerd worden met Rochellezout. Dit zorgt ervoor dat de 

corrosielagen verzwakken. Hierna is het mogelijk om de verzachte corrosielagen met een 

scalpel en glasvezelborstel te verwijderen. Dit gebeurt onder een microscoop met een 

vergroting tussen de 20x en 40x (Kempkens, 2008, 15). 
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Als laatste zullen de munten behandeld worden met corrosieremmers. Op deze manier zal de 

munt niet verder corroderen (Kempkens, 2008, 15). 

Een andere methode om munten te zuiveren is via elektrolyse. Dit is enkel mogelijk wanneer 

de munt goed bewaard is gebleven. Indien dit niet het geval is, bestaat de kans dat de munt 

verloren gaat (Kempkens, 2008, 15). 

Zoals eerder vermeld, bestaat er bij munten die een koperlegering bevatten de kans op 

bronsrot. Om de bronsrot te stabiliseren, wordt het voorwerp onder vacuüm in benzotriazom 

gedompeld. Wanneer dit proces voltooid is, kan de restauratie verder verlopen zoals eerder 

beschreven (Kempkens, 2008, 12). 

5.3. Bijkomend materiaal 

Munten werden niet los in de grond gedeponeerd. Meestal werden ze in een leren buidel, 

aardewerken pot of andere drager geplaatst alvorens begraven te worden. Dit klinkt logisch 

aangezien het opgraven van een muntschat vlugger zal verlopen wanner één kistje uit de 

grond moet worden genomen, in tegenstelling tot elke munt afzonderlijk oprapen. 

Wanneer we naar de middeleeuwse muntschatten in België kijken dan zien we dat 67 van de 

181 muntschatten gevonden zijn in combinatie met een drager. In sommige gevallen werd de 

muntschat zelfs over twee dragers verspreid (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

 

Materiaalcategorieën van dragers voor middeleeuwse muntschatten 

Één van de eerste zaken die opvalt, is dat er een veel groter aantal aardewerken dragers zijn. 

Dit is eenvoudig te verklaren als we in gedachten houden dat aardewerk veel gemakkelijker 

bewaard (Haeck, middeleeuwse muntschatten). Lederen, stoffen en houten dragers zullen vlug 
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verdwijnen tenzij de bodemomstandigheden goed zijn en ook ijzeren en andere metalen 

kunnen vlug wegkwijnen door corrosie (Kempkens, 2008, 3). 

Dit is mogelijk ook een verklaring waarom er maar in iets minder dan één derde van de 

gevallen een drager aanwezig was. 

Een andere verklaring voor het ontbreken van dragers kan te maken hebben met de manier 

waarop muntschatten over het algemeen gevonden worden. Aangezien het meestal 

toevalsvondsten zijn, zal er niet altijd aandacht worden geschonken aan de drager, maar 

eerder aan de munten die meer “waarde” hebben. 

Daarnaast komt het ook vaak voor dat de munten over een bepaald gebied verspreid zijn door 

het ploegen van gronden. In dit geval is het goed mogelijk dat de drager vernietigd werd. 

5.4. Sporen van muntproductie 

Aangezien er munten te vinden zijn, moesten deze ook ergens geslagen worden. Weliswaar 

zijn er momenteel nog niet veel muntateliers geattesteerd in de archeologische record. 

Dit is enerzijds te verklaren door de stand van het onderzoek, anderzijds doordat muntslag 

over het algemeen sporadisch was. Toch zijn er enkele artefacten die verband houden met 

muntslag die terug te vinden zijn (Grierson, 1975, 162). 

De voornaamste hiervan zijn de muntgewichtjes. Aangezien het gewicht van munten sterk 

gereglementeerd was, waren deze aanwezig in alle muntateliers. Wanneer het gewicht van de 

munten teveel verschilde zorgde dit er namelijk voor dat de munt onbetrouwbaar werd en dus 

minder zou worden gebruikt. Het gewicht van de muntgewichten in muntateliers waren 

meervouden van het gewicht van de munten zelf omdat deze, zeker zilveren munten met 

lagere waarden, in groep werden gewogen (Grierson, 1975, 177). 

Daarnaast werden ze ook gebruikt door muntwisselaars en handelaars om munten te wegen. 

Indien een munt teveel of te weinig woog, was het namelijk mogelijk dat het om een 

vervalsing ging (Grierson, 1975, 177). 

De muntgewichten konden uit verschillende materialen gemaakt worden. In de Arabische 

wereld waren deze vaak uit glas gemaakt aangezien dit niet verweert, in het Westen werden 

ze meestal uit brons of koper gemaakt (Grierson, 1975, 178). 

In het begin werden deze muntgewichtjes vaak afgekeurd door de lokale overheden omdat ze 

bang waren dat de bevolking de muntgewichtjes zou verwarren met echte munten. Deze angst 

was er omdat de gewichtjes vaak dezelfde afbeelding droegen van de munt die ze moesten 

wegen. Om deze verwarring tegen te gaan waren de gewichtjes meestal kleiner en dikker dan 

de echte munten. In een latere fase werden ze zelfs vierkant gemaakt (Grierson, 1975, 178). 
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Een ander soort artefact dat gevonden kan worden in verband met muntslag zijn 

muntstempels. Deze zijn echter zeldzaam. Nadat een stempel te veel verweerd was om nog 

goede munten te slaan, werd ze namelijk veelal vernietigd. Op deze manier zou ze niet in 

handen kunnen vallen van valsmunters (Grierson, 1975, 180). 

6. Geschiedenis van de numismatiek 

De geschiedenis van de numismatiek kent een gelijkaardig verloop als die van de archeologie. 

Dit mag niet verbazen aangezien oude munten zich over het algemeen onder de grond 

bevinden (Clain-Stefanelli, 1965, 2). 

Verder werden munten vaak in verband met archeologische objecten aangetroffen, 

bijvoorbeeld in ruïnes en in graven. Naarmate de archeologie zich verder ontwikkelde, liet dit 

ook sporen na in de numismatiek. Typologische chronologieën worden bijvoorbeeld ook 

gebruikt in numismatiek, zeker voor perioden waar portretten en/of namen ontbreken op de 

munten (Clain-Stefanelli, 1965, 2). 

6.1. Beginselen 

Volgens sommige vorsers liggen de beginselen van de numismatiek al in de Romeinse 

periode. Vreemde munten zouden bewaard worden als curiositeiten, oude munten als 

aandenken aan historische feiten et cetera. Dit is echter moeilijk te bewijzen (Clain-Stefanelli, 

1965, 8). 

Één van de weinige indicaties in deze richting zijn de heruitgaven van republikeinse munten 

onder keizer Trajanus. Deze munten hadden exact dezelfde afbeeldingen als hun voorbeelden 

van 300 jaar eerder maar dan met REST erop. Dit sloeg op restituit, oftewel heruitgave. De 

nauwkeurigheid waarmee de afbeeldingen waren gecopiëerd, doen vermoeden dat enkele van 

deze munten bewaard moeten zijn gebleven (Clain-Stefanelli, 1965, 10). 

Een andere indicatie was een nieuwe gouden munt die in het leven werd geroepen door de 

Duitse keizer Frederik II. Zijn augustalis weerspiegelde namelijk Romeinse munten. Dit 

betekent dat Romeinse munten oftewel bewaard bleven tot het begin van de 13
e
 eeuw, oftewel 

dat hij deze munten opspoorde (Clain-Stefanelli, 1965, 12). 

Het echte begin van numismatiek is echter tijdens de 14
e
 eeuw. Één van de eerste numismaten 

was Francesco Petrarca. Het moet wel opgemerkt worden dat dit nog geen numismatiek was 

zoals nu, het was eerder het verzamelen van munten. Petrarca kocht antieke munten van 

boeren, voornamelijk omdat het mogelijk was om namen en portretten van Romeinse keizers 

te herkennen. Veel van zijn tijdgenoten zouden dit voorbeeld volgen (Clain-Stefanelli, 1965, 

13). 
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Deze drang om mooie en zeldzame munten te verzamelen hebben er toe geleid dat er veel 

vervalsingen op de markt verschenen. Indien men van bepaalde keizers geen munten vond, 

had men namelijk de neiging om er zelf munten van te vervaardigen (Clain-Stefanelli, 1965, 

13). 

Daarnaast werden ook bestaande munten soms geïmiteerd. Deze munten kregen later de 

bijnaam ‘Paduanen’ naar de stad waar ze eerst geïmiteerd werden. Deze munten zijn vaak 

moeilijk als vervalsingen aan te tonen (Clain-Stefanelli, 1965, 13). 

Een derde vorm van vervalsing was het toevoegen en/of aanpassen van afbeeldingen. Op deze 

manier probeerde men mythes en legendes te bewijzen. Aan een munt van de riviergod Gelas, 

een stier met mannenkop, werd bijvoorbeeld het opschrift minotaurus toegevoegd omdat men 

dacht dat ze één en dezelfde waren (Clain-Stefanelli, 1965, 17). 

In de eeuwen hierna zouden steeds meer gegoede burgers en adelijken hun eigen 

muntcollecties aanleggen. Deze collecties bevatten vaak niet enkel munten. Het waren eerder 

collecties van curiositeiten waarin de stukken niet geselecteerd werden op hun artistieke 

waarde, maar op hoe vreemd ze waren (Clain-Stefanelli, 1965, 18). 

In de Renaissance begon men af te stappen van het vervalsen van munten. In deze periode 

werden dan ook de eerste wetenschappelijke traktaten over numismatiek geschreven. De 

munten werden tevens niet meer als curiositeiten verzameld. Ze werden bij de adel gezien als 

kunstwerken en als historische documenten bij geleerden. Naast hun gebruik als kunstwerken, 

werden ze ook als versieringen gebruikt op bijvoorbeeld vazen en koffers (Clain-Stefanelli, 

1965, 20). 

Naar het einde van de 17
e
 en in het begin van de 18

e
 eeuw kregen numismaten aandacht voor 

de middeleeuwse muntslag. Deze werden vaak per vorstendom bestudeerd (Clain-Stefanelli, 

1965, 23). 

Aanvullend werd er een nieuwe manier bedacht om munten te rangschikken. Dit gebeurde 

eerder op alfabetische volgorde of per jaar waarin de munt, waarschijnlijk, geslagen was. 

Vanuit Duitsland begon men de munten te ordenen in catalogi per denominatie. Zeker in 

Duitsland kon dit het onderzoek vooruit helpen, aangezien het lappendeken van staatjes en 

aartsbisschoppen voor moeilijkheden zorgde (Clain-Stefanelli, 1965, 26). 

Daarnaast werden ook numismatische woordenboeken uitgegeven. Hierin stonden de 

belangrijkste termen van de numismatiek, samen met de betekenis van veel voorkomende 

afbeeldingen en legendes (Clain-Stefanelli, 1965, 29). 

Het is tijdens deze laatste periode, aan het eind van de 17
e
- begin van de 18

e
 eeuw, dat de 

eerste twee middeleeuwse muntschatten werden gevonden in België. Van één ervan is 
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geweten dat hij in 1729 gevonden is in Mirwart, de andere is tijdens de 17
e
 eeuw gevonden in 

Vieuxville. Bij beiden is niet geweten hoeveel munten de schat precies bevatte. De precieze 

vondstlocatie is ook niet bekend. Van de schat uit Vieuxville is geweten dat hij in de buurt 

van het kasteel van Logne werd gevonden, maar dit is niet nauwkeurig. Bij de schat uit 

Mirwart is er buiten de gemeente geen verdere informatie bekend. Over de bewaring van de 

munten is ook weinig geweten. Bij de schat uit Vieuxville is niets bekend, bij de schat uit 

Mirwart is geweten dat de munten verspreid zijn over verschillende musea, penningkabinetten 

en private collecties (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

6.2. 19e eeuw 

Tijdens en na de troebels veroorzaakt door de Franse revolutie en de Napoleontische 

oorlogen, werd er minder tijd besteed aan numismatiek. Dit betekende niet dat 

muntverzamelingen niet onderhouden werden of dat oude munten geen invloed meer hadden 

op de maatschappij. Napoleon liet bijvoorbeeld medailles slaan die sterk geïnspireerd waren 

op antieke munten. De Franse numismatiek ging zich toespitsen op deze medailles en die uit 

de Franse revolutie. Dit fenomeen speelde zich voornamelijk in Centraal-Europa af. In andere 

landen, zoals Italië, bleven muntcollecties groeien (Clain-Stefanelli, 1965, 34). 

Een nieuwe trend uit deze periode was het publiceren van collecties. Hierbij werden niet enkel 

publieke, maar ook private collecties uitgegeven (Clain-Stefanelli, 1965, 34). 

Naar het eind van de 19
e
 eeuw toe, werd numismatiek steeds wetenschappelijker. Daarnaast 

werden steeds meer private collecties aan musea geschonken of verkocht. Dit zorgde dat ze 

gemakkelijker te bestuderen waren (Clain-Stefanelli, 1965, 40). 

In België zijn er tijdens de 19
e
 eeuw 83 middeleeuwse muntschatten gevonden. Deze zal ik 

bespreken in drie afzonderlijke groepen. Een eerste met alle muntschatten tussen 1800 en 

1850, een tweede groep tussen 1850 en 1875 en een laatste groep tussen 1875 en 1900. 

De eerste groep, van muntschatten tussen 1800 en 1850, bevat 24 muntschatten. 21 van deze 

muntschatten werden in de jaren 1840 gevonden, 2 tijdens de periode 1830-1839 en één in 

1810. Het is wel zo dat voor 4 van de muntschatten het precieze vondstjaar niet bekend is. Dit 

neemt niet weg dat er een grote clustering van vondsten is in de tijd. Hier is echter geen 

verklaring voor te geven (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Het grootste probleem met deze vroege muntschatten is dat er over het algemeen weinig 

bekend is in verband met de vondstomstandigheden en de bewaring van de munten. Van 10 

muntschatten op 24 zijn de vondstomstandigheden niet bekend; enkel de stad waar ze 

gevonden werden. Daarnaast zijn er 7 muntschatten waarvan de vondstomstandigheden vaag 



23 

 

gekend zijn; dit zijn schatten die bijvoorbeeld op een weiland of tijdens wegenwerken werden 

gevonden maar waarbij er nog steeds geen duidelijke locatie is. Verder zijn er 7 muntschatten 

waarvan de vondstomstandigheden redelijk gekend zijn. Toch is er nog steeds geen preciezere 

locatie te bepalen (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

De bewaring is nog slechter gekend. Er zijn maar 3 muntschatten waarvan de bewaring 

precies gekend is. (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Een laatste probleem is dat in veel gevallen het aantal munten in de muntschat niet precies is 

gekend. Bij slechts 6 van de 24 muntschatten was het aantal munten wel precies gekend 

(Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

De tweede groep bevat 20 muntschatten. Deze zijn gelijkmatig verspreid over de periode 

tussen 1850 en 1875. Toch is het zo dat er opnieuw enkele van de opgravingsdata niet precies 

gekend zijn; bij 4 muntschatten is het jaar niet precies gekend. De muntschatten in deze 

periode leveren ongeveer dezelfde problemen op als deze in de vorige periode. Bij 10 van de 

20 muntschatten zijn de vondstomstandigheden niet gekend, in één geval is zelfs de gemeente 

niet gekend. Daarnaast zijn er 7 muntschatten waarvan de omstandigheden vaag gekend zijn 

en van 3 muntschatten kunnen we redelijk nauwkeurig zeggen waar ze gevonden werden. 

Ook bij de bewaring krijgen we hetzelfde verhaal, er zijn 15 muntschatten waarvan niet 

gekend is waar ze worden bewaard. Er is wel van meer muntschatten bekend hoeveel munten 

ze bevatten, namelijk in 8 van de gevallen. Bij 3 muntschatten is het aantal munten niet 

bekend. Bij de meeste is wel bekend hoeveel munten er ongeveer aanwezig waren, bij enkelen 

wordt daarentegen enkel gewag gemaakt van bv. 3kg zilver, enkele duizenden of een groot 

aantal munten (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Tijdens de periode tussen 1875 en 1900 werden er 39 muntschatten gevonden. Opnieuw was 

de verspreiding over de periode gelijkmatig. Bij 3 van de 39 muntschatten was het vondstjaar 

niet precies gekend. In het geval van de vondstomstandigheden is er nog niet veel veranderd 

tegenover de vorige periode. Bij 15 van de 39 muntschatten zijn de vondstomstandigheden 

niet gekend. Er is daarentegen wel al meer gekend over de bewaring van de verschillende 

muntschatten, doch bij het merendeel, 23 gevallen van de 39, is de bewaringslocatie niet 

gekend. Van één van de muntschatten, die in Leuven werd gevonden, werd het zilver 

omgesmolten. De gouden munten in de muntschat werden verspreid. De reden hiervoor is niet 

gekend. Ook het muntaantal is in deze periode beter gekend. Van 18 muntschatten is het 

precieze aantal geweten, bij 14 kent men het aantal munten ongeveer en bij 7 muntschatten is 

het aantal niet gekend of enkel aangeduid met groot aantal (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 
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Over het algemeen was het documenteren van de vondstomstandigheden en waar de munten 

bewaard werden niet zo belangrijk gedurende de gehele 19
e
 eeuw. Wat wel opvalt is dat naar 

het einde van de eeuw toe steeds meer muntschatten in musea en andere officiële instellingen 

terechtkomen. Dit is conform aan de tendens die eerder besproken werd, waarbij steeds meer 

collecties aan musea worden geschonken. 

6.3. Begin 20e eeuw 

Terwijl vorsers in de 19
e
 eeuw voornamelijk munten bestudeerden met connecties tot hun 

eigen lokale geschiedenis, zal men in de 20
e
 eeuw steeds meer specialiseren op bepaalde 

aspecten van numismatiek. Gekoppeld aan een hogere mate van samenwerking tussen 

onderzoekers uit verschillende landen via congressen en tentoonstellingen gaf dit een nieuwe 

impuls aan het onderzoek (Clain-Stefanelli, 1965, 41). 

Daarnaast veranderde de houding van onderzoekers ten overstaan van numismatiek. Men zag 

muntcollecties niet enkel meer collecties, maar als echte databanken en hoewel er veel gaten 

waren in de gegevens, konden ze toch gebruikt worden voor verder wetenschappelijk 

onderzoek. Het is dan ook in deze periode dat numismatiek steeds minder als hulpwetenschap 

van archeologie en geschiedenis begon gezien te worden, maar steeds meer als alleenstaande 

wetenschap (Clain-Stefanelli, 1965, 41). 

Zoals eerder vermeld, is er ook een steeds grotere specialisatie. Het gaat hier onder andere om 

studies op de technische aspecten van muntslag, metallurgisch onderzoek, falsificaties. Ook 

fotografie zal een steeds belangrijkere rol krijgen in de numismatiek. De 

onderzoeksrichtingen die al bestonden binnen de numismatiek, zoals epigrafie, werden verder 

uitgediept en kregen een bredere toepassing (Clain-Stefanelli, 1965, 41). 

De focus zal niet enkel nog op muntgeld liggen, ook papiergeld, aandelen en primitief geld 

werden meer bestudeerd. 

Bij de middeleeuwse numismatiek zal men zich voornamelijk focussen op historische en 

economische factoren. Via muntschatten probeert men om handelscontacten en economische 

expansies aan te tonen en te verklaren (Clain-Stefanelli, 1965, 50). 

Tussen 1900 en 1950 werden er 41 middeleeuwse muntschatten gevonden. Deze waren 

gelijkmatig verspreid doorheen de tijd. Ook tijdens WO I en II werden muntschatten 

gevonden en aangegeven. In totaal zijn er 10 muntschatten waarvan geen precies vondstjaar 

is. Deze toenemende onnauwkeurigheid is moeilijk te verklaren. Zeker aangezien maar 3 van 

de niet precies gekende vondstjaren gevonden zijn tijdens de twee wereldoorlogen (Haeck, 

middeleeuwse muntschatten). 
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Bij de vondstomstandigheden is er wel een verbetering. In totaal zijn er maar 9 muntschatten 

waarvan ze niet gekend zijn. Daarnaast zijn er 15 muntschatten waarbij de 

vondstomstandigheden vaag gekend zijn en 17 waarbij ze redelijk goed gekend zijn (Haeck, 

middeleeuwse muntschatten). 

Ook op vlak van bewaringslocaties is er meer bekend. Er zijn slechts 12 muntschatten 

waarvan niet bekend is waar ze zich bevinden. (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Als we kijken naar het muntaantal zien we dat er bij 4 muntschatten niet gekend is hoeveel 

munten er waren aangetroffen. Dit is een vermindering van de nauwkeurigheid tegenover de 

vorige periode (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Het lijkt vreemd dat er blijkbaar minder aandacht besteed wordt aan de nauwkeurige 

inventarisering van muntschatten. Nochtans is het zo dat, in deze periode, numismaten 

voornamelijk muntschatten gebruikten om handelsrelaties te onderzoeken. Dit betekende dat 

men de muntschatten nauwkeurig moest documenteren. Aangezien het merendeel van de 

vondsten toevalsvondsten waren, is het mogelijk dat ze eerder bij antiquairs of veilinghuizen 

terechtkwamen dan bij onderzoeksinstellingen. 

6.4. 2e helft 20e eeuw 

In de periode tussen 1950 en 2000 zal de ontwikkeling van het numismatisch onderzoek zich, 

gelijkaardig aan de periode ervoor, doorzetten. Daarnaast worden er vele syllogen geschreven. 

Hierin worden alle munten van een bepaalde regio gecatalogiseerd op basis van regering, 

muntmetaal en jaar van emissie. Naast syllogen over regio’s worden er ook syllogen van 

collecties uitgegeven. Afhankelijk van hoe groot de collectie is worden de munten 

gerangschikt per regio, regering, muntmetaal en emissiejaar, of worden er verschillende delen 

uitgegeven per regio. De syllogen gaan meestal samen met afbeeldingen van elk munttype 

(Bompaire & Dumas, 2000, 29). 

Om de periode gemakkelijker bespreekbaar te maken zal ik ze opsplitsen in twee delen. Het 

eerste deel zal de muntschatten behandelen die zijn gevonden tussen 1950 en 1975 en het 

tweede deel zal de muntschatten behandelen die tussen 1975 en 2000 aangetroffen zijn 

(Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Tijdens de periode tussen 1950 en 1975 werden er 17 middeleeuwse muntschatten gevonden 

in België. Van deze muntschatten waren er 3 waarvan het vondstjaar niet precies gekend was. 

Dit is een verbetering in vergelijking met de voorgaande periode (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 
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Wat we weten over de vondstomstandigheden van muntschatten uit deze periode is minder in 

vergelijking met de vorige. Er zijn 7 muntschatten van de 17 waarover we niet weten in welke 

context ze gevonden zijn en 6 waarvan we het slechts vaag weten (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 

Verder weten we minder over de bewaringslocatie van de muntschatten dan in de vorige 

periode. Opnieuw is dit een vreemde ontwikkeling (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

In deze periode zijn er wel stijgingen in hoe nauwkeurig het aantal munten per muntschat 

wordt genoteerd. Voor de eerste keer zijn er ook geen muntschatten waarvan het aantal niet 

gekend is. Er zijn wel nog steeds 5 muntschatten waarbij het aantal munten slechts ongeveer 

gekend is of waarvan enkel gewag wordt gemaakt van hoeveel munten bestudeerd werden. 

Het lijkt dat er een vreemde evolutie is in deze periode. Terwijl we zouden verwachten dat de 

muntschatten steeds beter gedocumenteerd worden, zoals eerder de tendens was, blijkt dat ze 

steeds slechter worden gedocumenteerd (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

In de periode tussen 1975 en 2000 werden er in België 24 middeleeuwse muntschatten 

aangetroffen. Van deze muntschatten is bij 7 niet precies gekend in welk jaar ze zijn 

gevonden. Verder is er een clustering van vondsten in de jaren ’90. De helft van de 

muntschatten werden namelijk in dat decennium gevonden. Het is moeilijk te bepalen wat 

hier de oorzaak van kan zijn (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Van 6 van de 24 muntschatten is niet bekend waar ze zijn gevonden of is enkel de provincie 

bekend. Hierbij horen enkele muntschatten die bij veilinghuizen te koop werden aangeboden. 

Daarnaast zijn er 7 muntscahtten waarbij de bewaringslocatie redelijk goed gekend is en 5 die 

tijdens een archeologische opgraving werden gevonden (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Vreemd genoeg is de huidige bewaarplaats van 2 van de muntschatten vanop een 

archeologische site niet bekend. Naast die twee zijn er nog 8 andere muntschatten waarvan de 

bewaarplaats niet gekend is (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Qua aantal munten zijn er 6 muntschatten waarbij het precieze aantal niet gekend is. Het is 

wel zo dat er niet meer wordt gesproken over enkele honderden, etc. maar dat er steeds een 

minimum en maximum waarde wordt gegeven oftewel hoeveel munten er ongeveer aanwezig 

zijn (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

6.5. Na 2000 

Uit deze periode zal ik enkel de muntschatten bespreken die tussen 2000 en 2008 zijn 

gevonden. Merkwaardig genoeg zijn dit er maar 4 waarbij er bovendien veel gegevens 

ontbreken. Er zijn maar 2 muntschatten waarvan het precieze vondstjaar is gekend, de andere 
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hebben enkel een uiterste datum waarvoor ze gevonden zijn (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 

Op vlak van de vondstomstandigheden is er 1 muntschat waarvan niet gekend is waar ze 

precies is gevonden. Bij 2 muntschatten weten we enkel dat ze op een akker en buiten een 

archeologische context zijn gevonden. Van de laatste muntschat weten we enkel dat ze tijdens 

werken in kasteel Salmchateau werd gevonden. Bij deze laatste is al beter geweten waar ze 

gevonden werd maar het blijft nog steeds onzeker (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Ook de bewaarlocaties zijn niet beter gekend. Van 1 muntschat is geweten dat ze in een 

privécollectie zit, daarnaast zijn er 2 muntschatten waarvan het niet gekend is war ze zich 

bevinden. Van de overgebleven muntschat is geweten dat het Munten en Penningkabinet van 

Brussel minstens één munt heeft gekocht. Wat er met de rest van de muntschat is gebeurd is 

echter niet gekend (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Het enige dat bij alle muntschatten precies is gekend, is hoeveel munten aanwezig waren in de 

muntschat (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Het is vreemd dat er na 2000 zo weinig muntschatten zijn gevonden. Door de goedkeuring 

van het verdrag van Malta zouden we namelijk eerder een toename moeten zien van 

muntschatten die gevonden worden op archeologische sites. We moeten ons dus afvragen 

waarom er plots zo weinig wordt gevonden. 

Een mogelijke verklaring is dat dit te maken heeft met de diepte waarop muntschatten zich in 

de grond bevinden. Er zijn in totaal 18 muntschatten waarvan gekend is hoe diep ze in de 

grond zaten. 6 ervan zaten op een diepte van minder dan 50 cm, 6 op een diepte tussen 50 en 

80 cm, 3 op een diepte tussen 80 en 150 cm en 3 zaten dieper dan 150 cm. De reden dat ik 80 

cm neem als limiet en niet 100 cm is omdat diepploegen vaak tot ongeveer 80 cm diep gaat. 

Dit betekent dus dat 12 van de 18 muntschatten verstoord zouden zijn geweest door 

diepploegen. Dit aantal is iets te klein om te extrapoleren naar alle muntschatten, maar we 

kunnen er toch van uitgaan dat verscheidene muntschatten al verstoord zijn geraakt. Daarnaast 

kunnen muntschatten ook door een kraan kunnen worden weggeschept wanneer het vlak 

wordt blootgelegd (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Een andere mogelijkheid is dat er op archeologische sites eerder over accumulatievondsten 

wordt gesproken dan over muntschatten. In België zijn er 51 middeleeuwse 

accumulatievondsten geconstateerd. Van deze accumulatievondsten zijn er 32 op 

archeologische sites gevonden. De reden dat men in archeologisch onderzoek eerder over 

accumulatievondsten gaat spreken, is volgens mij omdat een archeologische site volledig 

onderzocht wordt. Het is dus mogelijk dat er een muntschat wordt gevonden aan de ene kant 
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van de site, om vervolgens een andere muntschat of enkele losse vondsten te vinden aan de 

andere. Bij toevalsvondsten zal dit minder voorkomen omdat de mankracht daar meestal 

ontbreekt om het volledig gebied te onderzoeken (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Het moet wel worden opgemerkt dat er van de 51 accumulatievondsten maar 6 na 2000 zijn 

aangetroffen. Dit betekent dat er in totaal 10 muntschatten en muntagglomeraties zijn 

aangetroffen tussen het jaar 2000 en 2008. Indien we dit zouden omrekenen naar een periode 

van 25 jaar dan blijkt dat er ongeveer evenveel vondsten gedaan worden als in de andere 

periodes (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 
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Deel 2: Geldgeschiedenis van de middeleeuwen 

In dit deel bespreek ik welke muntsystemen er gebruikt werden. Hierbij zal ik voornamelijk 

het muntstelsel in Graafschap Vlaanderen bespreken aangezien dit het belangrijkste is voor de 

site die ik in het derde deel zal bespreken. 

Daarnaast zal ik bespreken langs welke wegen men handel dreef en met welke gebieden dit 

gebeurde. Opnieuw zal ik me, in het kader van deel drie, concentreren op het Graafschap 

Vlaanderen. 

Ten laatste geef ik een overzicht geven van de muntschatten die gevonden werden in het 

gebied van het Graafschap Vlaanderen. Hierbij zal ik onderzoeken of de munten die we 

terugvinden in de muntschatten overeenkomen met diegene die we normaalgezien zouden 

moeten terugvinden. 

Om dit geheel iets overzichtelijker te maken deel ik dit op in 8 kleinere delen. Hiervoor 

gebruik ik grotendeels de opdeling die door Aimé Haeck gebruikt is in “middeleeuwse 

Muntschatten Gevonden in België (750-1433)”. De begin- en einddata van deze perioden 

liggen namelijk meestal bij hervormingen in het muntsysteem van Graafschap Vlaanderen. 

De enige aanpassing die ik zal maken is een periode voor 750, van 500–750. Op deze manier 

zal het gemakkelijker zijn om een overzichtelijk verloop te schetsen van de muntevolutie. 

Op deze manier komen we aan 8 periodes: 500-750, 750-950, 950-1190, 1190-1250, 1250-

1280, 1280-1340, 1340-1370 en 1370-1433 (Haeck, middeleeuwse muntschatten).  

1. 500-750 n.C. 

1.1. Muntsystemen 

De weinige muntslag die in West-Europa te vinden is, is nagenoeg allemaal gebaseerd op de 

Byzantijnse muntslag uit die periode. 

Het Byzantijnse muntstelsel was gebaseerd op  goud. Er waren drie belangrijke denominaties; 

de solidus, de semissis, die een halve solidus waard is, en de tremissis, die één derde solidus 

waard is (Pol, 1994, 100). 

De afbeeldingen op deze munten kenden weinig variatie. Op de voorzijde van de munt werd 

steeds de keizer afgebeeld samen met zijn naam. Op de ommezijde stond de 

overwinningsgodin Victoria (Pol, 1994, 100). 

De Franken begonnen de Byzantijnse munten te kopiëren rond het eind van de 5
e
 eeuw. 

Hierbij namen ze zowel de solidus als de tremissis over, de semissis werd achterwege gelaten. 
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Aanvankelijk waren deze munten zeer moeilijk te dateren. Aangezien ze de voorbeelden 

volledig overnemen, kunnen we ze enkel dateren op naam van de Byzantijnse keizers die erop 

staan afgebeeld. Het is echter onmogelijk te weten hoeveel tijd verstreek tussen het maken 

van de Byzantijnse munt en de eerste Frankische kopie (Pol, 1994, 101). 

Juist voor het midden van de 6
e
 eeuw was er wel een kleine emissie van munten waar de naam 

van een Frankische koning, Theodebert van Metz, op stond. Deze werden echter zo slecht 

ontvangen in het Byzantijnse rijk dat ze een uitzondering bleven (Pol, 1994, 101). 

De eerste veranderingen begonnen zich voor te doen rond 580. De enige munt die nog in 

noemenswaardige oplagen werd geslagen was de tremissis. Op de voorzijde staat een 

anonieme buste met een plaats vermelding, op de ommezijde zien we een kruis met een 

persoonsnaam erbij geschreven. Dit zal waarschijnlijk de naam zijn van de muntmeester. 

Een tweede belangrijke reformatie van het muntsysteem gebeurde rond 670. In deze periode 

zal men namelijk beginnen met het slaan van massief zilveren denarii (Pol, 1994, 102). 

Qua afbeeldingen verandert er bitter weinig met de voorgaande periode. Het enige verschil zit 

in het verschijnen van steeds meer epigrafische en geometrische motieven (Pol, 1994, 104). 

Doordat er opnieuw zilvermunten werden geslagen, kon de geldeconomie terug op poten 

worden gezet. Zilver is minder waard dan goud en is dus gemakkelijker te gebruiken als 

kleingeld. Dit betekent een boost voor de lokale markten en kleine handel (Rogge, 1994, 94). 

Toch mag de rol van goud- en zilvermunten niet overschat worden. Na het verval van het 

Romeinse Rijk werd voornamelijk ruilhandel gebruikt. Deze ruilhandel kon soms over lange 

afstanden gaan. Zo zijn in een graf in Beerlegem bronzen voorwerpen aangetroffen uit Egypte 

(Rogge, 1994, 95). 

Geld was ook niet enkel in handel bruikbaar, maar ook als statussymbool. 

Daarnaast werd het vaak gebruikt bij tribuutbetalingen of als schadevergoeding bij misdrijven 

(Rogge, 1994, 95). 

1.2. Muntschatten 

Over de muntschatten uit deze vroege periode is nog niet zoveel geweten. Toch lijkt het erop 

dat er niet zoveel muntschatten werden begraven. Geld was voornamelijk voor de elite en 

deze hadden hoogstwaarschijnlijk andere manieren om hun geld te bewaren (Pol, 1994, 113). 

De muntschatten die gevonden worden, bevinden zich meestal in graven. Dit kunnen we 

teruglinken aan het gebruik van munten als statussymbool. Door zich te laten begraven met 

een muntschat kon men tonen dat de familie zoveel geld, en dus aanzien, had dat ze gerust een 

deel van hun geld konden wegsmijten (Pol, 1994, 113). 
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2. 750-950 n.C. 

2.1. Muntsystemen 

Toen Pippijn III aan de macht kwam in 751, en op die manier de dynastie der Karolingers aan 

de macht kwam, begon hij bijna meteen munten te slaan. Deze munten verschilden in gewicht 

niet van de Merovingische munten, maar wel in aanzien (Pol, 1994, 107). 

De muntplaatjes werden veel groter waardoor de munten automatisch dunner moesten zijn om 

hetzelfde gewicht te behouden (Pol, 1994, 107). 

Naast het voortzetten van de denarius werden ook soms halve denarii, of oboli, geslagen. 

Gouden munten werden bijna niet geslagen (Pol, 1994, 107). 

Het grootste verschil met het Merovingische muntsysteem is echter dat alles veel meer 

gereglementeerd werd. De ontwikkelingen in het Karolingische muntsysteem kunnen we 

terugvinden in enkele besluiten waarin de grootste aanpassingen van het muntstelsel staan. 

Via deze besluiten kunnen we ook afleiden dat er meer dan 200 slagplaatsen moeten zijn 

geweest. Deze waren echter niet allemaal gelijktijdig actief. Hoogstwaarschijnlijk waren vele 

van deze muntateliers redelijk klein en werden er slechts sporadisch munten geslagen (pol, 

1994, 108). 

Een ander belangrijk verschil met de Merovingische munten is de beeldenschat die op de 

munten voorkwamen. Op de Karolingische munten staan er nagenoeg geen afbeeldingen, 

meestal zijn ze puur epigrafisch (Pol, 1994, 108). 

De geslagen munten konden binnen het rijk verschillen. In Ravenna liet Karel de Grote op 

zijn munten zetten dat hij ‘Karel, koning der Franken en Langobarden, patriciër der 

Romeinen’ was. Langs deze weg probeerde hij vermoedelijk zijn macht te legitimeren (Pol, 

1994, 109). 

Na de munthervormingen van Karel de Grote in 793, waarin hij het gewicht van de munten 

veranderde van 1,3 tot 1,7 gram, veranderde er niets principieels aan het muntstelsel (Pol, 

1994, 109). 

Zelfs na de splitsing van het rijk bleven de munten nagenoeg gelijk. 

In het middenrijk werden verschillende types door elkaar geslagen, wat ervoor zorgde dat ze 

vandaag de dag moeilijk dateerbaar zijn. In het noorden van dit gebied zien we dat de naam 

van de keizer vaak verkeerd wordt gespeld. Één van de theorieën is dat dit Friese of Viking-

imitaties zouden zijn (Pol, 1994, 110). 

In Italië leek het muntwezen het best georganiseerd. Onder de opvolgers van Lotharius liep de 

muntslag echter sterk terug (Pol, 1994, 110). 
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In West-Francië werden in het begin van de regeerperiode van Karel de Kale een groot aantal 

munttypes geslagen. In 864 vaardigde hij een besluit uit waarmee hij poogde alle valse 

munten uit de omloop te halen. Dit kon enkel gedaan worden door een nieuwe munt in te 

voeren die verschillend was van de oude munten (Pol, 1994, 111). 

Onder invloed van dit besluit steeg de vraag naar nieuwe muntateliers. Ook de 

schatplichtigheid aan de Noormannen zorgde voor een verhoogde muntproductie (Pol, 1994, 

112). 

In onze contreien waren er zo’n drie muntateliers actief, in Brugge, Gent en Kortrijk (Pol, 

1994, 112). 

2.2. Handel 

In de loop van de zevende eeuw zien we dat kleine markten steeds belangrijker worden voor 

de regionale handel. Iets meer dan een eeuw later, onder de Karolingische koningen, begint 

dit pas echt van de grond te komen (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 115). 

Steeds meer plaatsen verkregen marktrechten, meestal voor weekmarkten, die aansloten op de 

grote commercie van de eerste jaarmarkten. Deze zijn vooral te situeren rond centra met een 

belangrijke eliteconsumptie, zoals abdijen (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 115). 

Deze handel werd steeds meer ondersteund door een nieuw muntsysteem dat onder de 

Karolingers werd ingevoerd (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 115). 

Op deze manier verschoof het zwaartepunt van de handel naar het gebied tussen de Seine en 

de Rijn. Dit werd nog versterkt door de handelscontacten met de Vikingen. De handel tussen 

het thuisland van de Vikingen en het Noordzeegebied gebeurde over het algemeen via de 

Friezen. Hun woongebieden strekten zich uit langs enkele belangrijke riviermondingen 

waardoor ze deze konden controleren (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 116). 

Het is ook via de Friezen dat we twee nieuwe scheepstypes leren kennen die later van groot 

belang zullen zijn; de kogge en de hulk. Deze dienden respectievelijk voor handel met het 

Oostzeegebied en handel op de Noordzee (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 116). 

Toch wordt vaak gesteld dat deze handel niet overschat mag worden. Volgens sommige 

vorsers is de handel niet gericht op centrale plaatsen maar eerder op centrale personen. 

Geld speelt echter niet alleen een belangrijke rol in de handel maar ook bij het innen van 

pacht. Deze werd namelijk meer en meer in zilver opgeëist (Blockmans & Hoppenbrouwers, 

2002, 116). 

Dit betekent uiteraard dat pachters eerst goederen moeten verkopen op de markt, dit 

stimuleerde de handel wat op zijn beurt de muntproductie stimuleerde. 
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Toch mag opnieuw de rol van muntgeld in deze periode niet overschat worden. Munten waren 

niet overal in even grote mate aanwezig. Vooral in de gebieden waar regelmatig handel werd 

gedreven kwam geld voor. In de meer marginale gebieden waren gift-exchange en ruilhandel 

nog steeds courant (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 118). 

2.3. Muntschatten 

Op dit moment zijn er 4 muntschatten uit deze periode gekend voor het Graafschap 

Vlaanderen. Deze zijn allemaal na 840 n.C. te dateren. Het grootste deel van de munten die 

werden aangetroffen, zijn terug te voeren naar Lodewijk de Vrome. Bij de muntschatten die 

dicht bij het jaar 840 gedateerd kunnen worden, is dit niet verwonderlijk. Na zijn dood zal de 

muntproductie van de drie delen waarin zijn land werd gesplitst, niet onmiddelijk van de 

grond geraken. Zijn munten zullen hoogstwaarschijnlijk nog een hele tijd gecirculeerd 

hebben. Aangezien een muntschat die uit 890 gedateerd werd nog voornamelijk uit munten 

van Lodewijk de Vrome bestaat, kan dit een idee geven over de periode waarover munten 

circuleerden (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Indien we naar de samenstelling van de muntschatten kijken dan valt op dat zowel munten uit 

West- als Oost-Francië voorkomen. Er is weliswaar een groter aandeel West-Frankische 

munten aangezien Vlaanderen tot dit rijk behoorde. Het voorkomen van Oost-Frankische 

munten wijst mogelijk wel op handel tussen de twee gebieden. Gezien het lage aantal zullen 

deze munten waarschijnlijk niet bruikbaar zijn geweest als legaal betaalmiddel. Het is wel 

mogelijk dat ze volgens hun intrinsieke waarde, of in enkele grensgebieden, als betaalmiddel 

gebruikt konden worden (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

3. 950-1190 n.C. 

3.1. Muntsystemen 

Nadat het Karolingische rijk ineenstortte, begonnen de leenheren steeds meer macht naar zich 

toe te trekken.  Een deel van deze macht bestond uit het recht om munten te slaan (Haeck, 

1994, 125). 

Voor het graafschap Vlaanderen was het waarschijnlijk eerst graaf Arnulf II die de eerste 

grafelijke munten sloeg. Deze geleken qua uiterlijk nog sterk op de Karolingische munttypes, 

enkel de naam van de koning verdween en de zilverwaarde zakte langzaam (Haeck, 1994, 

125). 

Het is echter niet zeker geweten of Arnulf deze munten wel heeft geslagen. Het enige dat er 

met zekerheid kan worden gezegd, is dat ze voor Boudewijn IV zijn gemunt. 
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Boudewijn IV is namelijk de eerste graaf die munten op zijn naam laat slaan. Tussen 1000 en 

1067 gebeurt dit op drie plaatsen; Atrecht, Brugge en Gent (Haeck, 1994, 125). 

Oorspronkelijk zijn het deniers met een standaardgewicht van 1,10 g zilver. Dit zal echter snel 

dalen tot bijna de helft hiervan met 0,6 g zilver (Haeck, 1994, 126). 

In 1137 zal Lodewijk VII, de toenmalige koning van Frankrijk, een nieuw muntstelsel 

invoeren, het parisisstelsel. Dit stelsel wordt voornamelijk gekenmerkt door de invoering van 

kleine denarii die bestonden uit 0,44 gram uiterst zuivere zilver (Haeck, 1994, 127). 

De eerste van deze kleine deniers worden waarschijnlijk in Amiens of Douai geslagen. De 

oplagen zijn nog heel klein en de munten zijn niet bedoeld voor betalingen in Vlaanderen 

(Haeck, 1994, 127). 

Vanaf 1170 beginnen de kleine deniers echter door te breken in andere steden in Zuid-

Vlaanderen (Haeck, 1994, 128). 

Op deze manier probeerde de Franse koning een greep te krijgen op het Vlaamse 

muntsysteem en, als gevolg daarvan, op de Vlaamse graven (Haeck, 1994, 128). 

Een andere manier om het muntsysteem van de Vlaamse graven te ondermijnen was om de 

munten van de Duitse keizer rechtsgeldig te maken in Vlaanderen. Dit werd gedaan door 

Filips van de Elzas in 1173 (Haeck, 1994, 128). 

3.2. Handel 

Aan het begin van de 10
e
 eeuw bevond Europa zich in een achtergestelde positie tegenover de 

rest van de wereld. Dit veranderde gedurende de 10
e
 en latere eeuwen, voornamelijk door de 

autonomie van de steden (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 297). 

Door de relatieve vrijheid die stedelingen genoten, konden ze een eigen samenlevingspatroon 

ontwikkelen dat een materiële rijkdom als hoofddoel had. Deze rijkdom kon vergaard worden 

via handel (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 298). 

Het leven van deze vroegste handelaars was waarschijnlijk niet zo gemakkelijk. Er is nog 

steeds veel discussie over hun kapitaal. Volgens Pirenne waren het voornamelijk mensen die, 

als gevolg van de overbevolking, een bestaan wilden opbouwen buiten het verzekerde bestaan 

als landbouwer (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 298). 

Daarnaast was het perfect mogelijk dat ze door één ongeluk, bijvoorbeeld een storm, al hun 

kapitaal en hun leven verloren aangezien de handelaars meereisden met hun waren. Maar 

daarnaast konden ook hoge winsten geboekt worden in korte tijden (Blockmans & 

Hoppenbrouwers, 2002, 298). 
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Één van de grootste veranderingen in vergelijking met de handel in de vorige periode is met 

betrekking tot de handelswaar. Handelaars gingen zich niet meer enkel toespitsen op 

luxeartikelen of unieke goederen. Er werden steeds meer dagelijkse consumptiegoederen 

verhandeld zoals laken uit Vlaanderen (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 299). 

3.2.1. Transport 

In de middeleeuwen ontbrak een politieke eenheid die een wegennet kon uitbouwen. Het was 

enkel rond enkele handelssteden dat landwegen werden gemoderniseerd (Blockmans & 

Hoppenbrouwers, 2002, 299). 

Dit zorgde ervoor dat handel, zeker van massagoederen, voornamelijk via schepen gebeurde. 

Dit bevorderde op zijn beurt de steden die aan waterwegen lagen en waar men de havens gaat 

uitbreiden (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 299). 

Één van de belangrijkste ontwikkelingen uit deze periode voor de scheepvaart op de Noordzee 

was het roer dat aan de achtersteven werd bevestigd. Dit werd in 1180 ingevoerd langs de 

Noordzeekusten en verspreidde zich van hieruit naar het noorden (Blockmans & 

Hoppenbrouwers, 2002, 300). 

3.2.2. Jaarmarkten 

Één van de meest bekende handelsmethoden uit de middeleeuwen zijn de jaarmarkten. Deze 

beginnen tijdens de Karolingische tijd op te komen, maar maken pas in latere eeuwen echt 

furore (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 301). 

De jaarmarkt zelf werd meestal door edelen of abdijen georganiseerd. Ze was meestal rond de 

feestdag van de lokale heilige en op deze manier konden ze eerbetoon brengen. Dit was 

uiteraard niet het enige voordeel (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 301). 

Lokale overheden zagen steeds meer in dat ze er baat bij hadden om handelaars te 

beschermen. Doordat ze op regelmatige basis langskwamen, kreeg de lokale economie 

namelijk een boost (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 302). 

Handelaars werden daarom ook naar de markten gelokt door lokale heren. Dit door 

bijvoorbeeld een marktvrede af te kondigen, vrijgeleiden waarborgen voor bezoekers van de 

markt en door lage tol te heffen (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 302). 

In de loop van de 12
e
 eeuw begonnen op deze manier verschillende jaarmarkten op elkaar aan 

te sluiten in jaarlijkse cycli. Zo konden handelaren in groep van de ene naar de andere markt 

doorreizen (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 303). 

Voor onze regio waren er 3 jaarmarktcycli van groot belang (afb. 1). 
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De belangrijkste was waarschijnlijk deze in Vlaanderen. Ze begon in Rijsel en ging van 

daaruit naar Ieper, Mesen, Torhout en Brugge (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 303). 

Een tweede belangrijke jaarmarktcyclus was deze in het graafschap Champagne. Aangezien 

de Champagnestreek centraal lag op de route tussen Engeland en Italië was het een 

ontmoetingspunt voor kooplieden uit heel Europa (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 

303). 

Naar het einde van de 12
e
 eeuw vormde zich in het Neder-Rijngebied een derde belangrijke 

cyclus tussen Keulen, Aken, Duisburg en Utrecht. Deze ging echter pas in de 13
e
 eeuw een 

grote rol spelen (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 303). 

Door de verschillende cycli konden de handelaars zich veiliger verplaatsen en op geregelde 

wijze zaken doen met elkaar. Op deze manier groeide het onderlinge vertrouwen ook wat 

uiteindelijk zou leiden tot het begin van de kredietverstrekking en bankbiljetten (Blockmans 

& Hoppenbrouwers, 2002, 306). 

3.3. Muntschatten 

Er werden 3 tot 5 muntschatten gevonden die te dateren zijn uit de periode tussen 950 en 

1190. Het is namelijk zo dat er twee muntschatten zijn, één in Beveren-Waas en één aan 

Beveren-aan-de-Ijzer die mogelijk dezelfde muntschat zijn, maar tweemaal gepubliceerd 

werden als verschillende muntschatten. Daarnaast werd een jaar voor de vondst in Beveren-

Waas ook al een muntschat gevonden op dezelfde locatie. Mogelijk zijn dit twee delen van 

eenzelfde muntschat die op verschillende ogenblikken gevonden zijn (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 

De dateringen van de muntschatten kunnen in drie concentraties verdeeld worden. Een eerste 

“concentratie” is 1130. Er is één muntschat gevonden die in dat jaar gedateerd word. Het is 

een muntschat van ongeveer 1600 munten die voornamelijk munten van de Duitse keizer, 

Hendrik V, bevat en munten uit de abdij van Ename. Daarnaast zijn er uiteraard ook enkele 

munten van de Graven van Vlaanderen. Een andere belangrijke munt is één enkele munt uit 

Engeland. Aangezien het deel van Graafschap Vlaanderen dat ten oosten van de Schelde ligt 

bij het Duitse Rijk hoorde, verwondert het niet dat we hier voornamelijk Duitse munten 

vinden en geen Franse munten (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Een tweede concentratie is rond het jaar 1183 met 3 muntschatten in Beveren-Waas en 

Beveren-aan-de-Ijzer. Zoals eerder vermeld is het mogelijk dat dit eigenlijk maar 1 of 2 

muntschatten zijn. Opnieuw zijn er een groot aantal munten uit het Duitse Rijk. Ditmaal 

komen ze voornamelijk uit het Bisdom Keulen. Er zijn hier twee mogelijke verklaringen voor. 
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Een eerste verklaring is dat de Duitse munten rechtsgeldig waren ten westen van de Schelde 

sinds 1173. Een andere verklaring is dat men deze munten vóór 1173 al lokaal gebruikte. 

Door de nabijheid van de Schelde zal de lokale bevolking waarschijnlijk ook in het Duitse rijk 

handel drijven. Aangezien Beveren-Waas ongeveer op de weg tussen Duisburg en Utrecht 

ligt, is het ook mogelijk dat dit de locatie was van een kleinere markt binnen een 

jaarmarktcyclus. Dit zou ook het grote aantal munten uit Keulen kunnen verklaren (Haeck, 

middeleeuwse muntschatten). 

Een andere ontwikkeling is het stijgende aantal munten die door steden werden geslagen. 

Deze kwamen voornamelijk uit Atrecht, Diksmuide en Sint-Omaars (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 

Een laatste “concentratie” bestaat opnieuw uit slechts 1 muntschat. De datering voor deze 

laatste ligt tussen 1140 en 1300. Mogelijk gaat het hierbij dus eerder om een accumulatie 

munten. Deze werden gevonden in Sint-Gillis-Waas. De muntschat bestaat uit 248 munten die 

gevonden werden binnen een middeleeuwse religieuse kern. De interpretatie is dat het hierbij 

gaat om dodenmunten of om een offerplaats. Er is een grote diversiteit aan munttypes 

aanwezig, zowel uit het Franse en Duitse rijk en uit Engeland. Ook stedelijke muntslag is 

goed vertegenwoordigd. Bij de stedelijke muntslag zijn er voornamelijk munten uit Ieper 

(Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

4. 1190-1250 n.C. 

4.1. Muntsystemen 

Zoals eerder vermeld begonnen de kleine denieren, die vanaf 1140 werden geslagen, in steeds 

meer gebieden gebruikt te worden. Deze tendens zal zich enkel verderzetten (Haeck, 1994, 

128). 

Vanaf 1190 verspreid dit munttype zich onder andere naar Aalst, Brugge en Gent. De 

denieren in Gent zullen aanvankelijk de naam dragen van de graven van Vlaanderen. Vanaf 

1205 vertonen ze niet meer de naam van de graaf maar van de muntmeester die 

verantwoordelijk was voor het slaan van de munten (Haeck, 1994, 128). 

Na 1220 begint er een verandering te komen in de locaties van de muntateliers. In Frans-

Vlaanderen, dat vroeger heel actief was voor muntproductie, zal enkel Rijsel nog munten 

slaan. In West-Vlaanderen blijven enkel Brugge en Ieper nog munten slaan en dit in lage 

kwantiteiten. 

Aalst en Gent bleven daarentegen nog steeds grote aantallen munten slaan (Haeck, 1994, 

129). 
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Daarnaast verschijnen er ook steeds meer munten uit Henegouwen. We kunnen dus afleiden 

dat Brabant een steeds grotere invloed kreeg op de muntproductie (Haeck, 1994, 129). 

4.2. Handel 

In 1237 werden de Sint-Gothard en de Grote Sint-Bernhard-pas vernieuwd en verbeterd. Deze 

moesten handel door de Alpen goedkoper en gemakkelijker maken. Door de grote kosten die 

deze werken met zich meebrachten, moest wel tol worden geheven. Dit nam niet weg dat er 

een sterke toename was van verkeersstromen (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 299). 

4.3. Muntschatten 

Er zijn 6 muntschatten uit deze periode gevonden in het Graafschap Vlaanderen. Drie hiervan 

werden in en rond Doornik gevonden, twee in Geraardsbergen en één in Gent. De meeste van 

deze muntschatten werden rond 1210 gedateerd. Enkel de muntschat uit Gent krijgt een 

vroegere datering tussen 1190 en 1200 (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

De schat uit Gent bestaat vooral uit munten uit Anjou. Deze waren bovendien tussen 1060 en 

1129 geslagen, minstens 60 jaar voordat de schat gedeponeerd werd. Dit wijst er opnieuw op 

dat munten vaak over grote afstanden konden reizen en lang in gebruik bleven. Het overwicht 

aan de munten uit Anjou doet vermoeden dat er een selectie was gemaakt van welke munten 

gedeponeerd zouden worden (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Bij de 5 overige muntschatten valt vooral op dat er voornamelijk munten aanwezig zijn die in 

opdracht van steden werden geslagen. Enkel in de muntschat uit Doornik is er geen overwicht 

aan stedelijke munten. Hier zijn de munten van de Bisschoppen van Doornik en de Graven 

van Vlaanderen in de meerderheid (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Bij de muntschatten uit Chercq en Geraardsbergen zijn de stedelijke munten wel in de 

meerderheid. De munten uit Ieper en Rijsel zijn het best vertegenwoordigd. Dit is te verklaren 

door het belang van de jaarmarktcyclus Rijsel-Ieper-Mesen-Torhout-Brugge. De vraag blijft 

dan wel waarom de munten uit deze laatste steden veel minder vertegenwoordigd zijn. Het 

lage aantal munten van de Graven tegenover het stijgende aantal stedelijke munten kan gezien 

worden als een teken van de stijgende macht van de steden (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 

Een andere verklaring is dat men vanaf 1205 munten zal slaan met de naam van de 

muntmeester en niet van de Graaf. Een gevolg hiervan is dat deze munten eerder bij de 

stedelijke muntslag zullen worden gerekend. Aangezien Rijsel en Ieper belangrijke 

muntateliers waren is een overwicht uit deze twee centra niet verbazingwekkend (Haeck, 

middeleeuwse muntschatten). 
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5. 1250-1280 n.C. 

5.1. Muntsystemen 

De verschuiving van de muntateliers, die rond 1220 begon, zet zich in deze periode verder. 

Ieper en Rijsel zullen minder munten slaan, Brugge en Gent zullen meer munten beginnen 

slaan. In Aalst lijkt de muntslag gestopt te zijn (Haeck, 1994, 129). 

De belangrijkste ontwikkeling in de Europese muntstelsels is de invoering van de Engelse 

sterling. Deze munten, die vanaf 1247 werden geslagen, kenden een hoog zilvergehalte. Ze 

zijn vooral herkenbaar door het kruis op de keerzijde dat tot de rand van de munt reikte. 

Hierdoor kregen ze de naam ‘Long Cross Pennies’. Hiermee poogde men het afsnoeien van 

munten tegen te houden, indien niet alle uiteinden zichtbaar waren, dan werd de munt 

ongeldig verklaard (Haeck, 1994, 130). 

Deze munten waren heel populair op het vasteland. Dit is te wijden aan het hoge en stabiele 

zilvergehalte van de munten en waarschijnlijk ook door de wol- en lakenhandel met 

Engeland. Het duurde dan ook niet lang vooraleer de Engelse sterling als internationale munt 

werd aanvaard (Haeck, 1994, 131). 

Door het grote succes van de sterling op het continent, werden ze vaak uitgevoerd uit 

Engeland. Jammergenoeg kwamen de meeste uitgevoerde sterlings niet meer terug naar 

Engeland. Dit leidde ertoe dat Edward I genoodzaakt was om de uitvoer van de Engelse 

sterlings te verbieden. Vanaf 1270-1280 begon men dan ook deze munten op het continent 

massaal te imiteren (Haeck, 1994, 131). 

Een tweede belangrijke ontwikkeling binnen de Europese muntpolitiek was de invoering van 

de eerste gouden munten sedert Karel de Grote. In Firenze zal men vanaf 1252-53 de gouden 

florijn slaan die een gewicht had van 3,53 gram. Het duurt niet lang voor deze een 

internationale munt wordt in West-Europa. Door de wisselende koers tussen zilver en goud 

zullen er echter vlug problemen komen in de vorm van speculatie (Haeck, 1994, 137). 

Vanaf 1270 zal Lodewijk IX van Frankrijk zelf goudmunten laten slaan. Dit zijn in eerste 

instantie imitaties en het zal nog enige tijd duren vooraleer de Franse goudmunten doorbreken 

(Haeck, 1994, 137). 

In Engeland werden vanaf 1257 gouden munten geslagen door Hendrik III. Doordat de 

waarde van de munt onder de intrinsieke waarde lag, werd ze niet lang erna afgeschaft 

(Haeck, 1994, 137). 
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5.2. Handel 

De belangrijkste vernieuwing met betrekking tot de handel is te vinden in de scheepsvaart. 

Rond 1270 slaagden de Genuezen erin om de laadruimte te vergroten naar 450 ton, terwijl er 

minder mankracht voor nodig was. Ze slaagden er ook in om als eersten rond de kaap van 

Gibraltar te varen en op die manier de Noordzee te bereiken. Hiervoor gebeurde transport 

over water voornamelijk via rivieren (Blockmans & Hoppenbrouwers, 2002, 300). 

5.3. Muntschatten 

Voor deze periode zijn er 4 muntschatten gevonden. Deze zijn allemaal tussen 1250 en 1260 

te dateren. Alle muntschatten bestonden nagenoeg uitsluitend uit Engelse sterlings. Enkel in 

een muntschat uit Slijpe waren er ook enkele munten uit Ierland en Schotland. 

Zelfs in een muntschat die in Brugge gevonden werd, waren er geen Vlaamse munten 

aanwezig, ook al was Brugge één van de enige centra waar nog munten werden geslagen. Aan 

de andere kant was Brugge uiteraard een belangrijke schakel in de wol- en lakenindustrie dus 

het voorkomen van veel Engelse munten kan niet verbazen (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 

Naast Brugge en Slijpe werden er ook in Ieper en in Lede een muntschat gevonden. 

Aangezien Ieper ook belangrijk was op het vlak van de lakenindustrie is het aan te nemen dat 

hier heel wat Engelse munten passeerden (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Een mogelijke reden waarom deze munten in zo’n grote aantallen in de grond werden gestopt, 

is hun hoge waarde. De sterlings met een hoge intrinsieke waarde werden gespaard terwijl de 

lokale munten, waarvan de nominale waarde veel hoger lag dan de intrinsieke waarde, 

gebruikt werden om betalingen te doen (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

6. 1280-1340 

6.1. Muntsystemen 

Door het opkomen van enkele andere types, werden denieren steeds minder geslagen en deze 

verdwenen uit het muntstelsel. 

Zoals eerder vermeld, begon men tussen 1270 en 1280 steeds meer imitaties te slaan van 

sterlingen. Gwijde van Dampierre liet dit vanaf 1290 doen te Aalst en Namen aangezien de 

Franse koning daar geen invloed had. Later liet hij dit ook in Douai en Damme doen (Haeck, 

1994, 131). 

Oorspronkelijk hadden deze continentale sterlingen hetzelfde gewicht en zilvergehalte als de 

Engelse. Het duurde niet lang vooraleer het zilvergehalte van de continentale sterlingen 



41 

 

daalde. Aangezien Engeland door deze minderwaardige continentale sterlingen overspoeld 

werd en dat de Engelse sterlingen in continentaal Europa bleven, werd de invoer van vreemde 

munten verboden in 1299. Het jaar erna werden alle continentale munten ontmunt waardoor 

ze enkel nog tegen hun intrinsieke waarde aanvaard mochten worden (Haeck, 1994, 131). 

Iets na 1280 deed de Tourse groot zijn intrede in Graafschap Vlaanderen. Voor 1280 waren de 

munten van de Franse koningen niet gegeerd. Vanaf 1260 werden pogingen ondernomen om 

dit te veranderen. Na 1262 moesten de munten van de koning in heel het koninkrijk aanvaard 

worden, de Engelse sterling mocht sinds 1266 enkel nog aan zijn intrinsieke waarde worden 

aanvaard en in datzelfde jaar werd een nieuwe zilvermunt ingevoerd met een zuiverheid van 

23/24, namelijk de Tourse groot (Haeck, 1994, 132). 

Het duurde even vooraleer deze maatregelen, zeker in Vlaanderen, effectief werden gevolgd. 

Vooral de ontwaarding van de Engelse sterling werd niet gevolgd aangezien deze belangrijk 

was voor de handel. Doordat de Tourse groot nog niet ingeburgerd is, wordt enige tijd later de 

sterling opnieuw toegelaten als wettig betaalmiddel. Maar de Franse vorsten bleven toch 

proberen om hun eigen munt te versterken en het gebruik van de sterling te verminderen. 

Deze maatregelen zorgden er voor dat de welvaart van Vlaanderen steeds meer in het gedrang 

kwam. Nadat Gwijde van Dampierre zijn zaak, tevergeefs, ging bepleiten in 1289, begon hij 

zelf sterlingen te slaan. De Franse koning voerde hierop ordonnanties in, waardoor de 

zilverprijs de lucht in schoot en dat het gebruik van vreemde munten verbood, waardoor de 

internationale handel in gevaar kwam. Dit leidt uiteindelijk tot de leenopzegging van Gwijde 

van Dampierre in 1297 en een veldtocht van de Franse koning tegen Vlaanderen in datzelfde 

jaar waarbij Brugge veroverd werd en er Tourse groten werden geslagen op zijn naam (Haeck, 

1994, 133). 

Voordat de Tourse groten gebruikt werden in Vlaanderen liet Margareta van Constantinopel 

vanaf 1275 munten slaan met een waarde van twee sterlingen in Aalst. Hierbij werd ook 

besloten dat 3 van deze munten gelijk moesten zijn aan 2 Tourse groten. Op deze manier kon 

de munt als schakel dienen tussen de Engelse sterlingen en de Tourse groten (Haeck, 1994, 

133). 

Vanaf 1278 zou de Franse koning de circulatie van deze munten verbieden maar omdat de 

munten in Rijks-Vlaanderen geslagen werden, had de verordening geen effect. Gwijde van 

Dampierre zou de waarde van deze munten terugbrengen naar een halve groot. Nadat 

Vlaanderen in 1297 voor een groot deel veroverd was, werden de halve groten in Aalst en 

Ieper geslagen (Haeck, 1994, 133). 
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Na de Guldensporenslag worden er geleidelijk aan pogingen ondernomen om een nieuw 

munttype in te voeren. Deze munten hadden een waarde van 2/3 groot en sloten dus aan bij de 

munten die eerder onder Margareta van Constantinopel geslagen werden. Ze werden 

gekenmerkt door de afbeelding van een leeuw op de voorzijde. Door de turbulente periode op 

monetair vlak mislukken deze pogingen echter en het zal nog enige tijd duren voor er een 

nieuwe poging is onder Lodewijk van Nevers (Haeck, 1994, 133). 

Vanaf 1331 werden er halve en kwartgroten geslagen in Aalst. In 1334 werd ook aan een 

muntmeester uit Gent toestemming verleend om munten te slaan. Hij mocht dit enkel aan de 

Rijkse kant van de Schelde doen om problemen met het Franse rijk te vermijden. Vanaf 1337 

stopt men met het slaan van halve en kwartgroten en wordt er een nieuwe leeuwengroot 

ingevoerd samen met een munt van 1/3 groot. Door een plotse stijging in de zilverkoers in 

1338 zal deze munt minder zilver bevatten waardoor hij zijn aantrekkelijkheid verliest. Vanaf 

1339 stopt men met deze munt te slaan (Haeck, 1994, 134). 

Vanaf 1290 zal Filips de Schone een nieuwe goudmunt invoeren met een iets hoger gewicht 

dan de florijn, namelijk de gouden royaal. Deze moest in heel het koninkrijk tegen een vaste 

koers aanvaard worden en betalingen in florijnen werden verboden. Net zoals eerdere 

ordonnanties in verband met de sterlingen werd deze niet opgevolgd waardoor ze in 1292 

versterkt herhaald werd (Haeck, 1994, 137). 

Lodewijk van Nevers zal de eerste vorst zijn die in de Nederlanden gouden munten laat slaan. 

Dit zijn voornamelijk imitaties van de royaal en de florijn. Deze werden echter in beperkte 

oplage geslagen en er zijn maar een paar exemplaren gekend (Haeck, 1994, 138). 

6.2. Handel 

Rond 1300 verloren de jaarmarkten van Champagne langzaamaan hun functie als West-

Europees ontmoetingscentrum omwille van enkele redenen. Ten eerste bedienden de grote 

jaarmarkten zowel verre, regionale als lokale handel. Deze laatste gingen steeds meer gebruik 

maken van kleine jaarmarkten, veelal gespecialiseerd in één bepaald product (Van Bavel, 

2010, 222). 

Daarnaast waren er rond 1300 heel wat politieke problemen in Noord-Frankrijk. Aangezien 

de scheepsverbinding langs de Atlantische kust efficiënter werd, konden handelshuizen met 

permanente vertegenwoordigers werken. Hierdoor was het niet meer noodzakelijk om zelf 

met de handelswaar mee te reizen (Van Bavel, 2010, 225). 
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Dit betekende ook dat de Vlaamse handelaars steeds minder actief handel dreven; het waren 

vooral buitenlandse handelaars die naar Vlaanderen kwamen op zoek naar klanten en 

goederen (Van Bavel, 2010, 225). 

6.3. Muntschatten 

Er zijn 10 muntschatten bekend uit deze periode. Twee werden gedateerd tussen 1280 en 

1290, vijf tussen 1295 en 1306, twee tussen 1318 en 1325 en één uit 1334. De toename van 

muntschatten na 1295 kan te wijden zijn aan de vergeldingsactie van de Franse koning in 

Vlaanderen tijdens deze periode (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

De muntschatten uit de periode 1280 en 1290 vertonen een sterk verschillende samenstelling. 

Één van de muntschatten, uit Brugge, kent enkele duizenden munten waarvan 90% Engelse 

sterlingen. Dit toont aan dat er geen aandacht werd gegeven aan de ordonnanties van de 

Franse koning. Naast de Engelse sterlingen waren er ook enkele honderden imitaties. Franse 

munten komen ook wel voor maar vormen een minderheid met 500 à 600 exemplaren (Haeck, 

middeleeuwse muntschatten). 

De tweede muntschat werd gevonden te Gent en bevat 25 munten, allemaal Tourse groten. 

Aangezien deze in afvalaarde is gevonden die afkomstig was van verschillende bouwwerven, 

is het niet uitgesloten dat het een deel is van een andere muntschat, gedateerd in 1334, die in 

datzelfde jaar in Gent gevonden werd (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Vanaf 1295 zien we dat er geen sterlingen meer te vinden zijn in de muntschatten. De Tourse 

groot daarentegen vertegenwoordigt het grootste aantal munten in de meeste gevallen. Er is 

maar één muntschat, gedateerd in 1306 uit Brugge, waar de Tourse groot de 

meestvoorkomende munt is. Hier moet wel een opmering bij gemaakt worden. Van de 165 

munten in de muntschat werden er maar 68 onderzocht. Daarnaast bevat de muntschat 

voornamelijk gouden florijnen. Het lijkt dus dat de Franse koningen er in slaagden om hun 

eigen muntpolitiek door te drijven op vlak van het zilvergeld maar niet op vlak van de gouden 

munten. Dit is waarschijnlijk te wijden aan de intensieve handel met de Italiaanse steden. 

Dit verandert opnieuw bij de muntschatten tussen 1318 en 1325. De eerste muntschat, uit 

Nieuwkerken-Waas, bevat 600 sterlingen waarvan er 75 onderzocht werden. Er moet wel 

opgemerkt worden dat hier geen Engelse sterlingen aanwezig waren. Het zijn allemaal 

imitaties waarbij de meeste die onderzocht werden uit Brabant kwamen. De tweede muntschat 

die in de abdij van Ename gevonden werd, bestaat uit slechts 7 munten. Opnieuw zijn het 

allemaal sterlingen maar in tegenstelling tot de muntschat uit Nieuwkerke-Waas zijn zes van 

de zeven munten Engelse sterlingen (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 
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De muntschat die in 1334 gedateerd wordt, vertoont wederom een andere samenstelling. Het 

gaat om 276 sterlingen, 1070 groten en 31 goudstukken. Jammergenoeg zijn er slechts enkele 

munten onderzocht waardoor het niet geweten is of de sterlingen imitaties zijn en niet 

geweten of de goudstukken florijnen of Franse goudstukken zijn (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 

Het lijkt dat Vlaanderen voor het grootste deel van deze periode zijn eigen weg gevaren heeft 

en enkel tijdens de periode waarin Vlaanderen veroverd was door de Franse koning, effectief 

de regels volgde die hij had opgelegd. Nadat de Franse koning terug weg was, werden zijn 

regels ook niet meer gevolgd. Naar het einde van de periode lijkt de groot toch een 

belangrijkere plaats in te nemen. Het gaat hier waarschijnlijk niet enkel om Tourse groten 

maar ook om leeuwengroten (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

7. 1340-1370 

7.1. Muntsystemen 

Nadat men in 1339 even stopte met het slaan van leeuwengroten, zal men dit opnieuw 

beginnen in 1343 met een nieuw gewicht. Dit werd op verordening van een magistraat 

gedaan, niet op bevel van de graaf zelf. Toen deze in 1345 terugkeerde liet hij deze muntslag 

stopzetten omdat het in zijn ogen een rebellenmunt van de steden was. Hij liet hierna dezelfde 

groot slaan als in de periode voor 1339, het enige verschil was dat ze een lager zilvergehalte 

had. Hierdoor konden de Graven een grote winst halen uit de muntslag. Tussen de periode 

1331 en 1384 zouden 20% van de totale inkomsten van het Graafschap uit de muntslag 

komen (Haeck, 1994, 135). 

Nadat Lodewijk van Nevers stierf, zette zijn zoon, Lodewijk van Male, de muntpolitiek van 

zijn vader door tot 1365. Het enige verschil tussen de verschillende muntemmissies was een 

steeds lager zilvergehalte. Om deze te kunnen onderscheiden werden geheime merktekens 

aangebracht. Zo konden muntmeesters vroegere emmissies, die meer zilver bevatten, 

recupereren en hun winstmarges verhogen (Haeck, 1994, 135).  

Na 1365 komt er een vraag naar nieuwe munttypes. Ten gevolge hiervan zal de aanmunting 

van de leeuwengroot gestopt worden en deze zal worden vervangen door een nieuwe 

zilvermunt met de waarde van een dubbele groot, de zilveren gehelmde leeuw of plak. Ook bij 

deze munt zal het zilvergehalte steeds verminderd worden. Toch zal ze een groot succes zijn 

en er wordt geschat dat er meer dan 93.500.000 zilvermunten werden vervaardigd (Haeck, 

1994, 136). 
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Op vlak van goudmunten zal Lodewijk van Male opnieuw de politiek van zijn vader 

doorzetten en er zoveel mogelijk winst op proberen te maken. Oorspronkelijk zal hij de types 

van zijn vader overnemen, later zal hij de Franse goudmunten kopiëren (Haeck, 1994, 138). 

Net zoals bij de zilvermunten zal hij in 1365 een nieuw munttype invoeren voor de gouden 

munten die niet meer aanleunden bij de Franse goudmunten. In totaal werden hiervan meer 

dan 11.800.000 munten geslaan (Haeck, 1994, 138). 

7.2. Handel 

In de loop van de 14
e
 eeuw zullen niet enkel steden belangrijk zijn voor de productie van 

laken. Ook op boerderijen en in kleinere steden zal de productie van textiel belangrijker 

worden. Op boerderijen werden vaker commerciële gewassen geteeld die bedoeld waren om 

te verkopen op de markt. Sommigen gingen deze gewassen al verwerken voordat men ermee 

naar de markt trok om op deze manier afgewerkte producten aan te bieden. Dit kon zowel op 

eigen initiatief zijn, als in opdracht van een handelaar (Van Bavel, 2010, 249). 

Indien het in opdracht was van een handelaar waren er nog twee mogelijkheden. Oftewel 

moesten de boeren zelf grondstoffen en werktuigen bemachtigen en was de enige rol van de 

handelaar om hen hiervoor te betalen en het later zelf te verkopen, oftewel kocht de handelaar 

zelf grondstoffen en werktuigen op die door de boeren gebruikt werden om het daarna te 

verkopen. In beide gevallen leverde dit een bijkomende bron van inkomen voor landbouwers 

aangezien het gehele gezin ingezet kon worden en dit ook tijdens de wintermaanden kon 

worden gedaan wanneer er minder werk was op de velden (Van Bavel, 2010, 249). 

De ambachten waren niet gelukkig met de inferieure lakens van op het platteland en het is 

bekend dat er van tijd tot tijd “strafexpedities” waren waarbij het productiemateriaal 

vernietigd werd (Van Bavel, 2010, 249). 

7.3. Muntschatten 

Er zijn in deze periode 11 muntschatten Uit het Graafschap Vlaanderen. Vier hiervan zijn te 

dateren tussen 1350-1365, zeven zijn er te dateren tussen 1365 en 1370. Van de muntschatten 

die tussen 1350-1365 gedateerd worden, zijn er maar twee waarvan het preciese aantal 

munten gekend is. Het gaat hierbij om een muntschat met 10 en een muntschat met 24 

munten. In het eerste geval waren er 7 leeuwengroten van Lodewijk van Male, bij de tweede 

waren het allemaal leeuwengroten van hem. De twee andere muntschatten bevatten ook 

groten. Het is echter niet geweten of ze een meerderheid vormden maar we kunnen aannemen 

van wel. Beide werden samen met munten uit Brabant gevonden (Haeck, middeleeuwse 

muntschatten). 
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Van de zeven muntschatten die tussen 1365 en 1370 gedateerd worden zijn er maar drie die 

zilvermunten bevatten. In 2 van de 3 gevallen gaat het uitsluitend om dubbele groten met 

gehelmde kroon, bij één ervan zijn er vooral leeuwengroten van Lodewijk van Nevers en 1/3 

leeuwengroten van Lodewijk van Male aanwezig samen met enkele munten uit het 

Graafschap Namen (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

De overige vier bestaan uitsluitend uit gouden munten. Hierbij is er meestal een mengeling 

tussen Vlaamse goudmunten en Engelse goudmunten. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

een verdrag dat was afgesloten tussen Engeland en Vlaanderen tegen de Franse koning in het 

kader van de honderdjarige oorlog (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

8. 1370-1433 

8.1. Muntsystemen 

Na 1370 zal het muntsysteem van de Graven van Vlaanderen niet veel veranderen tot de 

Bourgondiërs aan de macht komen. Filips de Stoute zal zijn eerste regeringsjaren dezelfde 

munten verder slaan en enkel de naam van Lodewijk vervangen door zijn eigen naam. 

Om een eind te maken aan de vele muntverzwakkingen sloot Filips de Stoute in 1384 een 

verdrag met de Hertogin van Brabant om gelijktijdig een munt te slaan met eenzelfde 

gewicht, zuiverheid en afbeelding. Deze muntslag stopte echter al in 1385. Hierna worden er 

in korte tijd drie devaluaties doorgevoerd; in 1386, 1387 en 1388. Elke devaluatie werd 

genkenmerkt door nieuwe afbeeldingen op de munten. Hier wordt in 1389 een einde aan 

gemaakt wanneer men terug een dubbele groot uitbrengt met hetzelfde zilvergehalte als de 

munten uit 1386. Deze situatie zal onveranderd blijven tot 1402 wanneer de muntslag volledig 

stilvalt omwille van de te hoge marktprijzen van goud en zilver (Haeck, 1994, 139). 

Het is pas in 1407 onder Jan zonder Vrees dat er opnieuw munten worden geslaan. Aangezien 

de bevolking geen vertrouwen had in deze nieuwe munt werd de productie vlug stopgezet en 

als een fiasco aanzien (haeck, 1994, 140). 

In 1409 zal men opnieuw proberen om een zilvermunt te slaan. De waarde van de bestaande 

zilvermunten werd met 25% verlaagd en er werd een nieuwe dubbele groot uitgebracht. Deze 

munt werd al vlug in grote aantallen geproduceerd. Door devaluaties in Engeland en Frankrijk 

werd deze munt vanaf 1414 niet meer geslaan (Haeck, 1994, 140). 

Vanaf 1418 zal men opnieuw een nieuwe dubbele groot produceren. De steden gaan echter 

niet akkoord met de vele muntveranderingen en dwingen Filips de Goede, die regeerde in zijn 

vaders afwezigheid, om te beloven dat hij de komende 15 jaar dezelfde munt zal slaan. Na de 
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dood van zijn vader zal Filips de Goede maar één verandering doorbrengen aan de munten 

door zijn eigen naam aan te brengen (Haeck, 1994, 140). 

In 1425 zal hij zijn verbintenis toch verbreken door een gouden munt te slaan die een imitatie 

was van de Hollandse goudmunt. Dit duurt tot 1427 (Haeck, 1994, 141). 

Na 1425-26 zal Filips de Goede geleidelijk aan de intrinsieke waarde van zijn munten 

verlagen. Aangezien hij een verdrag had met de Vlaamse steden dat hij dit niet mocht doen, 

liet hij dit in muntateliers in andere delen van zijn territorium uitvoeren zoals Namen en 

Brabant (Haeck, 1994, 141). 

In 1433 besluit hij uiteindelijk om terug een stabielere muntpolitiek in te voeren met een 

eenheidsmunt. Hiervoor voert hij in 1434 de ‘vierlander’ in (Haeck, 1994, 141). 

8.2. Handel 

Door de politieke moeilijkheden in Vlaanderen tijdens deze periode zal het verval van de 

Vlaamse steden langzaam beginnen. De Duitze Hanzen, een vereniging van handelaars uit 

verschillende Noord-Duitse steden die met een bepaald gebied handel drijven, dreigen ermee 

om Brugge te verlaten omwille van politieke conflicten of om privileges te verkrijgen. Tussen 

1388 en 1392 zullen ze een eerste keer hun goederen en handelaars herlocaliseren naar 

Dordrecht (Van Bavel, 2010, 226). 

Het duurt echter nog tot in de 16
e
 eeuw vooraleer de rol van Brugge en Gent zijn uitgespeeld 

en ze wordt overgenomen door Antwerpen (Van Bavel, 2010, 226). 

8.3. Muntschatten 

Voor deze periode zijn er 15 muntschatten. Hiervan zijn er 11 te dateren tussen 1370 en 1385. 

Acht van deze muntschatten bevatten zilvermunten. Het gaat hierbij bijna uitsluitend om 

dubbele en leeuwengroten. Vijf van de muntschatten bevatten goudmunten. Bij de 

goudmunten lijken de verschillende types die aanwezig zijn echter minder goed 

gedocumenteerd te zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om te zien of een bepaald type eruit 

springt. Er komen namelijk goudmunten voor uit veel verschillende gebieden, zowel uit 

Frankrijk, Holland, Engeland, Italië,... . Éen uitzondering was een muntschat uit Kortrijk waar 

er enkel Engelse goudmunten aanwezig waren (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Het hoge aantal muntschatten in deze periode is mogelijk te wijten aan de Gentse opstand die 

in 1379 begint. 

Iets na deze periode zijn er twee muntschatten uit Sint-Kruis te dateren in 1388. De ene 

bestond uit 200 munten waarvan er maar 17 onderzocht werden, de andere bestond uit een 
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vijftigtal munten. In beide muntschatten komt vooral de dubbele groot van Lodewijk van 

Male voor (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

Een volgende muntschat wordt in 1394 gedateerd. Deze bestaat uit 3.500 tot 4.000 

goudmunten. De muntschat is echter zeer erbarmelijk gedocumenteerd. Hij zou oftewel in het 

Waasland gevonden zijn, oftewel in een kasteeltje in West-Vlaanderen. Er werden 1000 

munten van de muntschat onderzocht maar ze werden nooit gepubliceerd. Het ziet er echter 

naar uit dat er voornamelijk munten uit Brabant en Vlaanderen zelf aanwezig waren. 

Daarnaast waren er ook enkele goudmunten uit Frankrijk, het Duitse Keizerrijk en de rest van 

de Lage Landen (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

De laatste muntschat is te dateren uit 1418. Het betreft een muntschat van 193 muntstukken 

met voornamelijk dubbele groten van Filips de Stoute en Jan zonder Vrees (Haeck, 

middeleeuwse muntschatten). 
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Deel 3. Casus: Gistel-Steenbakkerstraat 

In dit deel zal ik de site Gistel-Steenbakkerstraat proberen toe te lichten aan de hand van een 

middeleeuwse muntschat die daar aangetroffen werd. Om een zo volledig mogelijk beeld te 

krijgen, zal ik de muntschat niet enkel in het kader van de site schetsen, maar ook kijken naar 

alle archeologische sporen die in en rond Gistel gevonden zijn. Verder zal ik de muntschat 

vergelijken met gelijkaardige muntschatten, zowel op vlak van datering als van samenstelling, 

om op deze manier proberen te achterhalen wat de reden kon zijn om geld te verstoppen. 

De opgraving van de site werd uitgevoerd door Ruben Willaert BVBA in de periode tussen 10 

juni en 28 oktober 2010. De reden voor de opgraving was de geplande bouw van een 

zeventigtal nieuwe woningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de 

West-Vlaamse Intercommunale. Een vooronderzoek in augustus 2009 had in deze zone al 

enkele zones van bewoningssporen aangetoond. 

1. Geografische en geologische situering 

Gistel, een stad in West-Vlaanderen, bevindt zich op een dekzandrug. Deze dekzandrug vormt 

de noordelijke grens tussen de zandstreek en de kustvlakte, en loopt vanaf Gistel tot 

Maldegem, Stekene en Verrebroek. In de buurt van Gistel steekt deze als een donk boven de 

mariene afzettingen uit (Verbrugghe, 1988, 37). 

De ondergrond van Gistel bestaat voornamelijk uit eolische sedimenten die 9000 tot 28000 

jaar geleden werden afgezet. Tijdens het Weichseliaan en het vroege Holoceen verstoven deze 

sedimenten waarbij grote zandbanken ontstonden waar het zand werd afgezet. Deze konden 

vele kilometers lang zijn, de dekzandrug die in Gistel eindigt is meer dan 80 km lang, en 

waren vaak enkele meters hoog. Op deze ontkalkte dekzandruggen vormde zich in de loop 

van het Holoceen een podzol (Verbrugghe, 1988, 38). 

Onder deze dekzandrug bevinden zich getijdenafzettingen die zich tijdens het Eemiaan 

interglaciaal, zo’n 114000 tot 130000 jaar geleden, vormden (Verbrugghe, 1988, 38). 

Op de site zelf bestond de ondergrond voornamelijk uit een vochtige zandbodem met een 

duidelijke humus en/of ijzer B horizont. Meer naar het zuiden van de site bevinden zich zwak 

gleyige zandbodems, in het noorden zijn er voornamelijk lemige zandbodems aanwezig 

(Demey, 2011, 8). 

2. Historische situering 

In dit deel zal ik een historisch kader voor zowel de site waar de muntschat gevonden werd, 

als voor Gistel in het algemeen. Aangezien de muntschat grotendeels uit munten van 
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Lodewijk van Male bestaat, zal ik mij beperken tot de geschiedenis van zijn regering. Het zal 

een korte verhandeling zijn omtrent de belangrijkste gebeurtenissen in Vlaanderen tijdens die 

periode. Muntsystemen en economische ontwikkelingen zullen weinig tot niet aan bod komen 

gezien deze in een eerder deel al besproken werden. 

2.1. Lodewijk van Male 

Nadat Lodewijk van Nevers stierf in 1346, werd de 15-jarige Lodewijk van Male graaf van 

Vlaanderen (De Maesschalck, 2012, 317). 

Het eerste belangrijke feit tijdens zijn regeerperiode voltrok zich in 1348. De inwoners van 

Aalst nodigden Lodewijk uit, in een poging een eind te maken aan de dominantie van Gent. 

De Gentenaars besloten echter om op dat moment de stad te belegeren. Hierbij riepen ze de 

hulp in van Ieper en Brugge. Deze laatste besloot om niet mee te strijden met Gent, maar om 

zich bij de graaf aan te sluiten. In december van het jaar 1348 besloot ook Ieper om het beleg 

op te geven. Hierdoor verloor Gent de slag en op 13 januari 1349 konden de grafelijke legers 

Gent binnendringen. De macht van de wevers, die de aanval hadden geleid, werd aan banden 

gelegd door hen uit te sluiten van publieke functies (De Maesschalck, 2012, 319). 

In 1356 zal Lodewijk van Male een aanval uitvoeren op het Hertogdom Brabant. Al na de 

eerste veldslag drong de hertog aan op onderhandelingen. Op deze manier krijgt Lodewijk 

Mechelen in handen waar een muntatelier wordt geïnstalleerd. Aangezien de hertog deze 

onderhandelingen uitvoerde zonder toestemming van de steden, dreigde al vlug een nieuwe 

oorlog. Hierbij zullen de grafelijke legers Antwerpen binnendringen en het Antwerpse 

stapelrecht aan Mechelen geven (De Maesschalck, 2012, 322). 

Hierna bleef de politieke situatie in Vlaanderen relatief rustig tot de Gentse opstand in 1379. 

De reden voor deze opstand was een algemene ontevredenheid met het grafelijk gezag. De 

grafelijke rechtbank ging steeds vaker utispraken doen over lokale zaken. Hij probeerde de 

kleinere steden een groter aandeel van de welvaart te geven en hij bevoorrechte Brugge 

openlijk (De Maesschalck, 2012, 332). 

Het is vooral toen de Bruggelingen toestemming kregen om een verbindingskanaal te bouwen 

tussen Brugge en Gent dat de gemoederen echt oplaaiden. De Bruggelingen waren al een tijd 

bezig om te proberen de Reie te kanaliseren. In 1379 besloten ze voor de eerste keer om dit 

kanaal buiten de grenzen van het Brugse Vrije aan te leggen en in Gents vaarwater te zeilen. 

Hierop werden de Gentse milities erop uit gestuurd om de graafwerken te belemmeren (De 

Maeschalck, 2012, 333). 
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Nadat de grafelijke baljuw in Gent werd vermoord, verkeerden Gent en de graaf officieel in 

een staat van oorlog. Omdat er voor de Gentenaars geen weg terug was besloten ze om 

kleinere steden en het platteland met harde hand te onderwerpen terwijl ze 

bondgenootschappen sloten met Brugge en Ieper. Het duurde niet lang voordat de graaf 

genoodzaakt was om onderhandelingen aan te gaan (De Maesschalck, 2012, 333). 

Bij deze vredesonderhandelingen werd Lodewijk verplicht om een algemene amnestie te 

verlenen, de stedelijke voorrechten te bekrachtigen, een aantal van zijn raadsheren te 

verbannen en een onderzoek uit te voeren naar de handelingen van zijn ambtenaren waarbij de 

drie steden betrokken waren. Als laatste vernedering moest hij, samen met zijn moeder, naar 

Parijs gaan om er zoete broodjes te bakken met de Franse koning. Deze zag dit als een manier 

om zijn vazal terug onder zijn gezag te krijgen (De Maesschalck, 2012, 333). 

Begin 1380 eiste Lodewijk een bestraffing voor de Gentenaars die zijn baljuw hadden 

vermoord. Op deze manier laaide de strijd weer op. Lodewijk van Male zal op korte tijd Ieper, 

Kortrijk en Deinze veroveren waarna Brugge de poorten opende voor hem (De Maesschalck, 

2012, 334). 

In september 1380 zal hij voor een eerste keer Gent belegeren. Bij het begin van de winter 

moest hij het beleg echter opgeven aangezien hij de bevoorrading van Gent niet kon stoppen. 

Zijn tweede poging zal een jaar later volgen. Hierbij kon hij enkele steden overtuigen om 

Gent af te snijden van bevoorrading via de Schelde en ook naburige vorsten poogden de 

handel met Gent aan banden te leggen (De Maesschalck, 2012, 334). 

Gent zou in april 1382 de vredesvoorwaarden aanvaarden van de graaf. Alle Gentenaars 

moesten blootvoets, in een hemd met een strop om de hals voor de graaf neerknielen en zich 

aan zijn genade overleveren. De Gentenaars besloten echter om toch nog een militaire 

campagne uit te voeren. Op de dag van de Heilig Bloedsprocessie verschenen de Gentse 

troepen voor de poorten van Brugge. Doordat vele Bruggelingen beschonken waren op de 

feestelijkheden konden de Gentenaars een makkelijke overwinning behalen. Hierna drongen 

de Gentenaars Brugge binnen op zoek naar de graaf. Deze kon ontsnappen en vluchtte naar 

Rijsel (De Maesschalck, 2012, 336). 

Na de overwinning van de Gentenaars in Brugge, kwamen ook in Ieper en Kortrijk de wevers 

terug aan de macht. Lodewijk van Male was gedwongen om hulp te vragen aan de Franse 

koning. Deze stemde in uit schrik de opstand ook naar Franse steden zou overslaan (De 

Maesschalck, 2012, 336). 

De Gentenaars en de Franse legers zouden elkaar op 27 oktober 1382 treffen in 

Westrozebeke. Hierbij zouden de Gentenaars een verpletterende nederlaag lijden, maar het 
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Franse leger stootte niet door naar Gent. De overgave van Brugge leek voldoende voor het 

moment. Dit zorgde ervoor dat Gent zich kon herstellen en de Franse legers in 1383 opnieuw 

moesten worden gemobiliseerd (De Maesschalck, 2012, 339). 

Na de dood van Lodewijk van Male was de opstand van de Gentenaars nog steeds niet 

onderdrukt. Filips de Stoute, die Lodewijk opvolgde, zou zich in 1385 verzoenen met de 

Gentenaars en hen amnestie verlenen (De Maesschalck, 2012, 339). 

2.2. Gistel tijdens de middeleeuwen 

Het verhaal van Gistel begint pas aan het eind van de 10
e
 eeuw. In 988 wordt Gistel namelijk 

vermeld in een pauselijke bul van Johannes XV. Volgens dit document was Gistel eigendom 

van het bisdom Noyon en Doornik (Anoniem, 1988, 39). 

Dit zou erop kunnen wijzen dat Gistel in de 10
e
 eeuw gesticht werd in het kader van de eerste 

ontginningen van de kustregio. Gelegen op een zandrug zou het mogelijk zijn om de polders 

te gaan ontginnen zonder angst te hebben voor overstromingen (Verbrugghe, 1988, 54). 

Er zijn meer gegevens voor de 11
e
 eeuw, maar deze geven nog steeds geen goed beeld over de 

bewoning. In 1009 werd de kastelein van Gistel, een ambtenaar die het gebied beheerde 

wanneer de vorst niet aanwezig was, door graaf Boudewijn met de Baard tot forestier van de 

duinen benoemd. Dit betekende dat de kastelein verantwoordelijk werd gesteld voor de 

ontginning en het beheer van het duinengebied (Huwaert, 2001, 111). 

De belangrijkste persoon in Gistel tijdens deze periode is echter de Heilige Sint-Godelieve. 

Het is immers haar levensbeschrijving, geschreven door Drogo van Sint-Winoksbergen, die 

ook informatie over Gistel oplevert. Toch wordt ook hier weinig over de bewoning vermeld. 

Enkel de twee woningen van de voornaamste familie worden vermeld. We kunnen uit het 

verhaal wel afleiden dat er in het derde kwart van de 11
e
 eeuw reeds een motte aanwezig was 

te Gistel (Verbrugghe, 1988, 55). 

Vanaf de 12
e
 eeuw begint Gistel meer in de bronnen voor te komen. In 1180 werd het centrum 

versterkt, waarschijnlijk enkel met een grachtensysteem en in 1190 werd Gistelambacht 

opgericht door Filips van de Elzas. De ambacht omvatte Gistel zelf, Moere, Zande, Sint-

Pieters-Kapelle, Westkerke, Roksem, Ettelgem en Bekegem (Verbrugghe, 1988, 55). 

De lakennijverheid komt in deze periode ook tot ontwikkeling. Deze lakennijverheid zal zich 

toespitsen op de productie van giselsay, een soort wollen weefsel gelijkaardig aan laken. 

Giselsay, en de kenmerken ervan, worden genoemd in de ‘Keure de la sayetterie 1277-1278’ 

en werd te Brugge geïmiteerd (Verbrugghe, 1988, 57). 
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Het zal tijdens de 13
e
 en 14

e
 eeuw nog enkele malen vermeld worden maar verdwijnt 

blijkbaar volledig na 1400. In het begin van de productie zal Gistel een hoofdrol gespeeld 

hebben. Enkele bronnen vermelden beperkende maatregelen in verband met de productie, 

mogelijk was dit door de invloed van Brugge (Verbrugghe, 1988, 58). 

Over de wol die gebruikt werd voor het vervaardigen van de giselsaye is weinig gekend. Er 

wordt aangenomen dat men zowel Ierse als lokale wol gebruikte. Schapen werden ten laatste 

vanaf de 12
e
 eeuw in Gistel-Moere gekweekt (Verbrugghe, 1988, 58). 

Tussen 1226 en 1280 zal Gistel tot een gemeente benoemd worden. Tijdens deze periode 

verkregen de heren van Gistel een belangrijke positie in het Brugse Vrije (Verbrugghe, 1988, 

55). 

Vanaf de 14
e
, en verder in de 15

e
, eeuw zal Gistel zijn positie langzaam verliezen. Aan het 

begin van de 14
e
 eeuw waren er een 8tal gilden in Gistel waarvan de wevers de belangrijkste 

waren. Maar Gistel werd tijdens deze periode drie maal belegerd. Een eerste keer in 1324, een 

tweede in 1406 en een laatste keer in 1488. Door deze stijgende dreiging besloot men in 1436 

om het centrum beter te verdedigen. Deze verdedigingswerken zullen pas in 1511 voltooid 

worden (Verbrugghe, 1988, 56). 

Vanaf de 14
e
 eeuw geraakt Gistel in een crisis. Deze bleef zeker tot in de 16

e
 eeuw voortduren 

(Verbrugghe, 1988, 56). 

3. Archeologische sporen in Gistel 

In Gistel is weinig archeologisch onderzoek gebeurd. Naast de opgraving waar de muntschat 

aan het licht kwam, is er ook een thesis geschreven over prospectieonderzoek te Gistel en een 

artikel over een kleine opgraving op de Godelievemotte nabij abdij Ten Putte. Deze laatste is 

niet de enige motte in Gistel; nabij het stadscentrum zou er ook een motte hebben gelegen. 

3.1. Abdij Ten Putte 

De Godelievemotte, en abdij Ten Putte waarvan het deel uitmaakt, liggen zo’n 3,5 km 

verwijderd van het stadscentrum. Het ligt niet op dezelfde zandrug als de rest van Gistel maar 

op een kleine opduiking in het poldergebied (afb. 2) (De Meulemeester & Dewilde, 1991, 

197). 

Het eerste onderzoek op de site gebeurde in 1909 toen baron A. de Loë vier proefputjes liet 

graven op de top van de heuvel naast de kapel die er momenteel opstaat (afb. 3). Hierbij vond 

men sporen van een oudere bakstenen kapel die tijdens de tweede helft van de 17
e
 eeuw 

verdween. 
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Een volgende opgraving vond plaats in 1958 toen besloten werd om verbouwingswerken te 

ondernemen aan de abdij. Uit dit onderzoek kwam men te weten dat de eerste abdijkerk al in 

de 12
e
 eeuw werd opgetrokken. Men nam de gelegenheid ook om enkele sleuven te trekken 

door de rest van de heuvel. Hierbij kwamen geen nieuwe sporen aan het licht (De 

Meulemeester & Dewilde, 1991, 198). 

In maart 1987 werden enkele nieuwe sleuven getrokken door het mottelichaam in het kader 

van een onderzoek naar aarden versterkingen in Vlaanderen. Deze profielen gaven een goed 

inzicht in de opbouw van de heuvel (De Meulemeester & Dewilde, 1991, 198). 

Afgaande op historische bronnen en de archeologische gegevens zou de motte na de 1
e
 helft 

van de 11
e
 opgeworpen zijn. Op het eind van de 11

e
 eeuw of aan het begin van de 12

e
 eeuw 

zou ze al terug worden verlaten om er een klooster op te bouwen. Dit komt overeen met de 

datering van de funderingen van de oudste fase van de abdijkerk op de motteheuvel. Het 

mottekasteel werd dus waarschijnlijk enkel tijdens de 2
e
 helft van de 11

e
 eeuw, rond de 

periode waarin Sint-Godelieve leefde, bewoond (De Meulemeester & Dewilde, 1991, 200). 

3.2. Het centrum 

In het centrum van Gistel werden geen archeologische opgravingen uitgevoerd. Toch kunnen 

we, voornamelijk via oude kaarten, enkele zaken afleiden. Wanneer er gekeken wordt naar het 

stratenplan van het centrum van Gistel zit er een ovalen afwijking in. Mogelijk wijst dit op 

een oude ringwalburcht. Deze burchten, die vaak meer dan 150 meter doorsnede hadden, 

werden tijdens de 9
e
 eeuw vaak opgeworpen als vluchtburcht tegen de Noormannen. Ze 

bestonden uit een brede gracht met daarbinnen een aarden wal met palissade (De 

Meulemeester & Dewilde, 1991, 202). 

De vluchtburcht werd door twee op elkaar haaks staande straten in vier kwadranten verdeeld. 

Deze werden in het noordwesten ingenomen door een kerk, in het noordoosten door een 

motteheuvel, ’s gravenmote genaamd, in het zuidoosten door burgerlijke bewoning en in het 

zuidwesten door een waterburcht. Buiten deze vroegste kern was waarschijnlijk een markt 

aanwezig (afb. 4) (De Meulemeester & Dewilde, 1991, 203). 

De motte in het noordoostelijke kwadrant word zowel op kaarten van J. van Deventer, 

Sanderus en Ferraris afgebeeld. Op de heuvel was een vierkante toren aanwezig , de heuvel 

zelf werd omringt door een natte gracht. Een motte binnen een oude vluchtburcht is geen 

uitzondering, dit komt namelijk ook voor in Diksmuide en Veurne. Het is wel zo dat er al een 

motte aanwezig was in Gistel. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor deze tweede motte 

(De Meulemeester & Dewilde, 1991, 203). De eerste verklaring is dat beide mottes 
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gelijktijdig bestonden. Zoals eerder vermeld, wordt er in het levensverhaal van de heilige 

Sint-Godelieve vermeld dat de voornaamste familie in Gistel twee woningen had. Het is dus 

mogelijk dat beide woningen mottes waren. 

Een andere verklaring is dat de motte in het centrum in gebruik genomen werd nadat de 

Godelievemotte verlaten werd. Na de moord op Sint-Godelieve door haar man Bertolf werd er 

een abdij gebouwd op de locatie van de Godelievemotte, mogelijk verhuisde deze laatste 

hierna naar een nieuwe motte in het centrum. 

Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat de motte in het centrum zeker in het begin 

van de 12
e
 eeuw in gebruik was. Nadat Diederik van de Elzas aan de macht komt in 1127, 

werd er een burggraaf aangesteld in Gistel die vanuit het centrum opereert (De Meulemeester 

& Dewilde, 1991, 204). 

Door de kleine oppervlakte van deze nieuwe motte werd ze na een tijdje verlaten voor de 

waterburcht die in het zuidwestelijke kwadrant werd gebouwd. Deze bood meer residentiële 

mogelijkheden en was ook militair beter aangepast. Deze burcht werd tijdens het begin van de 

14
e
 eeuw gebouwd (De Meulemeester & Dewilde, 1991, 204). 

3.3. Prospectie 

In 1988 schreef G. Verbrugghe een thesis waarin hij een prospectieonderzoek deed van Gistel. 

Naast de kleine opgravingen op de Godelievemotte is dit het enige archeologische onderzoek 

dat werd uitgevoerd op het grondgebied van Gistel. 

Tijdens de prospectie werd materiaal uit elke periode verzameld van de prehistorie tot en met 

de post-middeleeuwen. Op deze manier werden enkele losse vondsten uit de prehistorie en 

metaaltijden gevonden. De oudste hiervan valt te dateren rond de overgang van het 

paleolithicum naar het mesolithicum tussen 10.500 en 8.000 v.Chr (Verbrugghe, 1988, 61). 

Voor het neolithicum en de bronstijd zijn ook een viertal losse vondsten bekend. Voor de 

ijzertijd zijn enkele losse vondsten uit aardewerk aangetroffen. Dit aardewerk kon echter zo 

breed gedateerd worden dat het zowel uit de ijzertijd, Romeinse tijd als uit de vroege 

middeleeuwen kon komen (Verbrugghe, 1988, 62). 

Voor de Romeinse periode werden negen vindplaatsen herkend. Drie hiervan zijn losse 

vondsten, waarvan er twee niet met zekerheid aan de Romeinse periode konden worden 

toegeschreven. Naast losse vondsten en verspreid materiaal waren er drie concentraties 

herkenbaar (Verbrugghe, 1988, 64). 

Vanaf de volle middeleeuwen is er een explosie aan materiaal dat via prospectie kon worden 

aangetroffen. Het gevonden aardewerk komt overeen met hetgeen dat voornamelijk in gebruik 
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was tijdens de periode waarin Gistel voor het eerst genoemd werd. De grootste concentratie 

materiaal bevindt zich op de zandrug. De exploitatie van het poldergebied zou dan ook van 

hieruit plaatsgevonden hebben (afb. 5) (Verbrugghe, 1988, 65). 

Het is voornamelijk tijdens de late middeleeuwen dat er een bloeiperiode is in de bewoning in 

Gistel. Opnieuw sluiten de historische bronnen hier aan bij de archeologische realiteit. Voor 

deze periode zijn er geen losse vondsten meer. Het is ook mogelijk om twee molens en negen 

sites met walgracht te herkennen. Op de locatie van de muntschat werd geen site met 

walgracht herkend, maar er werd wel een concentratie materiaal aangetroffen (afb. 6) 

(Verbrugghe, 1988, 72). 

Het materiaal dat werd aangetroffen was allemaal lokaal geproduceerd aardewerk en 

geïmporteerd steengoed. Er werden dus geen sporen aangetroffen die wijzen op het belang 

van Gistel voor de textielindustrie. Dat neemt niet weg dat uit het prospectieonderzoek blijkt 

dat Gistel in deze periode uitgroeit tot een belangrijke nederzetting in de omgeving met een 

kasteel en twee molens (Verbrugghe, 1988, 77). 

4. De site Gistel-Steenbakkerstraat 

In dit deel zal ik de site waar de muntschat gevonden werd, bespreken. De belangrijkste 

structuren zullen aan bod komen waarbij ik extra aandacht zal besteden aan sporen die in 

verband staan met de muntschat of uit dezelfde periode dateren.  

4.1. Structuren 

Op de site waren er sporen aanwezig uit zowel de Ijzertijd, Romeinse periode, late 

middeleeuwen en post-middeleeuwen. Ik zal me concentreren op de laat-middeleeuwse 

structuren. 

4.1.1. Houten structuren 

Er werden 8 middeleeuwse houten gebouwen geattesteerd op de site. De meeste hiervan 

werden na de opgraving pas ontdekt door de hoge sporenconcentraties en omdat velen in 

verschillende werkputten lagen (Demey, 2011, 22). 

Vijf van de houten structuren werden tussen 1150 en 1250 gedateerd. Het betreft een drie-

beukig gebouw van zo’n 10 bij 5,4 meter. Daarnaast werd nog een éénbeukig gebouw 

gevonden van 8 bij 4,8 meter en een spieker van 3 bij 3 meter. De eerste twee structuren 

werden als schuren geinterpreteerd door hun kleine oppervlakte, de derde structuur kan ook 

een overdekte hooimijt zijn geweest. Voor de datering werd afgegaan op aardewerk. Dit 
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aardewerk kon niet met zekerheid worden toegeschreven aan de opbouw of de afbraak van de 

structuren (Demey, 2011, 23). 

Nog een structuur die in deze periode gedateerd wordt, is een houten structuur die als 

hoofdgebouw wordt geïnterpreteerd. Het is 17,4 bij 6,6 meter en het lijkt om de 

kernconstructie te gaan van een driebeukig, schipvormig woonstalhuis. Hiermee is de 

plattegrond conform aan de bouwwijze die doorgaans van toepassing was in deze regio tussen 

1150 en 1250 (afb. 7) (Demey, 2011, 25). 

Een laatste houten structuur uit deze periode is 4,5 meter breed en tussen 7 en 15 meter lang. 

Doordat de structuur in twee werkputten lag, en er een hoge spoordensiteit was, kon ze echter 

niet goed gereconstrueerd worden (Demey, 2011, 25). 

Daarnaast zijn er nog drie houten spiekers gevonden. Twee van de spiekers zijn 2 bij 2 meter, 

één is 2 bij 4 meter. De dateringen zijn allemaal op basis van vondstmateriaal gebeurd. Éen 

van de spiekers werd ten vroegste in de volle middeleeuwen gedateerd, de andere tussen 1250 

en 1500 (afb. 8) (Demey, 2011, 25). 

4.1.2. Walgrachten 

Naast houten structuren werden er ook twee walgrachten gevonden. Één in het zuiden en één 

in het noorden van de site. Beiden worden geïnterpreteerd als wooneilanden (Demey, 2011, 

27). 

Het scherfmateriaal in de gracht van het eerste wooneiland dateert allemaal uit de periode 

tussen 1150 en 1250.  De structuur lijkt te klein te zijn om als site met walgracht 

geïnterpreteerd te worden, ze meet slechts 22 bij 25 meter, maar sluit er morfologisch toch bij 

aan. Aan de noordzijde van de structuur sluit een tweede gracht aan die een gebied van 22 bij 

11 meter omvat. Jammergenoeg werden de percelen waar de overlappingen zich bevonden 

niet opgegraven. Mogelijk gaat het om een uitbreiding van het wooneiland (Demey, 2011, 

27). 

Binnen de grachten waren er geen bewoningssporen. Dit kan er op wijzen dat de 

wooneilanden verhoogd werden. Er waren wel enkele aanwezig die gelijktijdigheid met de 

gracht vertonen (Demey, 2011, 27). 

Aan de noordzijde van de site werd nog een mogelijke site met walgracht aangetroffen. Deze 

kon niet volledig onderzocht worden aangezien een deel buiten de opgegraven zone lag. Ze 

zou minstens 20 bij 30 meter zijn en de gracht was tussen de 7 en 8 meter breed (Demey, 

2011, 28). 
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De vondsten in de gracht wijzen op een datering in de 13
e
 eeuw. Mogelijk is dit gelijktijdig 

met het aangetroffen woonhuis. Deze ligt namelijk binnen de grachten en er is geen 

overlapping van de sporen (Demey, 2011, 28). 

4.1.3. Bakstenen gebouwen 

Op de site werden twee bakstenen gebouwen aangetroffen in het zuidelijke deel van de site. 

Beide zijn echter zeer fragmentarisch bewaard. De vondsten die werden aangetroffen bij de 

twee muurtjes wijzen op een datering tussen de 12
e
 en de 14

e
 eeuw, de baksteenformaten doen 

echter vermoeden dat het eerder om 15
e
 eeuwse structuren gaat (Demey, 2011, 29). 

Mogelijk waren beide structuren afkomstig van éénzelfde gebouw. Niet alleen komen de 

bakstenen bij beide structuren morfologisch en chronologisch overeen, de bewaarde muren 

lopen ook evenwijdig met elkaar. Een laatmiddeleeuws boerenerf met bakstenen gebouwen is 

dus niet uitgesloten (Demey, 2011, 30). 

4.1.4. Waterputten en depressies 

Op de site werden 3 waterkuilen, 5 poelen, 2 depressies en één beschoeide waterput 

aangetroffen (Demey, 2011, 30). 

De twee depressies waren beide opgevuld met bouwmateriaal, mogelijk afkomstig van de 

bakstenen gebouwtjes. Het belangrijkste bij de depressies is echter dat in één ervan een 

muntschat werd gevonden. Ze werd enigszins verspreid aan de noordkant van de depressie 

gevonden. Beide depressies werden gedateerd in de 15
e
-16

e
 eeuw (Demey, 2011, 30). 

Drie van de poelen werden, net als de depressies, in de 15
e
 eeuw gedateerd op basis van het 

vondsmateriaal. Een vierde poel stond in verband met de zuidelijke walgracht. Het 

vondstmateriaal wijst op een gelijktijdige datering tussen 1150 en 1250 maar waarschijnlijk 

werd ze eerder verlaten dan het wooneiland. De laatste poel kon niet verbonden worden aan 

een bepaalde bewoningsfase. De datering van het vondstmateriaal plaatst de poel tussen 1000 

en 1250 (Demey, 2011, 31). 

De waterkuilen en waterput konden niet toegeschreven worden aan een bepaalde structuur. 

Dateringen waren in de meeste gevallen niet mogelijk. Één waterkuil werd in de 14
e
 eeuw 

gedateerd, een andere tussen 1450 en 1600. Voor de waterput is geen datering bekend 

(Demey, 2011, 32). 
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4.2. Vondstmateriaal 

4.2.1. Aardewerk 

Op Gistel-Steenbakkerstraat werden 7271 keramische fragmenten verzameld. Deze dateren 

nagenoeg uitsluitend uit de vol- en laat-middeleeuwse periode (Demey, 2011, 36). 

Van het vol- en laat-middeleeuwse aardewerk is het grootste deel lokaal of regionaal 

geproduceerd. Van deze lokale productie is ¾ reducerend gebakken. De rest is rood 

aardewerk (Demey, 2011, 36). 

De import wordt vooral vertegenwoordigd door aardewerk uit het Rijnland. In eerste plaats 

gaat het hierbij om roodbeschilderd aardewerk maar ook steengoed komt voor. Daarnaast is er 

ook een klein aandeel witbakkend aardewerk uit het Maasland (Demey, 2011, 36). 

Van het grijs aardewerk werd het grootste deel op een snelle draaischijf gevormd en hard 

gebakken. Het was dunwandig en verschraald met fijne kwarts. Dit baksel is typisch voor de 

periode van de overgang van volle naar late middeleeuwen en zal daarna dominant worden. 

Daarnaast is er een kleinere, dikwandige groep die met chamotte werd verschraald. Deze 

worden tussen de 10
e
 en 13

e
 eeuw geplaatst (Demey, 2011, 36). 

Qua vorm komt vooral de kogelpot voor. Deze vorm verschijnt in de 10
e
 eeuw en zal tot in de 

13
e
 eeuw gebruikt worden. Daarna wordt ze verdrongen door de grape. Naast kogelpotten 

komen ook tuitpotten, kommen, braadpannen, vuurklokken, deksels, voorraadpotten, kannen 

en kruiken voor. Deze worden blijven bijna allemaal tussen 1150 en 1500 in gebruik (Demey, 

2011, 37). 

Het lokale rode aardewerk kan gedateerd worden vanaf de 12
e
 eeuw. Er zijn twee 

bakselgroepen te herkennen. Een eerste, die matig hard gebakken werd en die een spaarzaam 

aangebrachte strooiglazuur op de buitenkant vertoont, kan gedateerd worden tussen de 12
e
 en 

de 14
e
 eeuw (Demey, 2011, 37). 

De tweede bakselgroep zal in gebruik blijven vanaf de volle tot in de post-middeleeuwse 

periode. Deze tweede groep, die hardgebakken is, zal pas vanaf de 15
e
 eeuw de dominante 

bakselgroep zijn (Demey, 2011, 38). 

Beide bakselgroepen werden voornamelijk gebruikt om kommen, pannen, potten en kannen 

uit te produceren. Vanaf de 15
e
 eeuw worden ook miniatuurgrapes en vergieten geproduceerd. 

Zoals eerder gezegd is bij het geïmporteerd aardewerk het roodbeschilderd Rijnlands 

aardewerk de grootste groep. Er zijn slechts weinig diagnostische scherven gekend waardoor 

de voorkomende vormen niet gekend zijn. Het preciese productiecentrum is ook niet gekend. 

Dit aardewerk is te dateren tussen de 10
e
 en de 12

e
 eeuw (Demey, 2011, 38). 
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Voor het steengoed zijn wel diagnostische scherven aanwezig. Het gaat vooral om drink- en 

schenkgerief dat de lokale drinkbekers vanaf 1400 zal verdringen. Het meeste van dit 

aardewerk werd in het productiecentrum van Langerwehe geproduceerd (Demey, 2011, 39). 

De laatste groep geïmporteerd aardewerk is slechts gekend aan de hand van 11 kleine 

wandfragmenten. De meeste hiervan worden tussen 1150 en 1250 gedateerd. Dit witbakkend 

aardewerk werd mogelijk als luxeproduct geïmporteerd (Demey, 2011, 39). 

4.2.2. Metaal 

Tijdens de opgraving werden 412 metalen fragmenten aangetroffen. De meeste hiervan waren 

spijkers en krammen, mogelijk afkomstig van de gebouwen die werden aangetroffen op de 

site (Demey, 2011, 40). 

Naast de spijkers werden ook mesfragmenten, werktuigen, pijl- en speerpuntfragmenten, een 

sleutel en bijlen of dissels teruggevonden (Demey, 2011, 40). 

Er werden enkele bronzen artefacten gevonden. Dit waren gespen, gordelbeslag, een vergiet 

en een kaarshouder. Deze laatste is te dateren aan het eind van de late middeleeuwen naar 

analogie met Walraversijde waar gelijkaardige exemplaren voorkwamen (Demey, 2011, 40). 

Loden en tinnen materiaal was ook aanwezig. Het gaat hierbij om een fragment van een 

tinnen bord en twee loodfragmentjes. Zoals eerder vermeld was er een relatief belangrijke 

weefnijverheid aanwezig in Gistel tijdens de 13
e
 eeuw. Dat er maar twee weefgewichtjes 

werden aangetroffen ontkracht dit zeker niet. Het is steeds mogelijk dat de weefactiviteiten in 

één plaats was geconcentreerd (Demey, 2011, 41). 

4.2.3. Natuursteen 

Er werden enkele artefacten gevonden die vervaardigd waren uit kalkzandsteen en 

vulkanische tuf uit de eifelregio. Het gaat voornamelijk om maalstenen die in verband 

gebracht worden met de laatmiddeleeuwse erven (Demey, 2011, 42). 

Verder werden er enkele fragmenten leisteen en Doornikse kalksteen aangetroffen. Deze 

werden waarschijnlijk gebruikt als bouwmateriaal (Demey, 2011, 42). 

5. De muntschat 

In dit deel zal ik de muntschat die werd gevonden in Gistel uitvoerig bespreken. Hierbij zal ik 

niet alleen de munten zelf bespreken, maar ook waar deze werden gevonden op de site, in wat 

voor soort context deze werden aangetroffen en kijken of het mogelijk is om deze te linken 

aan andere archeologische sporen die werden aangetroffen in Gistel. Ten laatste zal ik 
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proberen om een zo precies mogelijke datering te geven van wanneer de muntschat werd 

begraven en om welke reden dit vermoedelijk was. 

Voor ik hieraan begin, wil ik wel even de aandacht trekken op enkele problemen die ik 

ondervonden heb in verband met de site. Het sporenplan dat ik heb ontvangen van het bedrijf 

dat de opgraving heeft uitgevoerd, had een lage resolutie. Hierdoor is het enkel mogelijk om 

de locatie van de muntschat bij benadering te bepalen. 

Over het spoor waar de muntschat zich in bevond, is geen zekerheid. Volgens het 

opgravingsverslag, en persoonlijke communicatie met de opgravingsverantwoordelijke, 

bevond de muntschat zich in één van de aangetroffen depressies. Volgens de vondstenlijst zelf 

werd de muntschat echter verspreid teruggevonden in drie verschillende sporen. Noch voor 

deze drie sporen, noch voor de depressie waren profieltekeningen beschikbaar. Het is dus niet 

mogelijk te bestuderen hoe ze met elkaar in verband staan. 

Het materiaal dat in dezelfde, mogelijke, sporen werd teruggevonden als de muntschat, was 

ook niet allemaal raadpleegbaar. Dit materiaal wordt bewaard in een depot te Zarren. Toen ik 

het materiaal ging bestuderen, werd niet al het materiaal teruggevonden. Dit kwam doordat de 

contexten van de verschillende sporen verkeerd genummerd waren. 

5.1. Locatie op de site 

Zoals eerder vermeld, is de exacte locatie van de munschat niet gekend. Volgens het 

opgravingsverslag werd de muntschat gevonden in het noorden van structuur 21, een 

depressie, gelegen in werkput FF (afb. 9) (Demey, 2011, 41). 

Volgens de vondstenlijst werd de muntschat teruggevonden in drie verschillende sporen en 

enkele losse munten op het loopvlak van de werkput. Het gaat om de sporen 7123, 7124 en 

7125. In het WVI, de West-Vlaamse Intercommunale, waar de munten bewaard worden, 

worden ze op basis van deze spoornummers bewaard (afb. 10) (Demey, 2011, bijlage 4). 

Indien we naar de noordelijke rand kijken van structuur 21 op de structuurkaart, dan snijd 

deze drie kleinere sporen. Vermoedelijk gaat het hierbij om 7123, 7124 en 7125 maar dit is 

niet met zekerheid te zeggen (Demey, 2011, bijlage 2). 

Op de structuurkaart is te zien dat de depressie direct naast structuur vijf ligt. Deze zijn 

waarschijnlijk niet gelijktijdig. Structuur vijf is namelijk een gebouw dat gedateerd wordt 

rond 1250n.C. De muntschat zelf bestaat voornamelijk uit munten van Lodewijk van Male 

waardoor ze sowieso na 1346 te dateren valt (Demey, 2011, bijlage 1). 

De depressie zelf is opgevuld met bakstenen bouwmateriaal. De hypothese is dat dit materiaal 

afkomstig is van één, of beide, van de bakstenen gebouwtjes op de site aanwezig. Ook dit lijkt 
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niet juist te zijn. De bakstenen gebouwtjes worden namelijk in de 15
e
 eeuw gedateerd. Dit zou 

een te late datering opleveren voor de muntschat (Demey, 2011, 30). 

Mijn hypothese hieromtrent is dat de kuil waarin de muntschat begraven werd, verstoord werd 

toen men een put groef om het bouwmateriaal van de bakstenen gebouwtjes te deponeren. Dit 

kan ook verklaren waarom de munten enkel in het noorden van de depressie werden gevonden 

en niet verspreid over de gehele depressie. 

5.2. De munten van Lodewijk van Male 

Van de 38 munten die samen de muntschat gevonden te Gistel opmaakten, waren er 36 die 

werden geslagen onder Lodewijk van Male. Tussen deze munten waren er drie verschillende 

denominaties. De leeuwengroot, de dubbele groot of plak, en de halve plak. 

Daarnaast waren er 8 verschillende munttypes. Deze zijn het belangrijkste om rekening mee 

te houden aangezien ze voor een datering kunnen zorgen. In verschillende periodes werden 

verschillende types aangemunt. Door de types te identificeren is het mogelijk om een 

terminus post quem te bepalen. 

In dit deel zullen de munten per denominatie worden besproken. 

5.2.1. De leeuwengroot 

In de muntschat was één leeuwengroot aanwezig. Deze denominatie, en het munttype dat 

ermee overeenkomt, was nog een overblijfsel uit de regeringsjaren van de vader van Lodewijk 

van Male, namelijk Lodewijk van Nevers (Bijlage 1) (Haeck, 1994, 135). 

Op de voorzijde van de munt is een opklimmende leeuw afgebeeld die omringd word door 

eikenbladeren in cirkels. De legende op de voorzijde leest +MONETA FLAN•. Het plusteken 

verwijst hierbij, alsook bij de munten die later besproken worden, naar de aanwezigheid van 

een kruisteken. De legende dient ervoor om duidelijk te maken dat het geld uit Vlaanderen 

komt. 

Op de keerzijde staan twee verschillende legendes. Deze lopen rondom de munt in twee 

concentrische cirkels. Er wordt ook een kruis afgebeeld dat de binnenste legende doorkruist 

maar niet de buitenste (Vanden Borre, 1910, 24). 

De binnenste legende leest LU./OV./.CO/MES/ Door de verwering van de munt is de 

volledige tekst niet leesbaar. Hoogstwaarschijnlijk luidt de volledige tekst ludovic(us) comes, 

oftewel Graaf Lodewijk. Waar een / aanwezig is, snijdt het kruis doorheen de tekst van de 

legende. Ook dit zal bij latere munten gebruikt worden (Vanden Borre, 1910, 24). 

Net zoals de binnenste legende is ook de buitenste legende niet volledig leesbaar. De leesbare 

letters luiden B.DI.TU.SIT. Het eerste deel leest waarschijnlijk Benedict(us). Dit komt ook voor 
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op gelijkaardige, en latere, munten. De rest van de legende is niet leesbaar. Rekening 

houdende met het munttype kunnen we via referentiewerken bepalen dat de volledige legende 

BNDICTU:SIT:NOME:DNI:NRI:IHU:XRI’ luidt. Dit is te vertalen als ‘gezegend zij de naam 

van onze Heer Jezus Christus’ (Vanden Borre, 1910, 24). 

Zoals eerder besproken was de leeuwengroot de belangrijkste munt in het Graafschap 

Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers en gedurende de eerste helft van de regeerperiode van 

Lodewijk van Male. Vanaf 1364 zullen deze munten niet meer worden geslagen en worden 

vervangen door de dubbele groot en zijn onderverdelingen. Aangezien er maar één munt was 

van dit type, kunnen we ervan uitgaan de muntschat enige tijd na 1365 werd begraven 

(Haeck, 1994, 136). 

5.2.2. De halve plak 

Er waren 16 halve plakken aanwezig in de muntschat. Deze denominatie is een 

onderverdeling van de dubbele groot, of plak, die vanaf 1365 de belangrijkste munt wordt in 

Vlaanderen. Aangezien één plak de waarde heeft van twee groten, heeft de halve plak 

dezelfde waarde als de leeuwengroten van voor 1365 (bijlage 2) (Haeck, 1994, 136). 

De halve plak werd in twee uitgaven geslagen tussen 18 juni 1368 en 25 mei 1370. 

Jammergenoeg is er nog geen onderzoek gebeurd naar de verschillen tussen de twee uitgaven 

waardoor het niet mogelijk is om de datering van de munten te verfijnen (Pieters, 2013, 110). 

De voorzijde van deze munten draagt, net zoals alle munten uit de periode na 1365, een 

zittende leeuw met een toernooihelm op. De toernooihelm bestond uit verschillende delen 

namelijk de baniervlucht, een helmdekentje, een kroon en een leeuwenkop. Samen met het 

wapenschild was het een belangrijk heraldisch teken en het laat toe om de munten als Vlaams 

te identificeren (Vanden Borre, 1910, 25). 

De voorzijde bevat ook een legende. Deze leest LUDOVIC:DEI:GRA.COM:F:D.FLANDRIE. Door 

de verwering van de munten is het niet mogelijk om de gehele tekst te lezen. Via 

referentiewerken kan de tekst wel achterhaald worden namelijk: 

LUDOVIC:DEI:GRA:COM:F:D’FLANDRIE. Vertaald luidt dit ‘Lodewijk bij Gods genade graaf en 

heer van Vlaanderen’. Dit was een manier om aan te duiden waar de munt vandaan kwam. 

Op de keerzijde staat een kruis dat over de gehele rand loopt. Daarnaast zijn er twee 

legendes die, net zoals bij de leeuwengroot, in concentrische cirkels lopen (Vanden Borre, 

1910, 25). 

De buitenste hiervan leest: +BENED/ICT:Q:VE/NIT:..NO/MINE:DI/. Ook deze legende is niet 

volledig leesbaar. Met behulp van referentiewerken is de volledige tekst te lezen als 
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BENED/ICT:Q:VE/NIT:I:NO/MINE:DI/. Dit is te vertalen als ‘Gezegend die komt in de naam 

des Heren’ (Vanden Borre, 1910, 25). 

De binnenste legende bevat de tekst: +MON/ETA/FLA/DRIE. Dit kan vertaald worden als 

‘Munt van Vlaanderen’. Opnieuw wordt dit gebruikt om kenbaar te maken van waar deze 

munt afkomstig is (Vanden Borre, 1910, 25). 

Bij alle legendes, behalve de binnenste legende op de keerzijde, worden de verschillende 

woorden van elkaar gescheiden door drie punten die boven elkaar staan. De locatie van deze 

punten werd aangeduid met een dubbele punt. 

Deze denominatie bestaat in de muntschat uit twee verschillende types. Het eerste type, dat 15 

munten omvat, ziet eruit zoals hierboven omschreven. Het tweede type, dat uit slechts één 

munt bestaat, is hier een variatie op. 

Één van de munten vertoont namelijk een fout in de buitenste legende op de keerzijde. In de 

plaats van BENED/ICT:Q:VE/NIT:I:NO/MINE:DI/, is BENED/ICT:Q:VE/NIT:I:NO/MNIE:DI/ te 

lezen (bijlage 3). De N en de I van NOMINE zijn dus omgewisseld. Doordat het de enige munt 

is van zijn soort, is het niet mogelijk om op basis hiervan de datering te verfijnen. De 

aanwezigheid van de halve plakken laat ons wel toe om de terminus post quem na 1368 te 

leggen. 

5.2.3. De plak 

De dubbele groot, oftewel plak, is de belangrijkste munt om dateringen uit te voeren. Het was 

de meest geslagen munt in de tweede helft van de regeerperiode van Lodewijk van Male, na 

1370 zelfs de enige munt, en was hierdoor ook het grootste slachtoffer van de voortdurende 

denominaties (Haeck, 1994, 136). 

Om muntwisselaars toe te staan de verschillende uitgaven uit elkaar te houden, en op die 

manier de meest waardevolle munten terug uit de omloop te halen, werden enkele geheime 

tekens ingevoerd. Deze laten een fijnere datering toe (Pieters, 2013, 108). 

Naar deze geheime tekens zijn door verschillende vorsers onderzoek gedaan. In deze thesis 

zal de chronologie worden gebruikt die werd vooropgesteld door dr. Theodoor Goddeeris. 

Hierbij worden de verschillen tussen de zes bestaande emissies bestudeerd. De legendes en de 

voor- en keerzijde afbeeldingen bleven hierbij gelijk (Pieters, 2013, 107). 

Op de voorzijde werd, net zoals bij de halve plak, een zittende leeuw afgebeeld die een 

toernooihelm draagt. De legende hierbij luidt LUDOVICUS:DEI:GRA:COMES:Z:DNS:FL 

ANDRIE. Net zoals bij de halve plak betekent dit ‘Lodewijk, bij Gods genade graaf en heer 

van Vlaanderen’ (Pieters, 2013, 107). 
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Op de keerzijde staat een kruis afgebeeld met bloemen die uit de toppen van de armen komen. 

Er zijn wederom twee legendes aanwezig die in concentrische kringen staan. In tegenstelling 

tot eerdere munten lopen de armen van het kruis niet door de legendes (Pieters, 2013, 107). 

De legende in de buitenste cirkel leest +BENEDICTUS:QUI:VENIT:IN:NOMINE:DOMINI. 

Net zoals bij de halve plak wordt dit vertaald als ‘Gezegend die komt in de naam des Heren’. 

De binnenste legende luidt +MONETA*DE*FLANDRIA, dit betekent, net als bij de halve 

plak, ‘Munt van Vlaanderen’. De woorden in de binnenste legende worden gescheiden door 

ofwel een peterselieblad, oftewel een klaverblad (Pieters, 2013, 107). 

De geheime tekens waren veelal kleine wijzigingen in de legendes. De eerste emissie werd 

van 28 maart 1365 tot 11 december 1367 geslaan. De woorden in de legende van de voorzijde 

en de buitenste legende van de keerzijde werden gescheiden door drie boven elkaar staande 

punten en de woorden van de binnenste legende aan de keerzijde worden gescheiden door een 

peterselieblad (Pieters, 2013, 108). Hiervan zijn geen exemplaren aanwezig in Gistel. 

Tussen 21 januari 1368 en 18 juni 1368 is er een tweede emissie van de dubbele groot. De 

enige verandering die hierbij aanwezig is, is dat de peterseliebladeren, die de woorden van de 

binnenste legende op de keerzijde scheiden, vervangen worden door klaverbladen (Pieters, 

2013, 108). Van de 19 dubbele groten die aanwezig waren in Gistel is er slechts één die met 

zekerheid bij deze emissie onder te brengen is (bijlage 4). 

De derde emissie begint direct na het eind van de tweede emissie op 18 juni 1368. Ze zal 

doorlopen tot 9 augustus 1369. Bij deze emissie worden de E’s in de buitenste 

keerzijdelegende gewijzigd. Waar ze voordien een ronde rug hadden, zullen ze nu een 

gepunte rug krijgen. De voorzijde zal ongewijzigd blijven (Pieters, 2013, 108). Er zijn 3 

munten in Gistel die aan deze voorwaarden voldeden (bijlage 5). 

Nadat de derde emissie afloopt, worden enkele jaren geen dubbele groten meer geslagen. De 

muntslag wordt op 18 juni 1373 pas hervat met een vierde emissie. Deze zal tot 27 juni 1377 

worden aangemunt. Bij deze emissie zullen de E’s op de buitenste keerzijdelegende terug 

vervangen worden door ronde E’s zoals bij de eerste en tweede emissie. De belangrijkste 

verandering is de scheiding van woorden in de voorzijde- en buitenste keerzijdelegende. In 

plaats van drie punten die boven elkaar staan, zullen de woorden gescheiden worden door een 

dubbele punt. Dit zal niet meer gewijzigd worden (Pieters, 2013, 108). In de muntschat van 

Gistel zijn er vijf munten die aan deze voorwaarden voldoen (bijlage 6). 

Vanaf 30 januari 1380 begint men dubbele groten te slaan in Mechelen en niet meer in Gent. 

Deze vijfde emissie van de dubbele groten zal tot 11 september 1383 duren. Tijdens deze 

emissie zullen de ronde E’s op de buitenste keerzijdelegende terug vervangen worden door 
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E’s met een gepunte rug (Pieters, 2013, 108). Met negen exemplaren is dit de best 

vertegenwoordigde emissie (bijlage 7). 

De laatste emissie wordt tussen 12 september 1383 en 29 februari 1384 aangemunt. Bij deze 

emissie staan er geen punten tussen de woorden van de legende op de voorzijde (Pieters, 

2013, 108). Deze emissie ontbreekt echter in de muntschat uit Gistel. 

Er was slechts één dubbele groot waarvan de emissie niet exact kon worden achterhaald 

omdat ze slechts fragmentarisch was bewaard. Aangezien er duidelijk klaverbladeren 

aanwezig waren, is enkel de eerste emissie uitgesloten qua datering (bijlage 8). 

Door het onderzoek naar deze geheime tekens is het mogelijk om de terminus post quem op 

30 januari 1380 te leggen. Het ontbreken van munten van de laatste emissie wijst er ook op 

dat de muntschat tijdens of kort na de vijfde emissie begraven moet zijn. 

5.3. De Italiaanse munten 

Naast 36 munten uit het Graafschap Vlaanderen, waren er ook 2 zilvermunten uit Italië 

aanwezig in de muntschat. Het gaat om een grosso en een denaro bolognese. 

De eerste munt is afkomstig uit de streek van Emilia. De munt werd geslagen onder Nicolò 

Maltraversi Vescovo. Deze bisschop verkreeg vermoedelijk in 1233 het recht om munten te 

slaan van keizer Frederik II. Aangezien Maltraversi in 1243 stierf kunnen we de munt 

daartussen dateren (bijlage 9) (Hoepli, 1925, 13). 

Op de voorzijde van de munt wordt een N afgebeeld met daarrond een legende. Zowel boven, 

onder, links en rechts van het kruis staat een vierklaverblad afgebeeld. De legende leest 

+EPISCOPUS. Beide S’n zijn op hun zijde gekanteld. Episcopus staat voor bisschop, de N 

die centraal staat verwijst mogelijk naar ‘Nicolò’ (Hoepli, 1925, 13). 

Op de keerzijde staat een lelieblad afgebeeld. Tussen de middelste en de buitenste bladeren 

staan drie punten in de vorm van een driehoek. Op de keerzijde is ook een legende aanwezig. 

Deze luidt: +•DEREGIO•. 

De tweede Italiaanse munt is een denaro Bolognese. Dit munttype werd geslagen in Bologna, 

in de streek van Emilia. Ze werd geïntroduceerd door keizer Hendrik VI in 1191. Deze 

gebood dat de munt tot 1861 moest worden geslagen. In werkelijkheid stopte de aanmunting 

in 1337 (bijlage 10) (Hoepli, 1927, 658). 

De voorzijde van de munt wordt volledig ingenomen door twee legendes die in concentrische 

kringen staan. Op de buitenste kring staat +ENRICIIS. De S ligt hierbij op zijn zijkant. De 

binnenste legende leest I•P•R•T•. Dit staat voor Imperator. Het middelste punt van de munt is 
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aangeduid met een •. De legende dient waarschijnlijk om te tonen dat de munt door keizer 

Hendrik, Enricus Imperator, werd ingevoerd (Hoepli, 1927, 658). 

Op de keerzijde van de munt staat een A met een bol eronder. Daaromheen staat in de legende 

+BO•NO•NI•. De betekenis van de A is niet gekend, Bononi staat voor Bologna waar de munt 

werd uitgegeven (Hoepli, 1927, 658). 

5.4. De context 

Zoals eerder vermeld, is het niet met zekerheid geweten waar de muntschat precies werd 

gevonden. Hier zullen alle mogelijkheden besproken worden, samen met ander materiaal dat 

in dezelfde sporen voorkwam. 

De contexten van alle sporen op de site, behalve de gevonden munten, bevinden zich in het 

archeologisch depot te Zarren. Bij consultatie bleek echter dat de sporen verkeerd gelabeld 

waren. Het aantal aanwezige scherven, of ander aanwezig materiaal, kwam ook niet overeen 

met het aantal dat in de vondstenlijst vermeld wordt. Van de vier sporen waar de muntschat 

mogelijk gevonden werd, waren er maar twee waarvan de context teruggevonden kon worden. 

Hierdoor was het niet mogelijk om een uitgebreide vondstanalyse te schrijven. Daarom zal ik 

me vooral baseren op de vondstenlijst en het opgravingsrapport. 

5.4.1. Spoor 7123 

In spoor 7123 werden 9 munten gevonden van de muntschat. Zeven hiervan waren dubbele 

groten. Verder was er één halve plak en een leeuwengroot. Dit waren niet de enige metalen 

voorwerpen die in het spoor werden gevonden. Er waren ook twee ijzeren en één loden indet 

aanwezig (Demey, 2011, bijlage 4). 

Naast metalen voorwerpen waren er ook 14 aardewerkfragmenten. Vier ervan waren uit 

lokaal grijs aardewerk geproduceerd. Het gaat om hardgebakken, dunwandig aardewerk met 

een verschraling van fijn zand. Er waren twee diagnostische scherven. Een manchettevormige 

rand en een oorfragment van een kan (Demey, 2011, bijlage 4). 

De voornaamste aardewerkgroep was het lokaal rood aardewerk. Hiervan waren er acht 

scherven aanwezig maar er zaten geen diagnostische stukken bij (Demey, 2011, bijlage 4). 

Ten laatste werden twee stukken steengoed teruggevonden. Beide waren verticale 

oorfragmenten uit het productiecentrum van Raeren (Demey, 2011, bijlage 4). 

Het aardewerk in dit spoor laat een datering vermoeden van 1450-1600. Dit is veel later dan 

de datering van het vermoedelijke depositiejaar van de muntschat. De aanwezige munten zijn 

hier mogelijk residueel (Demey, 2011, bijlage 4). 
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5.4.2. Spoor 7124 

Spoor 7124 bestond uit 2 lagen. Aangezien er slechts in één laag munten zijn gevonden zal ik 

mij vooral op die laag concentreren (Demey, 2011, bijlage 4). 

Er werden 27 munten gevonden in dit spoor. Het gaat hierbij om 12 dubbele groten, beide 

Italiaanse munten en 13 halve plakken. Daarnaast werden ook nog twee ijzeren nageltjes 

gevonden (Demey, 2011, bijlage 4). 

Qua aardewerk waren er 18 scherven lokaal grijs aardewerk aanwezig. Hier zaten geen 

diagnostische scherven bij. Op basis van het aardewerk wordt het spoor tussen 1000 en 1350 

gedateerd, wat te vroeg is voor de muntschat (Demey, 2011, bijlage 4). 

In de tweede laag van het spoor werden 16 scherven teruggevonden, 9 in lokaal grijs 

aardewerk en 7 in lokaal rood aardewerk, die een datering doen vermoeden tussen 1250 en 

1500. Dit stemt meer overeen met de datering van de muntschat. Toch is het niet direct 

mogelijk om te zeggen dat de munten intrusief zijn in de eerste laag. Indien dit het geval was 

zouden er in beide lagen munten voorkomen (Demey, 2011, bijlage 4). 

In dit spoor werd ook een stuk baksteen gevonden. Dit is waarschijnlijk intrusief (Demey, 

2011, bijlage 4). 

5.4.3. Spoor 7125 

In dit spoor waren slechts twee munten aanwezig, beide halve plakken. Naast de munten werd 

ook een bronzen gordelhaakje en een loden indet gevonden (Demey, 2011, bijlage 4). 

Qua aardewerk waren er 22 scherven aanwezig, 21 in lokaal rood aardewerk en één 

steengoedfragment uit Raeren. De aanwezige diagnostische scherven doen hierbij een 

datering vermoeden tussen 1500 en 1600 (Demey, 2011, bijlage 4). 

5.4.4. Depressie 21 

Volgens het opgravingsrapport, en de projectarcheoloog, werd de muntschat aan de 

noordzijde van depressie 21 gevonden. Deze depressie was gevuld met bouwkeramisch 

materiaal dat waarschijnlijk afkomstig was van één, of beide, van de 15
e
 eeuwse bakstenen 

gebouwtjes (afb. 11) (Demey, 2011, bijlage 4). 

Dit zou impliceren dat de muntschat 15
e
 eeuws was. Dit lijkt weinig aannemenlijk gezien het 

ontbreken van munten die na 1383 werden geslagen (Demey, 2011, bijlage 4). 

 

De hypothese die ik naar voor wil schuiven in verband met de locatie van de muntschat is dat 

deze oorspronkelijk in 7124 gedeponeerd werd. In de 15
e
 en 16

e
 eeuw zal dit spoor 

waarschijnlijk deels verstoord zijn geraakt waardoor enkele van de munten over spoor 7123 
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en 7125 verspreid geraakten. Ook depressie 21 zou dit spoor doorsneden hebben. Dit zou het 

bakstenen fragment verklaren in spoor 7124. Deze hypothese kon jammergenoeg niet worden 

gekoppeld aan een coupetekening. 

5.5. Verhouding tot Gistel 

De belangrijkste vraag blijft uiteraard waarom deze muntschat gedeponeerd werd en door wie. 

De muntschat kan niet direct gelinkt worden met één van de structuren op de site zelf. Niet 

alleen zijn de verschillende structuren die werden aangetroffen ouder of jonger, de enige 

structuur die met de muntschat in verband kan worden gebracht is depressie 21 en dat lijkt 

eerder een 15
e
-16

e
 eeuwse verstoring (Demey, 2011, 30). 

Maar wat is de reden om een muntschat niet direct bij een structuur te deponeren? De 

belangrijkste reden zou kunnen zijn om de muntschat beter te beschermen. Er zijn namelijk 

afbeeldingen bekend van Lodewijk van Male waarop hij graafwerken laat uitvoeren op zoek 

naar muntschatten (Pieters, 2013, 116). Door de muntschat niet op een erf te begraven, kon 

men de kans verminderen dat de begraven munten ontdekt werden. 

Dit leidt naar de vraag waarom de munten begraven werden. Indien we naar de sluitmunt van 

de muntschat kijken, dan kunnen we concluderen dat deze waarschijnlijk tussen 1380 en 1384 

werd begraven. Dit komt overeen met de periode van de Gentse opstand. Voornamelijk de 

slag bij Westrozebeke is hiervoor belangrijk (De Maesschalck, 2012, 339). 

Na de overwinning van het Franse leger in de slag bij Westrozebeke, werden 126 

verbeurdverklaringen opgetekend in het Brugse Vrije. Acht van deze verbeurdverklaringen 

werden als straf opgelegd aan Gistelnaren die de veldslag aan de kant van de Gentenaars 

hadden gestreden.Van de 8 personen wiens goederen verbeurd werden verklaard, waren er 

reeds vijf gesneuveld in de veldslag en één was onthoofd. Bij deze 8 personen was maar één 

landbouwer, de andere 7 waren wevers (Naert, 1982, 6). 

Aangezien de Gentse opstand werd geleid door de weversgilde van Gent, lijkt het 

aannemenlijk dat deze hoopten enig voordeel te halen indien Gent de veldslag had gewonnen 

(De Maesschalck, 2012, 333). 

Het is weliswaar niet met zekerheid te zeggen of de muntschat werd begraven voor de slag, 

om ze te beschermen tot men terugkeerde, oftewel na de slag zodat ze niet in beslag kon 

worden genomen. 

Een andere vraag die gesteld kan worden, is de reden waarom er twee Italiaanse zilvermunten 

aanwezig zijn in de muntschat. Tijdens deze periode werden reeds kantoren opgericht in 

steden zoals Brugge en grote betalingen werden via wisselbrieven voltrokken waardoor het 
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niet nodig was om grote hoeveelheden geld mee te dragen (Van Bavel, 2010, 225). Voor 

kleine aankopen zou het ook voordeliger zijn om lokaal geld te gebruiken. Vreemde munten 

werden namelijk enkel geaccepteerd volgens hun intrinsieke waarde, tenzij ze erkend werden, 

waardoor ze in Vlaanderen minder waarde hadden (Haeck, 1994, 130). 

Het is dus moeilijk te achterhalen hoe ze in Gistel terechtkwamen. Gezien hun ouderdom op 

het moment dat ze begraven werden, is het mogelijk dat ze nog via het jaarmarktensysteem 

naar het noorden migreerden. Een andere mogelijkheid is dat ze gebruikt werden om Giselsay 

te kopen (Verbrugghe, 1988, 57). Dit lijkt echter onlogisch aangezien het om slechts twee 

munten gaat, die bovendien uit verschillende gebieden komen. 

Het groot aantal verschillende munten doet vermoeden dat de muntschat haastig aan de grond 

werd toevertrouwd. Er werd geen selectie gemaakt van munten met een hoog zilvergehalte of 

van één bepaalde munt. Hieruit kunnen we afleiden dat het waarschijnlijk om een 

omloopschat ging. 

6. Vergelijkbare contexten 

De muntschat uit Gistel is niet de enige muntschat die rond 1382-1383 werd begraven. 

Daarom kan het ook handig zijn om eens te kijken naar andere muntschatten die rond dezelfde 

periode werden begraven en die eenzelfde samenstelling vertonen te vergelijken. 

6.1. Walraversijde 

De eerste muntschat die ik zal bespreken werd in 1985 gevonden op de archeologische site 

van Walraversijde in middelkerke. De muntschat, die uit 211 zilveren munten bestond, werd 

aangetroffen in een rood, aardewerken potje. Onderzoek naar textielresten heeft aangetoond 

dat er ook zijdefluweel aanwezig was. Waarschijnlijk werden de munten eerst hierin 

gewikkeld (Pieters, 2013, 106). 

Alle munten die aanwezig waren in de muntschatten waren dubbele groten. De muntschat 

heeft een iets oudere datering dan deze in Gistel. De jongste munten komen namelijk uit de 

vierde emissie waardoor de datering tussen 1373 en 1380 ligt. Dit betekent dat de muntschat 

werd begraven vooraleer het vissersdorp er werd gevestigd (Pieters, 2013, 116). 

Deze muntschat werd mogelijk door een aanhanger van de graaf aan de grond toevertrouwd. 

Het platteland, de vissers, de pelshandelaars en de makelaars waren namelijk trouw aan de 

graaf in de periode dat het revolutionair bestuur in Brugge controle uitoefende op het 

platteland. Net als in Gistel kan het ook een beschermingsmaatregel zijn geweest van een 

opstandeling tegen vergeldingsacties (Pieters, 2013, 116). 
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6.2. Kortrijk 

In Kortrijk werd in de Heilig Geeststraat een kleine muntschat gevonden die 6 dubbele groten 

bevatte van Lodewijk van Male. De muntschat werd waarschijnlijk tussen 1373 en 1385 

gedeponeerd (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 

In het kader van de Gentse opstand kan deze muntschat in twee jaren gesitueerd worden. 

Kortijk zal namelijk de kant kiezen van Gent in de opstand. In 1381 zal de stad terug 

ingenomen worden door de gravelijke legers. Een ander moment waarop de muntschat 

begraven kan zijn geweest is enkele jaren later in 1382. In dat jaar zal de stad namelijk aan 

Bretoense huurlingen worden gegeven als premie die de stad plunderen en verwoesten (De 

Maesschalck, 2012, 336). 

6.3. Marke 

Een kleine muntschat van acht munten werd ook gevonden in Marke nabij Kortrijk. Het gaat 

hierbij om twee groten en zes dubbele groten. Mogelijk werd deze muntschat om dezelfde 

reden begraven als deze in Kortrijk. Ze heeft dan ook dezelfde datering, namelijk van 1373 tot 

1385 (Haeck, middeleeuwse muntschatten). 
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Besluit 

Net zoals mijn thesis zal ik mijn besluit in drie delen verdelen. 

De voornaamste vraag die bij het eerste deel beantwoord moest worden, is of er een 

verbetering komt in de registratie en de bewaringstoestand van middeleeuwse muntschatten. 

In tegenstelling tot wat we zouden verwachten, lijkt het alsof er bijna geen verandering is in 

hoe goed de vindplaatsen worden gedocumenteerd en hoe goed wordt bijgehouden waar ze 

worden bewaard. In de meeste gevallen wordt slechts gezegd dat ze tijdens werkzaamheden 

of in een weide teruggevonden worden, soms wordt er een adres gegeven of de naam van een 

bos. Hier is niet direct een verklaring voor te geven. Normaal zouden we verwachten dat dit 

steeds beter wordt genoteerd. Een mogelijke verklaring is dat de vinders niet wouden zeggen 

waar ze hun vondst hadden gedaan in de hoop dat ze er nog meer vondsten zouden doen. 

Indien iedereen de locatie zou weten, zou het kunnen dat er een stormloop kwam van 

schatzoekers. 

Ook bij de bewaring van de muntschatten zou er een evolutie moeten zijn waarbij ze steeds 

beter bewaard worden. Bij de oudste muntschatten is het niet verwonderlijk dat ze niet steeds 

even goed bewaard bleven, aangezien ze al vele malen van handen verwisseld zullen zijn en 

mogelijk verloren zijn geraakt. Bij recentere muntschatten zou dit echter beter moeten zijn. 

Dit is jammergenoeg niet het geval. 

Van vele muntschatten is ook niet geweten waar de verscheidene munten zich bevinden. Het 

is steeds mogelijk dat de muntschatten bij de verkoop gesplitst zijn en als individuele munten 

zijn verkocht. Het zou ook kunnen dat veilinghuizen en munthandelaars niet willen vertellen 

aan wie ze munten verkopen, of dit simpelweg niet bijhouden. Personen die muntschatten in 

privébezit houden zullen deze niet altijd publiek maken, waardoor ze nagenoeg onmogelijk te 

vinden zijn.  Niettemin zijn er tijdens iedere periode meer dan een vierde muntschatten 

waarvan we niet weten waar ze zich bevinden. 

Bij deel twee vroeg ik mij vooral af of de samenstelling van muntschatten een vergelijking 

vertoont met de samenstelling van de munten die rondgingen in het muntstelstel. Het lijkt 

erop dat dit het geval is. Munten bleven vaak niet lang rondcirculeren nadat de aanmunting 

ervan gestopt werd tenzij het om vreemde munten gaat. Dit kan erop wijzen dat munten uit de 

handel gehaald werden wanneer de aanmunting stopte. Waarschijnlijk werd dit niet actief 

gedaan en hielden muntwisselaars oude munten aan de kant. Het is allessinds geweten dat dit 

gebeurde onder de regering van Lodewijk van Male. 
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In het derde deel probeerde ik een datering te zoeken voor de muntschat die in Gistel werd 

gevonden. Dit had ik eerder al geprobeerd in mijn bachelorpaper maar omdat ik toen niet alle 

gegevens had van de muntschat kon ik hem enkel dateren tussen 1346 en 1384, de 

regeringsjaren van Lodewijk van Male. Doordat ik ditmaal alle munten kon onderzoeken, was 

het mogelijk om onderzoek te doen naar de geheime tekens. Hierdoor kon de datering verfijnd 

worden naar een periode tussen 30 januari 1380 en 1384. 

De twee Italiaanse munten die in de muntschat aanwezig waren konden niet gebruikt worden 

voor te dateren aangezien beide eerder een 13
e
 eeuwse datering vertonen. Ze toont wel de 

sterke band, vooral in verband met handel, tussen Vlaanderen en Italië tijdens de 14
e
 eeuw. 

Naast de datering vroeg ik mij ook af hoe de munten op de site terechtkwamen. Hiervoor zijn 

historische bronnen nodig. Daaruit bleek dat Gistel een voornaam productiecentrum was voor 

giselsaye. Één mogelijkheid is dus dat het geld van een wever was. Dit is echter speculatie. 

Het is niet uit te sluiten dat dit het geld was van een landbouwer of van meerdere personen. 

Een derde zaak die onderzocht kon worden is de reden voor de deponatie van de muntschat. 

Doordat de datering relatief nauwkeurig is gekend, was het mogelijk om de verscheidene 

historische documenten die betrekking hebben op Gistel door te nemen voor de periode tussen 

1380 en 1384. Daaruit bleek dat er in 1383, volgend op de slag bij Westrozebeke, goederen 

van acht personen uit Gistel werden verbeurdverklaard nadat ze hadden meegevochten aan de 

kant van de Gentenaars in laatstgenoemde slag. De muntschat werd mogelijk gedeponeerd 

door één van deze personen voordat ze naar de slag vertrokken om ze te beschermen tegen 

diefstal, oftewel nadat ze terugkwamen zodat ze niet verbeurd werden verklaard. Opnieuw is 

dit slechts een mogelijkheid. 

Het laatste dat belangrijk is, is de locatie van de muntschat. Jammergenoeg staat de muntschat 

niet in verband met de structuren die geconstateerd werden op de site. Deze waren oftewel 

jonger, oftewel ouder gedateerd. Prospectieonderzoek in Gistel heeft echter aangetoond dat er 

verscheidene concentraties van materiaal zijn. Verder archeologisch onderzoek zou kunnen 

aanwijzen hoever de muntschat zich van de laat-middeleeuwse kern bevind. 

Bij de gelijkaardige muntschatten bleek dat de voornaamste reden voor deponatie in de 

meeste gevallen gerelateerd was aan de Gentse opstand. 

  



74 

 

Bibliografie 

Anoniem, 1988. Duizend jaar Gistel, VVF krantje Gistel 10/3, 39-40. 

Baerten, J., 1965. Het geld: vroeger en nu. Hasselt: Uitgeverij Heideland. 

Baerten, J., 1981. De munten van de graven van Loon, 12de-14de eeuw. Sint-Truiden: 

Provinciale dienst voor het kunstpatrimonium. 

Baerten, J. & Peeters, J. P., 1983. Muntslag en muntcirculatie in de Nederlanden: Noord en 

Zuid op de weegschaal 7
e
-16

e
 eeuw. Brussel: VUB uitgaven. 

Beeckmans, L. & Rogge, M. eds., 1994. Geld uit de grond: Tweeduizend jaar 

muntgeschiedenis in Zuid-Oost-Vlaanderen. Zottegem: Publicaties van het Provinciaal 

Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Blanchard, I., 2001a. Mining, Mettalurgy and Minting in the middle Ages: Vol. 1. Asiatic 

Supremacy, 425-1125. Stuttgart: Steiner. 

Blanchard, I., 2001b. Mining, Mettalurgy and Minting in the middle Ages: Vol. 2. Afro-

European Supremacy, 1125-1225. Stuttgart: Steiner. 

Blockmans, W. & Hoppenbrouwers, P., 2011. Eeuwen des onderscheids: Een geschiedenis 

van middeleeuws Europa. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. 

Blok, D. P. et al., eds., 1982. Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Volume 2: 

middeleeuwen. Amstelveen: Stichting Reprorecht. 

Boersma, J. S. & Van Gelder, H. E., 1967. Munten in mundvondsten. Bussum: Van Dishoeck 

N.V.. 

Bompaire, M. & Dumas, F., 2000. Numismatique Médiévale. Turnhout: Brepolis. 

Carcassonne, C., 1987. Méthodes statistiques en numismatique. Louvain-la-Neuve: Université 

Catholique de Louvain. 

Carson, R.A.G., 1962. Coins of the world. New York: Harper & Brothers. 

Clain-Stefanelli, E.E., 1965. Numismatics: an ancient science. Washington D.C.: U.S. 

Government Printing Office. 

Curtin, P.D., 1983. Africa and the Wider Monetary World, 1250-1850. In: Richards, J.F. ed., 

1983. Precious Metals in the Later Medieval and Early Modern Worlds. Durham: 

Carolina Academic Press, pp. 231-268. 

De Maesschalck, E., 2012. De Graven van Vlaanderen 816-1384. Leuven: Davidsfonds. 

De Meulemeester, J., Dewilde, M., 1991. De Godelievemotte en de middeleeuwse 

versterkingen te Gistel, Archeologie in Vlaanderen 1, 197-206. 



75 

 

Demey, D., 2011. Opgravingen aan de steenbakkersstraat te Gistel: Een brandrestengraf uit 

de Romeinse tijd en sporen van vol- en laatmiddeleeuwse landelijke bewoning. Sijsele: 

Ruben Willaert BVBA. 

Devos, I. et al., 2008. Conjuncturen en structuren. In: Vermeir, R., ed., 2008. Een inleiding tot 

de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Wommelgem: Uitgeverij Van In, pp. 171-

215. 

Doyen, J. & Moens, J., 2012. Monnaies de sites et trésors de l’antiquité aux temps modernes. 

Brussel: Cercles d’études Numismatiques. 

Engel, A. & Serrure, R., 1891. Traité de Numismatique du Moyen Age. Parijs: Niet Bekend. 

Engel, A. & Serrure, R., 1905. Traité de Numismatique du Moyen Age. Parijs: Niet Bekend. 

Frère, H., 1982. Numismatique: Initiation aux methodes et aux classements. Louvain-la-

Neuve: Université Catholique de Louvain. 

Geva, B., 2011. The Payment Order of Antiquity and the middle Ages: A Legal History. 

Oxford: Hart Publishing Ltd. 

Ghyssens, J., 1971. Les petits deniers de flandre des XIIe et XIIe siècles. Brussel: cercle 

d’études numismatiques. 

Grierson, P., 1975. Numismatics. Oxford: Oxford University Press.  

Haeck, A., 1994. Het muntwezen in het graafschap Vlaanderen tijdens de middeleeuwen en 

de muntvondsten in Zuid-Oost-Vlaanderen. In: Beeckmans, L. & Rogge, M. eds., 

1994. Geld uit de grond: Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in Zuid-Oost-

Vlaanderen. Zottegem: Publicaties van het Provinciaal Archeologisch Museum van 

Zuid-Oost-Vlaanderen, pp.125-142. 

Haeck, A., 1996. middeleeuwse muntschatten gevonden in België (750-1433). Brussel: cercle 

d’études numismatiques. 

Haeck, A., 2010. middeleeuwse muntschatten gevonden in België (750-1433) aanvulling. 

Brussel: cercle d’études numismatiques. 

Haeck, A., 2012. middeleeuwse munten van de vroegere Belgische vorstendommen en 

heerlijkheden in vondsten (751-1433). Dilbeek: niet bekend. 

Hoepli, U., 1925. Corpus Nummorum Italicorum, Emilia Parte Ia, Milaan (Geen Uitgever) 

Hoepli, U., 1927. Corpus Nummorum Italicorum, Emilia Parte II, Milaan (Geen Uitgever) 

Huwaert, J., 2001. Bijna 1000 jaar geleden..., Gestella krantje 23/4, 109-115. 

Kempens, J., 2008. Conservatie en restauratie van archeologische voorwerpen, Archeologie in 

Limburg 110, 2-19. 



76 

 

Lafaurie, J., 1980. Mélanges de numismatique d’archéologie et d’histoire. Parijs: Société 

Française de Numismatique. 

Lallemand, J., 1994. Munten uit opgravingen. In: Beeckmans, L. & Rogge, M. eds., 1994. 

Geld uit de grond: Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Zottegem: Publicaties van het Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-

Vlaanderen, pp. 45-46. 

Morrisson, C., 1992. La Numismatique. Parijs: Presses Universitaires de France. 

Munro, J., 1983. Bullion Flows and Monetary Contraction in late-Medieval England and the 

Low Countries. In: Richards, J.F. ed., 1983. Precious Metals in the Later Medieval 

and Early Modern Worlds. Durham: Carolina Academic Press, pp. 97-158. 

Naert, U., 1982. Gistelnaren voor de rechtbank of verbeurdverklaringen in de periode 1382-

1384, VVF krantje Gistel 4/4, 6-8. 

Persson, K. G., 2010. An Economic History of Europe: Knowledge, institutions and growth, 

600 to the present. 3e editie. Cambridge: Cambridge University Press. 

Pieters, M. et al., 2013. Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 

1992-2005. Brussel: VIOE. 

Pol, A., 1994. Muntproductie en muntvondsten in de vroege middeleeuwen. In: Beeckmans, 

L. & Rogge, M. eds., 1994. Geld uit de grond: Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in 

Zuid-Oost-Vlaanderen. Zottegem: Publicaties van het Provinciaal Archeologisch 

Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, pp.97-122. 

Richards, J.F. ed., 1983. Precious Metals in the Later Medieval and Early Modern Worlds. 

Durham: Carolina Academic Press. 

Rogge, M., 1994. De Merovingische bewoning in Zuid-Oost-Vlaanderen. In: Beeckmans, L. 

& Rogge, M. eds., 1994. Geld uit de grond: Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in 

Zuid-Oost-Vlaanderen. Zottegem: Publicaties van het Provinciaal Archeologisch 

Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, pp.89-96. 

Schnapp, A., 1993. La Conqûete du passé: Aux origines de l’archéologie. Niet bekend: 

Éditions Carré. 

Spufford, P., 1988. Money and its use in medieval Europe. Cambridge: Cambridge University 

Press 

Van Bavel, B., 2010. Manors and Markets: Economy and Society in the Low Countries, 500-

1600. Oxford: Oxford University Press. 

Vanden Borre, P., 1910. Monnaies du Comté de Flandre. Gent: Imprimerie H. Rousseeuw-

Arys. 



77 

 

Vandermaesen, M., 1979. De witte kaproenen: De Gentse opstand (1379-1385) & de 

geschiedenis van de Brugse Leie. Gent: Uitgave Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. 

Vandermaesen, M., 1982. Vlaanderen en Henegouwen onder het huis van Dampierre 1244-

1384. In: Blok, D. P. et al., eds., 1982. Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 

Volume 2: middeleeuwen. Amstelveen: Stichting Reprorecht, pp. 399-440 

Van Heesch, J., 1994. Munten uit muntschatten. In: Beeckmans, L. & Rogge, M. eds., 1994. 

Geld uit de grond: Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Zottegem: Publicaties van het Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-

Vlaanderen, pp. 70-73. 

Van Werveke, H., 1949. De muntslag in Vlaanderen onder Lodewijk van Male. Brussel: 

Paleis der Academiën. 

Veillon, M., 2008. Histoire de la numismatique ou la science des médailles. Parijs: Editions 

Errance. 

Verbrugghe, G., 1988. Archeologisch onderzoek in de stad Gistel: Prospectie-Analyse-

Synthese. Gent (Geen Uitgever). 

Vermeir, R., ed., 2008. Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. 

Wommelgem: Uitgeverij Van In. 

Vermeir, R., 2008. Staten en hun evoluties. In: Vermeir, R., ed., 2008. Een inleiding tot de 

geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Wommelgem: Uitgeverij Van In, pp. 15-94. 

 



I 

 

Afbeeldingen 

 

Afbeelding 1: kaart van West-Europa met aanduiding van de vier belangrijkste 

jaarmarktencycli. De cyclus in Engeland was van minder belang voor Vlaanderen (Blockmans 

& Hoppenbrouwers, 2011, 303) 

 

Afbeelding 2: locaties van de twee mottes die werden opgericht in Gistel. Degene aangeduid 

met een één ligt in het stadscentrum, degene aangeduid met een twee ligt onder abdij ten Putte 

(De Meulemeester & Dewilde, 1991, 197). 



II 

 

 

Afbeelding 3: Huidig aanzicht van de Godelievemotte. (De Meulemeester & Dewilde, 1991, 

198). 

 

Afbeelding 4: Stadsplan van Gistel opgetekend door Deventer. De ovalen afwijking en de vier 

kwadranten zijn nog deels zichtbaar (De Meulemeester & Dewilde, 1991, 203) 
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Afbeelding 5: verspreidingskaart van volmiddeleeuws materiaal in Gistel (Verbrugghe, 1988, 

fig. 7) 

 

Afbeelding 6: verspreidingskaart van laatmiddeleeuws materiaal in Gistel (Verbrugghe, 1988, 

fig. 8) 
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Afbeelding 7: structuurkern die als hoofdgebouw kan worden geïnterpreteerd (Demey, 2011, 

bijlage 1) 

 

Afbeelding 8: De drie houten spiekers die werden aangetroffen, de meest noordelijke spieker, 

nummer tien, werd in de volle middeleeuwen gedateerd, de andere in de late middeleeuwen 

(Demey, 2011, bijlage 1). 
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Afbeelding 9: onderverdeling van de werkputten, werkput FF werd aangeduid met een pijl 

(Demey, 2011, 13) 

 

Afbeelding 10: de vermoedelijke locatie van de muntschat, door de lage resolutie van de 

sporenkaart is de precieze locatie niet gekend (Demey, 2011, bijlage 2) 



VI 

 

 

Afbeelding 11: depressie 21, volgens de projectverantwoordelijke werd de muntschat in het 

noorden hiervan gevonden (Demey, 2011, bijlage 1)  



VII 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: 

Foto 

 
 

Munten: 7123-7 

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Graafschap Vlaanderen 

Vorst voor wie het stuk werd geslagen 

(inclusief regeringsdata indien bekend): 

Lodewijk van Male 1346-1384 

Muntmeester verantwoordelijk voor de 

uitgave (indien bekend)  

Niet gekend 

Muntplaats  Niet gekend 

Denominatie Leeuwengroot 

Datering 1346-1364 

Materieel-metrologische criteria 

Metaal AR 

Diameter in millimeter 25 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar Opklimmende leeuw omringd door 

eikenbladeren in cirkels 

Legende begint met kruis 

Voorzijde Legende +MONETA:FLAN. 

Keerzijde beeldenaar Kruis dat uitstrekt tot tegen buitenste cirkel 

woorden 

/ toont waar kruis legende doorsnijdt 

Keerzijde legende Buitenste legende: B.DI.TU.SIT........... 

Binnenste legende: CO/MES/LU./OV..... 



VIII 

 

Bijlage 2: 

Foto 

 

 

 

Munten: 7123-1; 7124-2; 7124-3; 7124-4; 7124-5; 7124-6; 7124-8; 7124-9; 7124-10; 

7124-11; 7124-17; 7124-19; 7124-27; 7125-1; 7125-2 

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Graafschap Vlaanderen 

Vorst voor wie het stuk werd geslagen 

(inclusief regeringsdata indien 

bekend): 

Lodewijk van Male 1346-1384 

Muntmeester verantwoordelijk voor 

de uitgave (indien bekend)  

Jehan Jourdain 

Muntplaats  Gent 

  

Denominatie Groot 

Datering 1366 tot 1370 

Materieel-metrologische criteria 

Metaal AR 

Diameter in millimeter 25 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar Zittende leeuw met toernooihelm 

Woorden legende gescheiden door drie 

punten 

Voorzijde Legende LUDOVIC...DEI:GRA.COM:F:D.....FLANDRIE 

Keerzijde beeldenaar Kruis over volledige munt 

Beide legendes beginnen met klein kruis 

Woorden buitenste legende gescheiden 



IX 

 

door drie punten boven elkaar 

/ toont waar kruis legende doorsnijdt 

Keerzijde legende Buitenste legende: 

/BENED/ICT:Q:VE/NIT:..........NO/MINE:DI 

Binnenste legende: /MON/ETA/FLA/DRIE 

Bijlage 3: 

Foto 

 

 

 

Munten: 7124-18  

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Graafschap Vlaanderen 

Vorst voor wie het stuk werd geslagen 

(inclusief regeringsdata indien bekend): 

Lodewijk van Male 1346-1384 

Muntmeester verantwoordelijk voor 

de uitgave (indien bekend)  

Jehan Jourdain 

Muntplaats  Gent 

  

Denominatie Groot 

Datering 1366 tot 1370 

Materieel-metrologische criteria 

Metaal AR 

Diameter in millimeter 25 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar Zittende leeuw met toernooihelm 

Woorden legende gescheiden door drie punten 
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Voorzijde Legende LUDOVIC...DEI:GRA.COM:F:.......ANDRIE 

Keerzijde beeldenaar Kruis over volledige munt 

Buitenste legende begint met klein kruis 

Woorden buitenste legende gescheiden door 

drie punten boven elkaar 

/ toont waar kruis legende doorsnijdt 

Keerzijde legende Buitenste legende: 

/BENED/ICT:.:VE/NIT:..........NO/MNIE:DI 

Binnenste legende: /MON/ETA/FLA/DRIE 

Bijlage 4: 

Foto 

 

 

 

Munten: 7123-3 

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Graafschap Vlaanderen 

Vorst voor wie het stuk werd geslagen 

(inclusief regeringsdata indien bekend): 

Lodewijk van Male 

Muntmeester verantwoordelijk voor de 

uitgave (indien bekend)  

Jehan Jourdain 

Muntplaats  Gent 

  

Denominatie Dubbele groot 

Datering Emissie B: 21-1-1368 tot 18-6-1368 

Materieel-metrologische criteria 

Metaal AR 

Diameter in millimeter 32 

  



XI 

 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar Zittende leeuw met toernooihelm 

Woorden legende gescheiden door 3 punten 

Voorzijde Legende ...OVICUS:................DN.....DRIE 

Keerzijde beeldenaar Bloemenkruis 

Binnenste legende woorden gescheiden door 

klaverblad 

Buitenste legende woorden gescheiden door 

3 punten 

Binnenste legende voorafgegaan door een 

kruis 

Keerzijde legende Buitenste cirkel: ..NEDI....:QUI:.....:IN:...... 

Binnenste cirkel: +MONETA*DE*FLANDRIA 

Bijlage 5: 

Foto 

 
 

Munten: 7123-6; 7124-15; 7124-20;  

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Graafschap Vlaanderen 

Vorst voor wie het stuk werd 

geslagen: 

Lodewijk van Male 1346-1384 

Muntmeester verantwoordelijk voor 

de uitgave (indien bekend)  

Jehan Jourdain 

Muntplaats  Gent 

  

Denominatie Dubbele groot 

Datering Emissie C: 18-6-1368 tot 9-8-1369 

Materieel-metrologische criteria 
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Metaal AR 

Diameter in millimeter 32 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar Zittende leeuw met toernooihelm 

Woorden legende gescheiden door drie punten 

boven elkaar 

Voorzijde Legende LUDOVICUS:DEI:GRA:.....:COMES:.........:FLANDRIE 

Keerzijde beeldenaar Bloemenkruis 

Beide legendes met een kruis 

Buitenste legende drie punten tussen woorden 

Binnenste legende klaverbladen tussen woorden 

Keerzijde legende Buitenste cirkel: 

+BENEDICTUS:QUI:VENIT:IN:NOMINE:DOMINI 

Binnenste cirkel: +MONETA*DE*FLANDRIA 

Bijlage 6: 

Foto 

 

 

 

Munten: 7123-4; 7123-5; 7124-7; 7124-22; 7124-23;  

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Graafschap Vlaanderen 

Vorst voor wie het stuk werd 

geslagen: 

Lodewijk van Male (1346-1384) 

Muntmeester verantwoordelijk voor 

de uitgave (indien bekend)  

Pierre Faitement en Regnaud de Goudry 

Muntplaats  Gent 

  

Denominatie Dubbele groot  
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Datering Emissie D: 18-6-1373 tot 27-6-1377 

Materieel-metrologische criteria 

Metaal AR 

Diameter in millimeter 32 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar Zittende leeuw met toernooihelm 

Woorden in legende gescheiden door dubbele 

punten 

Voorzijde Legende LUDOVICUS:DEI:.RA:COME....D....NDRIE 

Keerzijde beeldenaar Bloemenkruis 

Beide legendes voorafgegaan door kruis 

Binnenste legende: woorden gescheiden door 

klaverblad 

Buitenste legende woorden gescheiden door 

dubbele punt 

Keerzijde legende Buitenste legende: 

+BENEDICTUS:QUI:VENIT:......NOMINE:DOMINI 

Binnenste legende: +MONETA*DE*FLANDRIA 
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Bijlage 7: 

Foto 

 

 

 

Munten: 7123-2; 7123-8; 7123-9; 7124-14; 7124-16; 7124-21; 7124-24; 7124-25; 7124-

26;  

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Graafschap Vlaanderen 

Vorst voor wie het stuk werd geslagen: Lodewijk van Male (1346-1384) 

Muntmeester verantwoordelijk voor 

de uitgave (indien bekend)  

Johan Interminelli en Alderi Interminel 

Muntplaats  Mechelen 

  

Denominatie Dubbele Groot 

Datering Emissie E: 30-1- 1380 tot 11-9-1383 

Materieel-metrologische criteria 

Metaal AR 

Diameter in millimeter 32 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar Zittende leeuw met toernooihelm 

Woorden in legende worden gescheiden door 

dubbele punten 

Voorzijde Legende LUDOVICUS:DEI:GRA:COMES:Z:DES:FLANDRIE 

Keerzijde beeldenaar Bloemenkruis omringd door legende 

Tussen woorden binnenste legende 

klaverblaadjes 

Tussen woorden buitenste legende dubbele 

punten. Begin van beide legendes door kruis 



XV 

 

Keerzijde legende Buitenste legende: 

+BENEDICTUS:QUI:VENIT:IN:NOMINE:DOMINI 

Binnenste legende: +MONETA*DE*FLANDRIA 

Bijlage 8: 

Foto

 

 

 

Munten: 7124-1 

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Graafschap Vlaanderen 

Vorst voor wie het stuk werd geslagen 

(inclusief regeringsdata indien bekend): 

Lodewijk van Male 1346-1384 

Muntmeester verantwoordelijk voor de 

uitgave (indien bekend)  

Niet gekend 

Muntplaats  Niet gekend 

  

Denominatie Dubbele groot 

Datering Emissie B-F: 1368-1384 

Materieel-metrologische criteria 

Metaal AR 

Diameter in millimeter Niet te bepalen 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar Zittende leeuw met toernooihelm 

Voorzijde Legende …qui…..s… 

Keerzijde beeldenaar Bloemenkruis 

Woorden in binnenste legende gescheiden 

door klaverblad 
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Keerzijde legende Buitenste cirkel: .........n........ 

Binnenste cirkel: ..fland 

Bijlage 9: 

Foto 

 

 

Vb: 7124-12 

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Reggio nell’emilia 

Vorst voor wie het stuk werd geslagen 

(inclusief regeringsdata indien bekend): 

Nicolo maltraversi vescovo 1233-1243 

Muntmeester verantwoordelijk voor de 

uitgave (indien bekend)  

Niet gekend 

Muntplaats  Niet gekend 

  

Denominatie Grosso 

Datering 1233-1243 

Materieel-metrologische criteria 

Metaal AR 

Diameter in millimeter 18 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar De keerzijde is ook in twee kringen verdeeld. 

In de binnenste kring staat een N met zowel 

boven, onder, links en rechts ervan een 4-

klaver blad 

In de buitenste kring staat een kruis om het 

begin en einde van de legende aan te duiden 

Voorzijde Legende +EPISCOPUS 
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Keerzijde beeldenaar De voorzijde is verdeeld in 2 kringen. In de 

binnenste kring is een 3-bladerig blad 

afgebeeld. 

Tussen het middelste blad en het linkse loopt 

een streep die naar drie bollen leidt. Dit komt 

ook voor tussen het middelste en rechtse blad. 

In de buitenste kring staat een kruis en tekst. 

Keerzijde legende +.DEREGIO. 

Bijlage 10: 

Foto 

 

 

Vb: 7124-13 

Stad, staat of rijk die dit type uitgaf:  Bologna 

Vorst voor wie het stuk werd geslagen 

(inclusief regeringsdata indien bekend): 

Niet gekend 

Muntmeester verantwoordelijk voor de 

uitgave (indien bekend)  

Niet gekend 

Muntplaats  Niet gekend 

  

Denominatie Denaro Bolognese o bolognino picolo 

Datering 1191-1337 

Materieel-metrologische criteria 

Metaal AR 

Diameter in millimeter 18 

Beschrijving 

Voorzijde beeldenaar De voorzijde is verdeeld in 2 kringen. In de 
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binnenste kring staan 4 letters en vijf bollen. 

Deze bollen staan tussen de letters en één in 

het midden. 

Op de buitenste kring is er een kruis 

aanwezig om het begin en einde van een 

woord aan te geven. 

Voorzijde Legende Buitenste cirkel: +ENRICIIS 

Binnenste cirkel: I.P.R.T. 

Keerzijde beeldenaar De keerzijde is in twee kringen verdeeld. In 

de binnenste kring staat de letter A met een 

bol eronder. 

In de buitenste kring staat er een kruis om 

het begin en einde van de legende aan te 

duiden. 

Keerzijde legende +BO.NO.NI 

 

 


