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AANTEI(ENINGEN BIJ DE VLAAMSE MUNTSLAG

1384-1434

1. DE SCHILDEN EN BOTDRAGERS VAN

PHILIPS DE STOUTE

Toen graaf Lodewijk van Male op 30 jan. 1384 stierf en zijn
schoonzoon, Philips hertog van Bourgondië, hem opvolgde, was
de Vlaamse munt sedert jaren te Mechelen gevestigd en was de
productie van gouden schilden en zilveren botdragers of dubbele
groten in voIle gang. Gewicht en gehalte van deze munten waren
in de jaren van de Gentse Opstand meermalen verlaagd-, zodat in
gelijktijdige stukken steeds zorgvuldig onderscheid wordt gemaakt
tussen de volwaardige Gentse schilden geslagen vôér 1370, en de
minderwaardige Mechelse schilden van de laatste jaren, al is voor
de tegenwoordige onderzoeker al1erminst duidelijk waarin het uiter
lijk verschil van deze goudstukken van gelijk type en nauwelijks
verschillend gewicht bestaan heeft.

Dit de eerste onder Philips afgehoorde rekening (1) van de Me
chelse muntmeesters Alderigo Interminelli en Jean Thomas blijkt
dat ook in de periode 1 febr. - 1 sept. 1384 een groot aantal gouden
schilden van 21 1/2 karaat en dubbele groten van 5 penningen
zijn geslagen. Aangezien dit precies de gehaltes zijn, die voor
de genoemde muntsoorten van graaf Lodewijk golden, volgt hieruit,
dat onder Philips aanvankelijk de aanmunting van schilden en
botdragers met geen andere wijziging dan de vervanging van
Lodewijk's naam door die van Philips is voortgezet. Inderdaad
zijn deze munten bekend en door Deschamps de Pas pL 6, 5-6
en 6, 7 afgebeeld. Ten onrechte zijn zij echter door hem in ver
band gebracht met een ordonnantie van 18 april 1386 (2). waarvan

(1) Brussel, Alg. Bljksarchlet, Chambre des Comptes, Comptes en rouleaux
nO 2142.

(2) L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre
de la maison de Bourgogne, in Revue Num., NS 6, 1861, p. 106 enz. ; Supplé-
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slechts een niet uitgevaardigd concept is overgeleverd: het daar
genoemde hoge gehalte voor de zilveren munten is ondenkbaar
voor de botdragers, die de muntslag van Lodewijk voortzetten.
Het betekent een aanmerkelijke vereenvoudiging in de sarnen
stelling van de serie dit concept als niet tot uitvoering gekomen
te beschouwen en de schilden en botdragers, in plaats van in 1386
tussen de munten van ander type, in 1384 in onmiddellijke aan
sluiting aan de gelijke voorafgaande typen te dateren. Dat een
uitdrukkelijk voorschrift in 1384 ontbreekt is geen bezwaar: de
instructie van 1381 (3) bleef van kracht, een mondelînge aanwijzing
de gravennaam te wijzigen was voldoende.

2. DE MUNTVERZWAKKINGEN VAN 1386-1388

In 1384 deed hertog Philips een eerste poging aan de politiek
van gestadige muntverzwakking, die onder graaf Lodewijk zonder
onderbreking was gevoerd, een einde te maken : vermoedelijk
mag deze gedachte teruggevoerd worden op de theoriëen, die in
de omgeving van zijn broer, koning Karel V van Frankrijk, wer
den gehuldigd en in praktijk gebracht (4). Terecht zag de regering
van Philips in, dat voorwaarde hiervoor was een einde te maken
aan de steeds dreigende concurrentie van de Brabantse munt.
Zijn politieke invloed op zijn tante, hertogin Johanna van Brabant,
die sedert de « chevauchée de Gueldre l) veel aan Philips en zijn
neef koning Karel VI verschuldigd was, maakte een akkoord met
Brabant over een gemeenschappelijke muntpolitiek uitvoerbaar.
De overeenkomst van 16 juli 1384 (5) leidde tot de vervaardiging
van munten van gelijk gewicht en gehalte en van overeenkomstige
beeldenaar in de Vlaamse munt te Mechelen en in de Brabantse
munt te Leuven: de bekende dubbele schilden en rozebekergroten
van Vlaanderen en Brabant. De intrinsieke waarde van de nieuwe
munten lag ruim 20 % hoger dan die van de laatste Vlaamse.

ment, ibid., Il, 1866, p. 172 ; H. LAURE1'\T, La Loi de Gresham au Moyen Age,
Paris, 1932, p. 45.

(3) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, Gand,
1852, p. 165.

(4) LAURENT, p. 89.

(5) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 109; LAURENT, p. 141 ; A. DE WITTE, Histoire
monétaire des ducs de Brabant, I, p. 165.
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De aanrnunting in beide munthuizen had op vrij grote schaal
- in hoofdzaak enkele groten - plaats tot in november 1385,
waarna in beide landen blijkens de rekeningen een volledige stil
stand van de muntslag intrad (6). De oorzaak van deze stopzet
ting is zeker niet geweest, zoals Laurent (7) veronderstelde dat
Philips een dubbel spel speelde en een nieuwe munt te Gent op
richtte Dm zijn eigen Mechelse munt te beconcurreren. In feite
zijn in beide landen de aanmuntingen van nieuwe typen op Iagere
voet eerst ruim een [aar na de stopzetting van de gemeenschap
pelijke aanmuntingen begonnen en kunnen daarvan dus onmo
gelijk de oorzaak zijn geweest. Het tijdstip van de staking wijst
in een geheel andere richting: het sluit vrijwel onmiddellijk aan
bij een gebeurtenis, die de grondslag voor de revaluatie wegnarn,
nl, de muntverzwakking van Il maart 1385 in Frankrijk (8), waar
door aan de twintigjarige stabiliteit van de Franse munt een einde
kwam en handhaving van de hoge muntpariteit van 1384 ook in
de Nederlanden onmogelijk werd.

In dit licht bezien behoeven dan ook de Vlaamse verzwakkingen
van 1386-1388 niet met Laurent als een bedriegelijke poging tot
ondermijning van de Brabantse financiën beschouwd te worden.
Zij betekenen eerder de enige mogelijkheid om ten overstaan van
de Franse devaluatie door een verder gaande verzwakking het
aanbod van materiaal voor de eigen munt gaande te houden en
te beletten dat het beschikbare edel metaal werd uitgevoerd naar
de Franse munt te Doornik of naar de Henegouwse en Hollandse
munten, waar tegelijkertijd de muntvoet belangrijk verlaagd
werd (9). Trouwens het feit, dat blijkens de muntrekeningen sedert
1386 uitkeringen nit de Vlaamse sleischat aan de hertogin van
Brabant worden gedaan, wijst erop, dat de Vlaams-Brabantse
samenwerking niet door Philips' dupIiciteit in vijandschap was
verkeerd, maar dat nog steeds naar samenwerking werd gestreefd.

Ongetwijfeld heeft Philips wel getracht de voordelen van de
hem opgedrongen verzwakking zoveeI mogelijk voor zich zelf te
houden: in ieder geval nam hij het initiatief en komen de Bra
bantse emissies steeds ver achteraan en blijven deze kwantitatief
ver onder de Vlaamse.

(6) Comptes en rouleaux nO 2142-2143.
(7) LAURENT, p. 48.
(8) J. LAFAURIE, Les monnaies des Rois de France, l, Paris-Bâle, 1951, p. 68.
(9) H. ENNO VAN GELDER, in JMP, 39, 1952, p. 11 en 46, 1959, p. 39.
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De eerste verzwakking had plaats bij ordonnantie van 29 okt.
1386 (10) : ingevoerd werden gouden en zîlveren munten van geheel
nieuwe beeldenaar, de nieuwe dubbele groot bevatte nog sleehts
2,15 g zilver in plaats van 2,45 g. Een overeenkomstige regeling
moet in Brabant zijn gevolgd al is die niet overgeieverd: het be
staan blijkt uit het voorhanden zijn van zilverstukken van dezelfde
beeldenaar (11). Een tweede verlaging volgde in Vlaanderen 3 april
1387 (12), waarbij opnieuw nieuwe beeldenaars werden ingevoerd
en de intrinsieke waarde van de dubbele groot gebracht werd op
1,85 g. Brabant volgde hierin 26 sept. 1387 (l3), weer met gelijke
muntvoet en beeldenaar. Een derde verlaging, die de dubbele
groot op 1,64 g bracht, voIgde in Vlaanderen 1 okt. 1388 (14) ;
ditmaai werd echter siechts voor het goud een nieuw type inge
voerd, de nobel trad in plaats van de engel, voor het zilver werd
uitdrukkelijk bepaald, dat de beeldenaar ongewijzigd bleef, zodat
de verzwakking voor het publiek aanvankelijk geheim gebleven
moet zijn.

De drie achtereenvolgende verlagingen hebben in Vlaanderen
tot zeer omvangrijke aanmuntingen geleid; de Brabantse daar
entegen, die steeds te laat kwamen, hadden nauwelijks enig prak
tisch effect. De Vlaamse munten zijn dan ook goed bekend, al
bestaat er in de literatuur sedert Deschamps de Pas een storende
verwarring. In 1386 werd naast de in de ordonnantie uitdrukkelijk
genoemde gouden helm als zilverstuk het type met twee door een
adelaar gehouden schilden ingevoerd, door de tijdgenoten « jauge
laar) genoemd (15). In 1387 werd naast de gouden engel de zilve
ren munt met twee naast elkaar geplaatste schilden en het woord
FLADRES beslagen, bekend aIs (1 leliaert ». Deze volgorde - door
aIle auteurs omgekeerd -- blijkt onomstotelijk uit de gehaltebepa
Iingen, die naar aanleiding van de vondst Zutphen 1958 (16), die
van beide soorten talrijke exemplaren bevatte, werden uitgevoerd :

(10) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 111 ; LAURENT, p. 152.
(11) DE WITTE, n° 420.
(12) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 114; LAURENT, p. 158.
(13) DE WITTE, I, p. 167, vgl. nO 418 en III, p. 384.
(14) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 117; LAURENT, p. 159.
(15) Vermelding in 1396: W. PREVENIER, Haruielirujen van de leâen van de

Slaien van Vlaanderen 1384-1405, Brussel, 1959, p. 123. Later veelvuldig in
Hollandse en Gelderse cvaluaties.

(16) Uitvoerlger vermeld in JMP, 45, 1958, p. 141.
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de dubbele groot met adelaar gaf bij analyse een gehalte van 0,495,
wat zelfs iets hoger is dan de 1386 voorgeschreven 6 p. koningszil
ver = 0,479; die met twee schilden leverde een gehalte van 0,460
tot 0,445, in overeenstemming met voorschrift van 1387: 5 p.
14 grein = 0,446. Steekproeven uit de 305 ex. van dezelfde vondst
leverden geen gehalte, dat met het voorschrift van 1388 zou kun
nen overeenkomen, evenmin enig verschil in beeldenaar dat als
een onderscheid tussen de beide emissies te beschouwen zou zijn.

3. DE REVALUATlE VAN 1389

In de zomer van 1389 kwam aan de Vlaamse inflatoire emissies
een einde en tegen het einde van het jaar werden de nodige maat
regelen genomen om tot herstel van een stabiele munt te komen,
waarvoor op dat ogenblik de situatie gunstig geacht werd. De
poIitieke toestand was fustiger geworden en stelde geen exorbitante
eisen meer aan de hertogelijke financiën, terwijl op monetair gebied
de concurrentie van twee voor de Vlaamse munt gevaarlijke buren
verminderd was: de Brabantse munt was door de gebeurtenissen
van de laatste jaren praktisch buiten werking, in Holland hadden
de steden de ruwaard Albrecht van Beieren in 1388 gedwongen
aan de fiskale uitbuiting van de munt een einde te maken (17) en
in de Franse ateliers, waarvan voorai Doornik Vlaams muntmate
riaal aantrok, was de muntvoet ongeveer op het niveau van 1385
gehandhaafd.

Een instructie van 20 dec. 1389 bepaalde, dat in plaats van de
minderwaardige leliaerts voortaan nieuwe dubbele groten geslagen
zouden worden, in intrinsieke waarde gelijk aan de jangelaars van
1386; de aanmunting van Vlaamse nobels, geheel gelijk aan de
vorige werd voortgezet: zij hadden echter niet meer de officiële
koers van 102 groten - in de praktijk zelfs hoger - maar zouden
voortaan 72 groten gelden (l8).

De muntvoet werd dus voor beide metalen met 50 % verhoogd.
In overeenstemming hiermede stelde een nieuwe koersregeling,
die 30 jan. 1390 gepubliceerd werd (19), de waarde van de gouden

(17) H. ENNO VAN GELDER in JMP, 39, 1952, p. 13.
(18) DESCHAMPS DE PAS, 1866, p. 212; H. VAN WERVEKE, De Vlaamse

munlheruorming van 1389-1390, in Nederl, Hisloriebladen 1, 1938, p. 336.
(19) L. GrLLIODTS VAN SEVEREN, Inuenlaire des Archives de la Ville de Bruges,

III, p. 131 en IV, p. 122.
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munten op een belangrijk Iager niveau vast dan voordien goId.
Zo daalde de engeI van 60 tot 45 groten en de helm van 40 bij de
invoering (later meer) tot 36 groten. Dit laatste toont reeds, dat
de oudere munten enigszins ondergetarifieerd werden, zowel om
rekening te houden met de natuurIijke slijtage, aIs voorai om
levering van oud geld op de munt ter verwerking in nieuwe munten
te stimuleren.

Veel sterker goId deze Iaatste overweging bij het vaststellen van
de nieuwe koersen van de bestaande zilveren munten. Slechts de
rozebekergroot van 1384, die oorspronkelijk 15 % meer zilver
bevatte, werd in waarde met de nieuwe groot geIijkgesteld. De
adelaargroot van 1386, op dezelfde voet geslagen als de nieuwe,
mocht nog slechts voor 5/6 groot worden uitgegeven, de groot met
twee schilden van 1387 voor 2/3 groot. Deze maatregeIen, die weI
de voornaamste grond vormden voor het verzet tegen de nieuwe
regeling bi] de stedelijke bevolking, moeten er inderdaad toe heb
ben geleid, dat de oudere munten van Philips evenals die van
graaf Lodewijk uit de Vlaamse circulatie verdwenen, hetzij doordat
zij tot nieuw geld versmolten werden, hetzij doordat zij naar het
buitenland werden uitgevoerd. Voor dit laatste geeft bijv, hun
massaal voorkomen in de grote schat, die in 1958 te Zutphen werd
ontdekt, een duidelijke aanwijzing (20).

De aanmuntingen begonnen onmiddellijk te Gent, waar de dub
bele groten van het nieuwe type het eerst werden geslagen: zi]
vertonen een zittende leeuw met het Bourgondische wapen aan de
halsband, in de numismatische literatuur bekend aIs «( double
gros au mantelet 1). De tijdgenoten zagen echter een - vermoede
lijk wel bedoelde - overeenkomst met de zittende gehelmde Ieeuw
op de botdragers van graaf Lodewijk en duîdden de nieuwe stukken
dan ook weldra aIs «nieuwe botdragers l) aan. In het begin van
de 15e eeuw duidt de naam botdrager zelfs alleen de Vlaamse en
Brabantse munten van dit type aan, terwiji het oudere type be
kend staat als « gehelmde leeuw » of « oude Vlaamse plak : (21).

De munt te Mechelen werd in 1390 ook nog een ogenblik her
opend (22). Daar werden de nieuwe zilverstukken aanvankelijk
uitgebracht met het type van de adelaar van 1386, dat immers

(20) H. ENNû VAN GELDER, De oonâst Zulphen 1958, in JMP, 45,1958, p. 110.

(21) J MP, 46, 1959, p. 76 en daar genoemde bronnen.

(22) LAURENT, p. 175.
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dezeIfde intrinsieke waarde gehad had. De ongunstige tarifiëring
hiervan leidde er echter zeer spoedig toe ook daar de nieuwe beel
denaar in te voeren. De Mechelse munt werd spoedig gesloten ;
aanvankelijk in 1380 opgericht aIs toevluchtsoord voor de Vlaamse
munt uit het opstandige Gent en in de jaren 1384-1386 gebezigd
om tegen Brabant te concurreren, had zij thans haar betekenis
verloren.

De Gentse munt werd in 1392 naar Brugge verplaatst, waar de
aanmuntingen zonder enige wijziging van muntvoet of beeldenaar
tot de sluiting in 1402 voortduurden (23). Ongetwijfeld is het
aanbod van muntmateriaal, daar geen stimulans in de vorm van
muntverzwakking en dus een hogere nominale prijs voor goud en
zilver geboden werd, Iangzamerhand verschrompeld. In 1396 werd
nog een poging gedaan het aanbod te vergroten door oprichting
van een tweede Vlaamse munt te Valkenburg in het tegenwoordige
Zuid-Limburg, dat hertog Philips ais pandheer bezat (24). Daar
werden nobels en botdragers, door een speciaal kenmerk van de
Brugse onderscheiden, geslagen. Ook deze munt werd in de eerste
[aren van de 15 eeuw gesloten (26), nadat weinig omvangrijke aan
muntingen hadden plaats gehad: slechts de zilverstukken, geken
merkt door een « knoop in de staart van de leeuw) zijn terugge
vonden.

4. DE BRASPENNING VAN HERTOG JAN

Bij de dood van Philips de Stoute en de kort daarop gevolgde
regeringsaanvaarding van Jan zonder Vrees stand de Vlaamse
munt, zoals uit het voorafgaande blijkt, stil. Na vrij uitvaerige
beraadslagingen over de te kiezen muntvoet, die enkele jaren in
beslag namen, kwam 7 juli 1407 een ordonnantie tot stand, die het
stelsel van 1389 vrijwel onveranderd handhaafde. De voorschrif
ten voor de zilveren munten bleven ongewijzigd, de gouden nobel,
van 72 groot werd vervangen door een goudon schild van 48 groot,

(23) De bewaarde rekeningen eindigen 31 juli 1402 (Comptes en rouleaux
nO 787). Vgl. PREVENER, p. 223.

(24) R. SERRURE, in Bull. mensuel de Num, et d' Arcti., 4, 1884-5, p. 62.

(25) Abbé DEHAISNES et J. FINÛT, Inventaire sommaire des Archioes dépar
lemenlales antérieures à 1790, Nord, série B, T. l, 2e partie, Lille, 1906, p.
532 toont aan dat de aanmunting tot 1403 voortduurde.
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waarvan de intrinsieke waarde 2/3 van die van de nobel was (26).
De oorzaken voor de stagnatie van de aanmuntingen waren hiermee
dus geenszins weggenomen en de muntslag kwam dan ook nauwe
lijks op gang. Van de nieuwe munten zijn het schild en de dubbele
plak niet teruggevonden en het is de vraag of deze wel in omloop
zijn gebracht: latere evaluaties maken er geen melding van. Be
kend is de enkele groot, waarvan de beeldenaar, behoudens toevoe
ging van het Bourgondische wapen, gelijk is aan die van de oude
Ieeuwengroot van graaf Lodewijk. Van deze laatste munt waren
nog altijd een groot aantal, zij het sterk afgesleten exemplaren,
voorhanden ; zij waren in 1389 getarifiëerd geweest op 28 mijten,
slechts iets meer dan een toenmalige groot, en zullen inmiddels door
slijtage en bicquettering zoveel verloren hebben, dat zij gemiddeld
niet meer dan een nieuwe groot waard waren.

De aanmuntingen kwamen eerst weer op gang toen bij ordon
nantie van 17 augustus 1409 (27) een nieuwe regeling werd inge
voerd, die een belangrijke verhoging van de muntvoet betekende.
In plaats van de botdrager van 2,15 g zilver kwam een zwaardere
dubbele groot, die 2,50 g zilver bevatte, wat een vermeerdering
van de intrinsieke waarde van de groot met 1/6 betekent. Dien
overeenkomstig werd de nobel, die ook verder op het vroegere
gewicht en gehalte aangemunt zou worden, in nominale waarde
met 1{6 verminderd, dus van 72 op 60 groot gebracht. Naast de
nobel werd een nieuw schild van 36 groot, dus lichter dan het
schild van 1407, ingevoerd op overeenkomstige muntvoet. De
waarde van de oude zilveren munten werd nog sterker, met 25 %
verlaagd, zodat de vroegere botdrager van 2 oude groten nog
slechts 1 1{2 nieuwe groot gold (28). Dit laatste is natuurlijk weer
de gebruikelijke methode om de oude munten zo spoedig mogelijk
uit de circulatie te verdrijven en in nieuwe te doen versmelten.
In de praktijk had de nieuwe regeling echter weI minder ingrijpende
gevolgen. Veelal bleef men rekenen in de oude munt, die als « licht
geld l} (monnaie faible) kwam te staan naast de nieuwe groten

(26) DESCHAMPS DE PAS, 1866, p. 186. De vooraïgaande instructie van 30
april 1407 is kennelijk niet tot uitvoering gekomen.

(27) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 215. Vgl. over de foutieve spelling
CQMETIS R. SERRURE, in Bulletin de Numismatique, 3, 1895, p. 65.

(28) L. GILLIODTS VAN SEVEREN, Carlulaire de l'ancienne Estaple de Bruges,

I, p. 474-7 en 524.
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zwaar geid. Zo is noch in de rekeningen van het Vrije van Brug
ge (29), waar de nobel voor en na op 72 groot gesteld wordt, noch
in de boekhouding van de stad Rijssel eO), die in sous faibles (1 sol
parisis = 1 groot Vlaams) rekent, een caesuur te bespeuren. Voor
velen zal, ondanks de nieuwe tarifiëring, de nieuwe dubbele groot
niet anders dan een hogere denominatie betekend hebben.

Het is niet recht duidelijk, wat de motieven voor deze ongebrui
kelijke maatregel, die evenals iedere revaluatie tamelijk verbreid
verzet ontmoette (31), geweest zijn. Zij diende niet, tot herstel
van de toestand na een periode van inflatie, zoaIs die van 1389
en talrijke overeenkomstige maatregelen. Ook aan afweer van
ongewenste invIoeden uit de omringende landen kan niet gedacht
worden : in Frankrijk en Engeland had geen enkele wijziging plaats,
terwijl de munten van Brabant en Holland praktisch stilstonden.
Eerder zal er aan gedacht moeten worden, dat van de verhoging
van de pariteit een gunstige invloed op het hertogelijk budget
verwacht werd. Ook bestaat de mogelijkheid, dat hertog Jan,
wiens interessen steeds in de eerste plaats naar zijn roI in de Franse
politiek uitgingen, zich heeft laten leiden door de wens een zekere
gelijkvormigheid tussen de Vlaamse en Franse munt tot stand
te brengen : de nieuwe groot komt inderdaad in muntvoet vrijwel
met de gelijktijdige Franse blanc (de guénar) overeen (32).

Dank zij de nieuwe regeling kreeg in ieder gevaI de Vlaamse munt
het weer bijzonder druk (33). Reeds in het eerste jaar werden
ruim 3.000.000 dubbele groten en bijna 800.000 enkele groten ge
slagen, een productie zoals in ieder geval binnen een zo kort tijds
bestek in Vlaanderen sedert tientallen jaren niet bereikt was en
ook in de omIiggende gewesten nauwelijks aan te wijzen is. De
ondertarifiëring en daardoor gestimuleerde versmelting Van oudere
ziIveren munten is hiervan weI weer de belangrijkste oorzaak

(29) Précis analytique des Documents que renferme le dépôt des Archives de
la Flandre-occidentale, 2" série 1, Comptes du Franc, éd. O. DELEPIERRE, Bruges,

1843, passim.
(30) Baron de LA FONS MÉLlCOCK, Monnaies qui avaient cours dans les

villes de Lille et de Douai, in Mémoires de la Société impériale des sciences, de
l'agriculture et des arts de Lille, 2e série 1, 1854, p. 366.

(31) GILLIODTS, Inn. Bruges V, p. 23.
(32) De gelijkheid met de Franse munten werd reeds opgemerkt door DES

CHAMPS DE PAS, Revue Num., NS 12, 1867, p. 246.
(33) Comptes en rouleaux no 827-829.
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geweest. De nieuwe zilverstukken, die groter en zwaarder waren
dan alle voordien in de Nederlanden geslagen soorten, hebben
algemeen getuigenis afgelegd van de nog steeds dominerende po
sitie van Vlaanderen op economisch gebied. Aan deze opvallende
zilverstukken werd weldra in Vlaanderen en elders de naam bras
penning gehecht, waarvan de etymologie nog steeds in het duister
ligt (34). Ook lang na het verdwijnen van de munten zelf is de
naam blijven bestaan als aanduiding van een bedrag van 3 groot
of 1 1/2 stuiver, de koers die de braspenningen sedert 1434 genoten
uitgedrukt in nieuwe stuivers of vierlanders.

De aanmunting van goud daarentegcn is nauwelijks op gang ge
komen: nobels zijn blijkens de rekening in het geheel niet geslagen ;
wel werden schilden en een klein aantal halve schilden vervaardigd,
maar van 25.000 geslagen ex. is el' nog geen teruggevonden. De
verwerking van oude nobels en andere daarmee overeenkomende
goudstukken leverde immers geen enkel profijt op. Ook de ver
vaardiging van braspenningen is na de «( boom» van 1411 zeer
spoedig teruggelopen en verrnoedelijk in 1414 geheel tot staan
gekomen.

AIs oorzaak van deze stagnatie geeft de ordonnantie van 1416
uitdrukkelijk de inmiddels in Frankrijk opgetreden muntverzwak
king op. Inderdaad werd in Frankrijk 23 september 1411 (35)
onder de Iinancitle druk van de heginnende burgeroorlog tussen
Armagnacs en Bourguignons, het gewicht van de gouden kroon
verlaagd. De beweging was echter veel algernener. Engeland volgde
met Pasen 1412 (= 3 april) met een verlaging van het gewicht
van de nobel met 100/0 (36). Ook in verschillende Nederlandse ge
westen hadden sedert ca 1411 op grote schaal aanmuntingen van
verzwakte gouden en zilveren munten plaats (S7) : in 1413 werden
in Vlaanderen afweermaatregelen genomen tegen de nieuwe Dor
drechtse schilden (van Willem VI) en Rijnse guldens, waarmee
wel vooral de lichte guldens van Utrecht en Gelre bedoeld geweest
moeten zijn (SS).

(34) De [uiste betekenls bij GILLIODTS. In". Bruges, in Glossaire flamand,

sub voce.
(35) LAFAURIE, p. 73.
(36) G. C. BROOKE, Etujlish Coins, 3'1 ed., London, 1955. p. 137.

(37) H. ENNO VAN GELDER, in J MP, 46. 1959, p. 5I.

(38) GILLIODTS, lm'. Bruges, IV, p. 256.
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Het heeft zelfs nog enige tijd geduurd, voordat Vlaanderen aan
deze algemeen om zich heen grijpende muntvoetverlaging heeft
toegegeven. Eerst 6 december 1416 (39) werd ook hier het gewicht
verlaagd. Het gouden schild van 2/3 nobel werd afgeschaft en
de nobel hersteld : deze werd echter voortaan geslagen op hetzelfde
gewicht als de nieuwe Engelse Henricus-nobel, dus 100;0 liehter
dan de oude; de koers bleef 60 groot Vlaams (zwaar geld). De
braspenning werd gehandhaafd, doch hat gehalte zo verlaagd, dat
de stukken nog slechts 2,05 g zilver bevatten, een verlaging dus
van bijna 20 %. De nieuwe stukken werden terwille van de interne
contrôle van de oude onderscheiden door de open A te vervangen
door een A met dwarsstreep; voor de nobel, die nog niet eerder
op naam van hertog Jan geslagen was, bestond geen behoefte aan
een speciaal kenmerk. Uiteraard leidde de verzwakking tot koers
stijging van andere circulerende munten, wat in de rekeningen on
middellijk te constateren is (40).

5. DE VLAAMSE KROMSTAART

De muntverzwakking van 1416, die het gewicht van de nobel en
de braspenning onder de druk van de algemene monetaire situatie
verlaagde, heeft slechts korte tijd stand gehouden. Reeds in 1417
werd overleg met de Vier Leden van Vlaanderen gepleegd over
de vraag of de muntwetgeving verder gewijzigd diende te wor
den (41). Ongetwijféld realiseerde de regering zich, dat handhaving
ten overstaan van de in toenemende mate om zich heen grijpende
devaluaties onmogelijk was. Frankrijk was sedert de landing
van Hendrik V van EngeIand tegelijk in een buitenlandse oorlog
en een burgeroorlog gewikkeld, waarbij ook de hertog van Bour
gondië en graaf van Vlaanderen ten nauwste betrokken was. De
verzwakking van de munt door de koninklijke regering, door de
tegenregering van de Dauphin en door de bezettende Engelsen
voIgden elkaar in snel tempo op. Ook in de Nederlanden nam de
înflatie toe: vooraI de te Dordrecht massaal geslagen Wilhelmus-

(39) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 223.
(40) Rekeningen geciteerd noot 29.
(41) I. L. A. DIEGERlCl{, Inventaire ... des Charles et Documents appartenant

aux Archives de la ville d'Ypres, III, Ypres, 1856, p. 80.



148 H. ENNû VAN GELDER

schilden en de Arnhemse guldens hadden een fataal effect, ook
buiten de grenzen van het gebied van uitgifte.

Inderdaad kwam 10 april 1418 (42) met instemming van de steden
een nieuwe regeling tot stand, waarbij een lichtere dubbele groot
van 1,80 g werd ingevoerd, die naar de beeldenaar weIdra bekend
stond aIs de kromstaart. Tegelijk werd een nieuw goudstuk inge
voerd, de gouden helm van 40 groot. Door de steden, bezorgd
voor verdere muntverzwakking als in Vlaanderen vroeger zoveel
schade had aangericht en die men overal buiten de grenzen zich zag
afspelen, werd de eis gesteld, dat dit vooriopig de laatste wijziging
zou zijn. Inderdaad verbond de graaf van Charolais, de latere
Philips de Goede, zich in naam van zij n in Frankrîjk verblijvende
vader gedurende 15 jaar de munt niet meer te wijzigen (43). De nieu..
we regeling bleek in hoofdzaak een uitweg uit de in 1409 ontstane
tegenstelling tussen zwaar en licht geld. De nieuwe kromstaart
lag in waarde belangrijk beneden de nog in 1416 verlaagde bras
penning en maar weinig boven de nog aigemeen gehanteerde dub
bele groot licht geld, die uiteraard aan dezelfde waardevermindering
onderhevig geweest was, De stad Rijssel accepteert thans de
nieuwe munt, waarbij 7 nieuwe groten gelijk gesteld worden aan
8 oude groten licht geld (dus 6 groten zwaar geld) (44).

De aanmunting van de kromstaarten is onmiddellijk op vrij
grote schaal begonnen: die van de gouden helmen is echter niet
op gang gekomen: het goud bleef afvloeien naar de omliggende
munthuizen, waar het voordeliger verwerkt kon worden tot Door
nikse kronen, Dordrechtse schilden, Brabantse pieters, Arnhemse
guldens enz. Ook na de dood van hertog Jan in 1419 kwam geen
verandering : slechts de naam van de vermoorde hertog werd door
die van zijn zoon Philips vervangen. De oude instruetie van 1418
werd in 1422 (45) nog een keer herhaald, maar naar alle waarschijn
lijkheid is vrij spoedig daarna de aanmunting tot stilstand gekomen
bij gebrek aan voldoende aanbod van edei metaal.

In de volgende jaren hadden te Gent slechts beperkte aanmun
tingen plaats, aanvankelijk uitsluitend van gouden munten. De

(42) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 228.
(43) GILLIODTS, Cartulaire, p. 526.
(44) R. MARQUANT, La vie économique à Lille sous Philippe le Bon, Paris,

1940, p. 64.
(45) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 459.
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gouden helm kon niet gehandhaafd worden: in plaats hiervan
werden in 1425 min of meer clandestien klinkaarts geslagen, waarop
hierna nog wordt teruggekomen, in 1426 gevolgd door Vlaamse
nobels (46). Deze laatste waren van iets lager gehalte dan de vo
fige, maar zwaarder, zodat zij evenveel gond bevatten aIs die van
1416: de aanmunting werd mogelijk gemaakt door de koers van
uitgifte te verhogen van 72 tot 84 groot. Op 7 nov. 1428 (47) volgde
een verdere verlaging, thans zowel voor gond aIs zilver: de nobel
hield nog steeds evenveel goud, maar werd ditmaal voor 96 groot
uitgegeven ; kromstaarten werden opnieuw uitgegeven voor 2 groot.
maar de zilverinhoud werd verIaagd van 1,80 g tot 1,59 g, wat
wederom, evenals bij de verlagîng van de braspenning in 1416,
tot uitdrnkking gebracht werd door de open A door een A met
dwarsbalk te vervangen.

De aanmunting van kromstaarten was niet alleen in Vlaanderen
vrij omvangrijk, maar zij werden met de daarvoor vereiste wij
ziging in de omschriften ook in de Hollandse munt te Dordrecht
geslagen (4.8), sinds Philips door zijn overwinning op Jacoba van
Beieren ongestoord in het bezit van dit graafschap was gekomen.
Tegelijk lokte echter de hoge intrinsieke waarde van de kromstaart
talrijke imitaties in de omliggende gewesten uit. Geen Vlaamse
munt na de botdrager van graaf Lodewijk is zo veelvuldig nage
volgd als de kromstaart. Imitaties van Vlaams type zijn bekend
van Brabant, Luik, St-Pol, Reckheim, Utrecht, Bergh, Batenburg
en Oost-Friesland, vrijwel aIle kort voor of na 1430 geslagen.
Vooral de vondst Vorden in Gelderland (49) geeft hiervan een in
drukwekkende staalkaart. In het Oosten van de Nederlanden is
de naam kromstaart zelîs, los van de Vlaamse beeldenaar, de ge
bruikelijke aanduiding voor een dubbele groot of stuiver gebleven.
Minstens even gevaarlijk voor de Vlaamse circulatie was de Franse

(46) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 462.
(47) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 468. De vooraîgaande instructie van 14

sept. 1427 kan niet of nauwelijks tot uitvoering gekomen zijn, wegens de daar
vo orgeschreven te hoge intrinsieke waarde.

Het gehalte van de nobel wordt in 1428 enigszins misleidend opgegeven
als 23~ karaat kronen, nobels enz. gerekend voor fijn ; dit duidt in werkelijk
heîd een gehalte van 23 karaat aan.

(48) H. ENNO VAN GELDER, in JMP, 46, 1959, p. 64.
(49) Gepubliceerd in JMP, 30/32, 1943/45, p. 69.
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koninklijke munt te Doornik (50): daar werden sinds 1427 « pla
ques » geslagen, waarop wel de Vlaamse leeuw door de Franse leIies
vervangen is, maar die in muntvoet nauwkeurig met de krorn
staarten van 1418 overeenstemmen. Zij stonden dan ook in Ne
derlandse teksten zonder meer aIs « Doornikse kromstaarten i be
kend (51). De \ erzwakking van 1428 werd te Doornik in het voorjaar
van 1429 wederom nauwkeurig gevolgd, daarna werd echter al
daar het gehalte successievelijk verlaagd van 6 p. tot 4 p. 16 gr.
in 1432. De productie kon hierdoor in grote omvang voortgezet
worden: in totaal werden niet minder van 12.000.000 stuks ge
slagen, afgezien van een veel kleiner aantal onderdelen. In Vlaan
deren zeif had echter verdere verzwakking niet plaats.

6. DE VLAAMSE MUNTSLAG TE NAMEN

In 1421 verwierf hertog Philips door aankoop het graafschap
Namen, over te dragen na de dood van de kinderloze graaf Jan III.
Enkele maanden later liet hij zich uitdrukkelijk het recht verzeke
l'en de munt te Namen te exploiteren en daar munten te slaan
met zijn eigen naam en wapen; deze zouden gelijk zijn aan de in
Vlaanderen zelf vervaardigde stukken (52).

Philips heeft van het hem verleende recht op zeer grote schaal
gebruik gemaakt: uit de rekeningen blijkt een uitzonderlijk grote
activiteit van de Naamse munt in de jaren 1421-1434. De daar
geslagen munten vormen een bijzonder gemengd gezelschap, die
het Naamse atelier in deze jaren bijna het karakter van een hage
munt geven. In goud werden in 1425 nobels gelijk aan de Vlaamse
geslagen: het onderscheidende kenmerk is niet bekend, zodat niet
nit te maken is of de bewaarde ex. (DdP 20,38) te Namen of te
Gent zijn geslagen. Vervolgens werden in 1426 gouden schilden
van Hollands type geslagen, geIijk aan de te Gent volgens geheime
instructie van 8 nov. 1425 (53) geslagen stukken; beide soorten
onderscheidden zich slechts door geheime punten onder bepaalde

(50) Comte DE CASTELLANE, in Revue Num., 4e S. 2, 1898, p. 103.
(51) Tarief van 1434 gepubliceerd in Tijdschrifl voor Muni- en Penning

kunde, 9, 1901, p. 359.
(52) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 459; R. CHALON~ Recherches sur les mon

naies des cornies de Namur, Bruxelles, 1860, p. 105.
(53) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 462; JMP, 46, 1959, p. 63.
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letters van de door Philips sedert 1425 te Dordrecht aIs ruwaard
en oir van Holland uitgegeven schilden. Opvallend is echter, dat
terwiji te Dordrecht en Gent aan de oorspronkelijke muntvoet
niet meer werd getornd, te Namen in de voIgcnde jaren de emissie
van deze Hollandse sehilden of klinkaarts regelmatig werd voort
gezet, waartoe het gehalte geieidelijk verlaagd werd van 17 karaat
în 1425 tot 15 karaat in 1432. Sedert 1430, het jaar waarin Philips
zijn neef Philips van St-Pol aIs hertog van Brabant opvoIgde,
werden naast klinkaarts ook Brabantse pieters vervaardigd, waar
van eveneens het gehalte in de Ioop van de voigende jaren verlaagd
werd van 20 tot 18 karaat. Men krijgt uit deze emissies sterk de
indruk, dat hertog Philips de Naarnse munt, waal' nauwelijks sprake
was van enig toezicht van de elders zo invloedrijke en in het beheer
van de munt zeer geïnteresseerde Staten, heeft gebruikt om in deze
jaren van oorlog in Frankrijk en in de Nederlanden ongehinderd
een inflationaire muntslag te kunnen uitoefenen terwille van de
daaruit voortvloeiende onmiddellijke baten voor de hertogelijke
sehatkist. Toen in 1433 de rust in .de Nederlanden hersteld werd
en in Frankrijk de vrede van Atrecht in zicht kwam, keerde de
hertog tot een stabiele munt terug en werd het va or normale ex
ploitatie weinig gunstig geiegen Naamse atelier dan oak spoedig
gesloten.

Belangrijker nog dan de goudaanmuntingen was te Namen de
vervaardiging van zilveren munten. Na een kleine emissie van
kromstaarten in 1421, waarvan niet bekend is waardoor zij zieh
van de gelijktijdige Gentse exemplaren onderscheidden, betreft dit
in hoofdzaak stukken die in de Naamse rekeningen worden aan
geduid aIs «( tarelares ». De oorspronkelijke muntvoet komt nauw
keurig overeen met die van de Vlaamse braspenning van 1416,
maar werd in de loop van de jaren verlaagd van 2,04 g tot 1,42 g
zilverinhoud in 1432. De aanmunting was uitzonderlijk omvang
rijk en bedroeg blijkens de rekeningen bijna 4.750.000 stuks,
waarvan twee derden na 1429.

Anderzijds zijn in groot aantal overgeleverd braspenningen van
hetzelfde type aIs door Jan zonder Vrees in 1409-1418 geslagen,
echter met de naam van Philips de Goede en de aanduiding MO
NETA COMITIS FLANDRIE, waarmede Deschamps de Pas
geen raad geweten heeft en aan een hypothetische emissie te Gent
in 1426 heeft toegesehreven, omdat geen van de bekende Vlaamse
instructies van dergelijke munten meiding maakt. Noeh hij eehter,
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noch Renier Chalon in zijn beschrijving van de Naamse munten
heeft, hoewel aan beiden bekend was, dat te Namen munten van
Vlaams type zijn geslagen, gedacht aan de voor de hand liggende
verklaring, die Edouard Bernays in een uitvoerige beschouwing
heeft gegeven: de Naamse tarelares zijn niet anders dan de Phi
lippus-braspenningen (54). Hij heeft echter ten onrechte door een
vrij ingewikkelde redenering bewezen geacht, dat ook onder Phi
lips in Gent nog dergelijke stukken zijn geslagen, die van lager
gehalte dan de Naamse zouden zijn (55). In feite is daarvoor ech
ter geen argument aan te voeren. Ook de terminologie van con
temporaine en latere evaluaties wijst erop, dat de aanmunting
uitsluitend te Namen plaats vond: in het tarief van 1434 (51)
wordt naast de Vlaamse Johannes braspenning de lichtere Naamse
braspenning gesteld; hetzelfde stuk wordt in Henegouwen aan
geduid aIs « tarelare de Narnur » (56) en later is « Philippus de
Namur l) een gebruikelijke term, die nog in het begin van de 16e

eeuw voorkomt.
De aldus aan de Vlaamse munt te Namen toegeschreven stukken

vertonen steeds geheime punten onder diverse letters, die in ver
schillende combinaties voorkomen. Deze hebben zeer waarschijn
lijk niet, zoals de punten op de te Namen geslagen Hollandse schil
den ter onderscheiding van overigens gelîjke eIders geslagen exem
plaren gediend, maar zijn eerder aIs emissietekens te beschouwen.
In de Ioop van de 12 jaar, dat de emissie duurde is immers het
gewicht en gehalte niet minder dan vijf maal verlaagd: overeen
komstig de in Vlaanderen in 1418 en 1428 toegepaste praktijk,
zal men er ook in Namen behoefte aan gevoeld hebben de stukken
van verschillende emissies ter wille van de contrôle van elkaar te
onderscheiden door een slechts voor insiders begrijpelijk teken.
Een door 's Rijks Munt te Utrecht uitgevoerde analyse van een
exemplaar met punten onder P van Phs en de D en Evan Flandrie

(54) E. BERNAYS, Jean III comte de Namur, son règne el ses monnaies, in
JAfP, 10, 1923,p. 1.

(55) BERNAYS, p. 20. De daar berekende gegevens voor de Vlaamse bras
penning zijn geheel hypothetisch: er bestaat kennelijk verwarring tussen de
nieuwe kromstaarten van 2 groot en de oudere hraspenningen, die na 1418
omliepen voor 2 1 16 groot.

(56) Tarief van 1429 gepubliceerd: R. CHALON, Recherches sur les monnaies
des comtes de Hainaut, Pièces justificatives, p. 67.
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op de vz. en tussen de 0 en V van Nova op de kz, leverde een ge
halte op van 0.334 = 4 p. 4 gr. koningszilver: dit beantwoordt
nauwkeurig aan de eis gesteld voor de emissie van 27 febr. 1430.
Verdere analyses zouden wellicht nadere gegevens omtrent de
betekenis van deze punten kunnen leveren.

Dit de aanhoudende verzwakking, die hiermee te Namen op de
Vlaamse braspenning werd toegepast, komt hetzelfde streven naar
voren, dat uit de aanmunting aldaar van verzwakte schilden en
pieters bleek. Terwijl in Vlaanderen zelf verlaging van de muntvoet
door de toezegging van 1418 vrijwel geblokkeerd was en dientenge
volge aanmuntingen slechts op beperkte schaal plaats konden
hehben, blijkt hertog Philips zîch langs een omweg aan deze ver
plichting te hebben onttrokken. Dit kan niet nagelaten hebben
een ondermijnende invloed op de Vlaamse munt zelf nit te oefenen.
De werkelijke waarde van de Vlaamse groot werd tegen 1430 niet
meer bepaald door de nog steeds vrij goede kromstaarten, maar
enerzijds door de reeds genoemde talrijke minderwaardige navol
gingen van de kromstaart , anderzijds door de even sterk verzwakte
in Namen geslagen braspenningen, die tenslotte nog minder zilver
bevatten dan de Vlaamse kromstaart. Vandaar dat in 1434 hij de
invoering van de voor alle Bourgondische landen gelijke vierlander
van 1.70 g de kromstaarten en braspenningen beide slechts op 13 p.
(= 13/16 vierlander) getarifiëerd werden. In de boekhouding werd
het voorafgaand licht geld omgezet in nieuw zwaar geld op een
basis van 8 oude groten = 7 nieuwe groten (57). De maatregel
betekende een werkelijke sanering, die een einde maakte aan een
tijd van onzekerheid (58) en een vijftig jaar durende periode van
stabiele munt inluidde.

's Gravenhage. Dr. H. ENNü VAN GELDER.

(57) MARQUANT, p. 65.
(58) R. SERRURE plaatst na 1428 nog een dubbele groot (?) met gehelmd

wapen, die echter nauwelijks te Gent geslagen kan zljn, rnogelijk eerder in
1432 te Zevenbergen. Zie : Bull. mensuel de Num. et d'Arch., 4, 1884-5, p. 67.
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OVERZICHT DER AANMUNTINGEN 1384-1434

.0ca

6,5
6,7

6,1
6,2

7,8
7,13

7,11
7,9

8,15
8,18

10,26

10,25
10,26 var.

(10,22)

4.68 g
2.50 g

6.68 g
2.04 g

4.91 g
1.85 g

7.66 g
2.15 g

3.84 g
2.15 g

4.02 g
1.76 g

4.75 g
2.45 g

schild = 36 gr.
braspenning

nobel = 60 gr.
braspenning

schild = 40 gr.
botdrager (oude)

dubbel schild = 40 gr.
rozebeker

engel = 60 gr.
leliaard

helm = 40 gr.
[angelaar

Gent

Gent

Mechelen

Gent

Gent

Gent, nobel = 72 gr.
Mechelen, botdrager (nieuwe)
Brugge,
Valkenburg

Brugge dubbeI schild = 48 gr. 5.05 g
dubbele groot 2.15 g

Mechelen

1389
20 dec.

1407
7 juli

1409
17 aug.

1416
6 dec.

1387
3 april

1:384
1 febr.

1384
16 jtùi

1386
29 okt.

1418
10 april

1421
14 okt.

1425
20 nov.

1426
12 juni

Gent,
Namen

Namen

Gent,
Namen

Gent,
Namen

heIm = 40 gr.
krornstaart

braspenning

gouden schild

nobel = 84 gr.

3.53 g
1.80 g

2.04 
1.42 g

2.56
2.26 g

6.68 g

11,30 en 34
11,31 en 35

20Al

20,39

20,38

1428
7 nov.

Gent nobel = 96 gr.
krornstaart

6.68 g
1.59 g

20,42
11,35 var.
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RÉSUMÉ

Notes sur le monnayage flamand de 1384 à 1434

155

1. Après la mort de Louis de Male, la frappe des écus et des
doubles gros « botdragers» a été continuée aussitôt au nom de
Philippe le Hardi. Ceux-ci n'ont donc pas été émis en 1386 comme
on l'admettait jusqu'à présent.

2. En 1384, Philippe essaya de relever l'étalon des monnaies par
un monnayage unifié pour la Flandre et le Brabant. Cet essai
échoua à cause de la dévaluation française de 1385, à laquelle
répondent les émissions flamandes dévaluées de 1386-1388. La
chronologie des monnaies de cette époque, doubles gros à l'aigle
(« jangelaars ») et aux deux écus «( leIiaards »). est corrigée à l'aide
d'analyses de leur titre de fin.

3. En 1389-90, la situation politique et monétaire plus stable
rendit possible une revalorisation de la monnaie flamande: les
monnaies d'inflation disparurent de la circulation et, jusqu'à la
fin du règne, des nobles et des doubles gros « botdragers l) (man
telets) furent frappés sans modification.

4. Sous Jean sans Peur. la tai1le monétaire de 1389 est reprise
sans changement en 1407, mais la production est très réduite.
En 1409 apparaît une nouvelle monnaie, plus lourde, le « braspen
ning ». Son introduction eut pour conséquence un monnayage
intensif, mais elle n'entraîna pas une revalorisation générale: une
distinction s'établit entre la monnaie faible (ancienne) et la mon
naie lourde (nouvelle). En 1416, sous la pression de dévaluations
étrangères, le titre du « braspenning » fut abaissé.

5. En 1418, un nouveau règlement monétaire introduisit le
double gros « kromstaart» et supprima, par conséquent, la diffé
rence entre monnaie faible et monnaie lourde. Les États obtin
rent alors la promesse que la monnaie ne serait plus modifiée
pendant 15 ans. A la suite de cette promesse et en présence de
l'inflation qui progressait à l'étranger, seul un monnayage réduit
fut encore possible en Flandre, même après que le titre du (j krom
staart » eut été abaissé en 1428. De nombreuses imitations et la
concurrence de la Monnaie française à Tournai continuaient à miner
le gros flamand.
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6. Depuis 1421, Philippe le Bon exploite comme Monnaie 11a
mande, en plus de la Monnaie de Gand, celle de Namur où les
restrictions applicables en Flandre ne jouent pas. A Namur, il
frappe en abondance des pièces d'or flamandes. hollandaises et
brabançonnes d'un titre toujours plus réduit. Il y frappe surtout
de grandes quantités de « braspenningen » de plus en plus légers
au nom de Philippe, ce qui ne se produisit plus à Gand depuis 1418.
Cela aussi eut une influence néfaste sur le gros flamand. Ce n'est
que le règlement monétaire de 1434. applicable à tous les Pays-Bas.
qui supprima les monnayages d'inflation.




