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DE REI(ENINGEN VAN DE VLAAMSE MUNT

ONDER PHILIPS DE SCHÜNE

Toen Louis Deschamps de Pas bijna een eeuw geleden zijn nog
steeds in vele opzichten bruikbare reeks artikelen over de Vlaamse
munten in de Bourgondisch-Oostenrijkse periode schreef (1), heeft
hij wei vrij volledig de betreffende ordonnanties en instructies
bijeengezocht en in uitvoerige uittreksels gepubliccerd, maar slechts
in geringe mate gebruik gemaakt van de bijbehorende muntmees
tersrekeningen. Marcel Hoc heeft later voor een deel deze lacune
in de documentatie aangevuld door uittreksels uit de rekeningen
betreffende de regeringen van Karel de Stoute, Maria en Karel V
te publiceren (2). Die van Philips de Goede waren aan beide auteurs
onbekend, daar zij zich grotendeels niet te Brussel, maar te Rijsel
bevinden, evenals vele oudere Vlaamse rekeningen.

De rekeningen uit de tijd van Philips de Schone worden te
Brussel bewaard (3), maar vertonen een aantal lacunes, die echter
in feite minder belangrijk blijken, dan op het eerste gezicht lijkt.
Zij stellen bovendien een aantal problemen, die veroorzaakt worden
door de tengevolge van de troebelen in Vlaanderen in de jaren
1482-1493 in vele opzichten van die van de overige Bourgondische
Nederlanden afwijkende ontwikkeling van de Vlaamse rnuntslag.

In het volgende overzicht worden de rekeningen ingepast in het
door mij reeds vroeger ontwîkkelde algemene schema van de mo
netaire geschiedenis van de Nederlanden onder Philips de Schone (4).
Voor de beschrijving van de munten zelf wordt verwezen naar het

(1) L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre
de la maison d'Autriche el classement de leurs monnaies, in Reu. num., NS 14,
1869, p. 94 e. v.

(2) M. Hoc, in REN, 85, 1933, p. 151 ; 87, 1935, p. 82; 90, 1938, p. 79.
(3) Brussel, Alg. Rijksarchief, Chambre des Comptes, nO 18117-18129, 18197

18200.
(4) H. ENNo VAN GELDER, De munlpoliiiek van Philips de Sclione 1482-1496,

in JMP, 38, 1951, p. 42.
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onlangs versehenen algemene repertorium (5), waarin vooral de
datering van de munten in verschillende opziehten van de door
Deschamps de Pas voorgestelde afwijkt.

Eerste emissie: ordo van 27 okt. 1474, aangevuld 12 okt. 1478.
a. 2e rekening van Nicolas le Bungneteur 18 juli 1482 - 27 maart

1484.
b. 3e rekenîng van Nicolas le Bungneteur 28 maart 1484 - 21 mei

1484.
c. rekening van Jehan Clays 2 juni 1484 - 12 junî 1485.

geh. gew. a b c litt.

Bourgondische gulden 19:0 72 44.023 15.6672'"GH -

Dubbel vuurijzer 10:0 80 1.310.880 49.710 GH 39-3c
Vuurijzer 5:0 80 523.723 88.903 GH 40-3c
Groot 3:3 131 5.439.177 65.16-1 2.201.844 GH 41-3b
Vier mijten 0:10 138 292.138 9.400 GH -
TWCè mijten 0:6 196 2.090.450 393.886 1.046.762 GR 60·5

Na de dood van hertogin Maria werd aanvankelijk de muntslag
volgens hetzelfde systeem voortgezet, wat blijkens de rekening
ook in Vlaanderen het geval geweest is, Dit gewest had eehter
weldra een afzonderlijke regering (6) in de vorm van de regent
schapsraad bestaande uit «heren van den bloede », die meester
was van de persoon van de jeugdige aartshertog Philips, en Maxi
miliaan werd in 1483 formeel van het regentschap uitgesloten.

De afzonderlijke regering nam oak enige Iokale maatregelen,
zoals de verplaatsing van de munt van Brugge naar Gent, het
centrum van het verzet, waarschijnlijk in de loop van 1483, en de
op 2 juli 1482 door de Drie Leden van Vlaanderen toegestane ver
laging van de sleischat, benevens een afzonderlijke instructie voor
de kleinste munten van 18 maart 1483 ("). De ongetwijfeld com
plete reeks rekeningen stelt allereerst het probleern, dat de hier
bedoelde munten nauwelijks aan te wijzen zijn. Met het in deze
jaren in Brabant en Gelre gebruikelijke opschrift MONETA AR
CHIDVCVM komen weI dubbele mijten en dubbele en enkele
vuurijzers voor, doch niet Bourgondische guldens, groten met de

(5) H. ENNO VAN GELDER et M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourguignons
et espagnols, 1960 (aangehaald aIs GH).

(6) Voor de politieke geschiedenis: F. W. H. HUGENHOLTZ in Algemene Ge
schieâenis der Nederlanden, IV, 1952, p. 1-26.

(7) Voorzover niet anders vermeld zijn bijzonderheden ontleend aan de ge
bruikte rekeningen.
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M, en vier-mijt stukken, Van deze laatste denominatie was de
emissie zeer weinig omvangrijk, zodat zij mogelijk slechts toevallig
nog niet teruggevonden zijn, Voor de in enorm aantal geslagen
groot is dit zeker niet en voor de gulden nauwelijks aan te nemen.
Voor de enkele en dubbele vuurijzers is bovendien het aantal be
kende ex. zeer gering in verhouding tot de niet onbelangrijke uit
gifte.

De oplossing is waarschijnlijk daarin te zoeken, dat in Vlaan
deren vooriopig nog de aanmunting op naam van Maria is voort
gezet. Dit is bewijsbaar het geval geweest in de Hollandse munt
te Dordrecht, waar dubbele en enkele vuurijzers en groten op naam
van Maria voorkomen met de jaartallen 1482-1484, terwijl zij pas
in 1485 en 1486 het nieuwe opschrif't MONETA ARCHIDVCVM
dragen. Er is dan ook aIle reden om aan te nemen, dat de na de
dood van Maria geslagen munten geheel gelijk waren aan de voor
1482 op grond van dezelfde instructie geslagen stukken, en dat de
oude jaartallen ongewijzigd gehandhaafd zijn. De stukken van Le
Bungneteur zullen hetzelfde muntmeesterteken klaverblad gedragen
hebben aIs hij onder hertogin Maria gebruikte (8), zijn opvolger kan
een eigen tekcn hebben gevoerd, dat dan nog niet teruggevonden
zou zijn, of zonder teken hebben gemunt, evenals de volgende
muntmeesters. Door deze juist VOOT Vlaanderen zeer aanvaard
bare hypothese kan het geheel onthreken van guldens en groten
op naam van Philips en van het vereiste type verklaard worden
en is tevens de relatieve zeldzaamheid van de dubbele en enkele
vuurijzers - die thans tot de korte periode 1485-1487 beperkt
worden - begrijpelijk gemaakt,

Op te merken is nog, dat als de in deze periode geslagen groten
niet kunnen worden aangemerkt die met M en de opschriften
MAXIMILIANVS ET PHILIPPVS en CVSTODI NOS DO
MINE (GH 166-167). En weI om drie redenen: 1° hoort bij
deze groot een halve groot met dezelfde opschriften, terwijI uit de
rekeningen blijkt, dat halve groten niet geslagen zijn ; 2° de stuk
ken vertonen niet de typisch Vlaamse interpunctie met drieblaadjes
en geven eigenlijk geen enkele aanwijzing, dat ze in de Vlaamse
munt zijn geslagen ; 3° het is ondenkbaar, dat de Vlaamse regering,
die sedert 1483 in openlijke oorlog met Maximiliaan was, uit eigen

(8) H. ENNO VAN GELDER, Muni- en tnunlmeesterlekens in de 15 e eeuur, in

JMP, 38, 1951, p. 110.



160 H. ENNû VAN GELDER

beweging de naam van de gehate vorst gebruikt zou hebben. Bo
vendien komen deze groten niet tezamen met de gewone munten
uit deze periode in muntvondsten voor. Zij zijn eerder als niet of
ficiële imitaties te beschouwen.

Het meest plausibele blijft, dat de regentschapsraad aanvankelijk
zoveel mogelijk de naam van de overleden hertogin gehandhaafd
heeft en slechts op de in 1483 nieuw ingevoerde stukken van twee
en vier mijten het elders reeds gebruikelijke en nietszeggende op
schrift MONETA ARCHIDVCVM heeft gebruikt.

Tuieede emissie : ordo van 6 augustus 1485.
1e rekening van Pieter van Waelhem 14 okt. 1485 - 24 dec. 1485

geh. gew.
Penning van 6 groot (dubbele stuiver) 10:0 80

Penning van 1t groot (halve stuiver) 4:0 131

831.555 GH 61-5

1.028.235 GR 63-5

In de zomer van 1485 werd Maximiliaan het verzet van Brugge
en Gent meester: op 6 juli werd Gent veroverd, waar de aanmun
ting intussen al tot staan gekomen was door de dood van de munt
meester op 12 juni. Zo spoedig mogelijk werd de munt weer naar
het betrouwbaar geachte Brugge teruggebracht volgens besluit
van 8 aug. Het heeft eehter enkele maanden geduurd voor de
nieuwe muntmeester daar geïnstalleerd was en de productie van
de nieuwe, tegen verhoogde kocrs uitgegeven munten ook in Vlaan
deren een aanvang kon nemen.

Hervatting der tuieede emissie : ordo van 3 nov. 1485.
2e rekening van Pieter van Waelhem 10 maart 1486 - 30 maart

1487.

geh. gew. litt.

Dubbel vuurijzer 10:0 80 263.525 GH 52-5
Vuurijzer 5:0 80 461.925 GH 53-5
Half vuurijzer 3 :14 131 703.978 GR 54-5
Kwart groot 1:20 322 223.588 GH 57-5
Dubbele mijt 0:6 196 327.320 GH 60-5

Vit de bijgevoegde instructie voor de Vlaamse muntmeester
van 21 febr. 1486 blijkt, dat er geen hiaat is tussen deze en de voor
afgaande rekening: de munt heeft dus enige tijd stilgestaan, tus
sen de beëindiging van de inflatoire serie van 1485 en de hervatting
van de normale emîssie van 1482.

Deze later op last van Maxîmiliaan zelf geslagen stukken van de
1e emissie dragen uiteraard evenals die van de voorafgaande 2e
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emissie wel de ook elders gebruikelijke tekst MONETA ARCHI
DVCVM. Dit de tekst blijkt, dat guldens en halve groten niet zijn
geslagen.

Derde emissie: ordo van 20 april 1487.
Rekeningen niet teruggevonden.
Met het voorjaar van 1487 begint een hiaat in de overgeleverde

teksten, dat zeer waarschijnlijk daardoor veroorzaakt wordt, dat
de troebelen in Vlaanderen beletten, dat de rekeningen normaal
werden afgehoord. De derde emissie, die van de bijzonder fraaie
stukken met wapen en naam van koning Maximiliaan, moet in
de Vlaamse munt te Brugge normaal aangevangen zijn, aangezien
exemplaren van verschillende denominaties (zie GH 64-5 tot 71-5),
sommige in zeer groot aantai voorhanden zijn,

De op 3 mei 1487 beëdigde nieuwe muntmeester Ambroise Die
regard moet onmiddellijk aan het werk gegaan zijn : alleen in
Vlaanderen werden de griffioenen van fijn zilver aangemunt (GH
69-5), die reeds in juli 1487 door een griffioen van lager gehalte
(GH 70-5a en b) werd vervangen.

In het naj aar van 1487 laaide het verzet tegen Maximiliaan in
Vlaanderen weer hoog op, waartoe de nieuwe munten het hunne
hebben bijgedragen: onder de tot de regent gerlchte verwijten
wordt steeds deze muntreeks vermeld, waarbij zowel de excessieve
koers van uitgifte als het uitsluitend gebruiken van Maximiliaans
naam en wapen, in plaats van die van de (1 natuurlijke prlns »
Philips een steen des aanstoots blijkt te zijn. De aanrnunting te
Brugge is dan ook ongetwijfeld op last van de nieuwe machthebbers
beëindigd, uiterlijk op 16 jan. 1488, de dag van Maximiliaans ge
vangenneming te Brugge, waarschijnlijk echter wel eerder. Van
daar ook dat de rekening niet meer aan de centrale regerlng kon
worden voorgelegd.

Lokale emissie te Gent.
Laatste rekening van Mahieu de Tilly 9 [uli - 9 dec. 1489.

geh. gew. litt.
dubbel vuurijzer 10 :0 80 166.470 GH 146
groot 2 :0 173 278.910 GH 149

dubbele mijt 0 :~ 235 334.140 GH 151

Evenmin zijn uiteraard in het archief van de Rekenkamer geko
men de rekeningen van de muntslag, waartoe de stad Gent, als
steeds, middelpunt van het verzet, daartoe gemachtigd door de

11



162 H. ENNO VAN GELDER

met haar verbonden koning van Frankrijk, in het begin van 1488
opdracht gaf. Aanvankelijk werden guldens en stuivers (zg. Cop
penolen) van geheel nieuw type geslagen, sedert het voorjaar van
1489 werd weer aansluiting bij de vroegere Bourgondische typen
gezocht. Al deze munten dragen de naam van de door de rehellen
erkende aartshertog Philips, natuurlijk niet die van Maximiliaan.
De stedelijke aanmuntingen duurden voort tot Maximiliaan er
in oktober 1489 in slaagde vrede met Frankrijk te sluiten, waar
door de Vlaamse steden van hun voornaamste steun beroofd waren
en zij zich langzamerhand onderwierpen. Slechts de laatste reke
ning van de stedelijke muntmeester Mahieu de Tilly, over de pe
riode 9 julî - 9 dee. 1489, werd na het herstel van het centraal
gezag afgehoord en is daardoor in het archief van de Rekenkamer
gekornen.

Vîerde emissie : ordo van 26 okt. 1488 en 8 dee. 1488.
Sedert mei 1488 was het wecr openlijk oorlog tussen Gent en

Brugge enerzijds en Maximiliaan anderzijds, aan wie het zuiden
van Vlaanderen trouw bleef. De munt te Brugge was hierdoor
voor de regent onbruikbaar, vandaar dat besloten werd een tij
delijke munt in het zuiden op te richten om daar de terwille van
de financiering van de oorlog tegen bijzonder sterk verhoogde
koers uitgegeven munten van de 4e emissie te slaan. De uit Brugge
vertrokken muntmeester Ambroise Dieregard kreeg 26 nov. 1488
opdraeht te Veurne de aanmuntingen volgens de eIders reeds
eerder uitgegeven instructies aan te vangen (9). Zeer waarschijn
lijk is eehter hiervan niets gekomen : geen enkele Vlaamse munt
van deze serie i8 overgeleverd en evenmin is een rekening hierover
bekend.

Vijfde emissie: ordo van 14 dec. 1489.
Rekening van Andrieu de Willîaeme 19 dec. 1490 - 6 april 1492.

geh. gew. litt.
Halve Bourgondische gulden 19:0 144 19.583 GH 81-5
Vierdubbele stuiver 11 :18 39 1.072 GH 82-5
Dubbele stulver 10:0 66 124.336 GH 83-5
Stuiver GH 84-5
Groot 5:0 136 1.725.041 GH 85-5

(9) DESCHAMPS de PAS, 1869, p. 255. De daar genoemde datum 26 novem
ber 1489 moet vermoedelijk 1488 gelezen worden, aangezien de bijgevoegde
instructie sleehts in eind 1488 pasto
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Halve groot
Vier mijten
Twee mijten

2:0
0:12

354

228
1.220.105

237.063

GH 86-5
GH 91-5
GH 92-5

Onmiddellîjk na het herstel van de vrede met Frankrijk en de
daarop volgende onderwerping van de Vlaamse steden werd een
ingrijpende maatregel genomen, die een eind maakte aan de in
Ilatie-emissies uit de oorlogstijd. De koersen werden teruggebracht
tot het niveau van 1466, wat reductie tot 113 van de in 1488/9 zo
hoog gestegen waarde betekende. De nieuwe ordonnantie stuitte,
zoais gewoonlijk het gevai was met dergelijke revaluaties, op alge
meen gemor. In Vlaanderen werd zij wel te Rijsel (l0) en eIders
afgekondigd, maar Gent en Brugge weigerden dit: het punt van
de reductie bleef een roI spelen in de onderhandelingen, die ten
slotte voor de derde maal tot een openlijke breuk leidden.

Van herstel van de munt te Brugge was dan ook voorlopig geen
sprake. Eerst nadat de stad 29 nov. 1490 door de troepen van
Maximiliaan veroverd was, werd op 31 dec. de één jaar geleden
uitgegeven muntordonnantie te Brugge gepubliceerd (11). Enkele
dagen daarvoor was een muntmeester aangesteld in plaats van de
niet teruggekeerde Dieregard.

Merkwaardigerwijze zijn behalve de zes in de rekening genoemde
muntsoorten ook exemplaren van de stuiver (overigens van enigs
zins afwijkend type) en halve groot voor Vlaanderen bekend.
Tenzij deze ongebruikelijkerwijze in de bedragen van andere de
nominaties begrepen zouden zijn geweest, moet aangenomen wor
den, dat reeds voor de verovering van Brugge de aanmunting van
de reeks van 1489 elders begonnen werd: mogelijk is dit geschied
door Dieregard in de tijdelijke munt te Veurne.

Gent hield het verzet langer dan Brugge vol en capituleerde eerst
op 19 juli 1492, waarna een laatste rest van rebellen zich nog enige
tijd onder Philips van Kleef te Sluis verdedigde. Zowel te Gent
in 1491 als te Sluis in 1492 werden nog lokale munten op naam van
Philips geslagen (GH 154-157), waarvan echter geen rekeningen
bewaard zijn.

Zesde emissie: ordo van 1 april 1492 en 10 juli 1492.

(10) Histoire des guerres de Flandre (Corpus Chronicotum Plaruiriae, IV,
ed. J. J. DE SMET, 1865), p. 583.

(11) L. GILLIODTS VA.N SEVEREN, Inventaire des Archives de la ville de Bruges,

VI, p. 340.
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a. 1e rekening van Mahieu de Tilly 21 april 1492 - 10 juli 1493.
b. 2e rekening van Mahieu de Tilly 20 nov. 1493 - 14 mei 1496.

geh. gew. a b litt.

Bourgondische gulden 19:0 72 G.157 1.705 (GR 95-5)

Dubbel vuurijzer 10 :0 84 341.040 GR 97-5a en b

Vuurijzer 5:0 85 184.008 174.478 GH g8-5a en b

Ralf vunrijzer 4:0 137 1.331.366 GR 99-5

Groot 3 :12 137 1.731.954 GR 102-5

Halve groot 3:0 214 1.536.012 GH lOI-Sa en b

Halve groot 2:16 212 1.989.196 GH 103-5

Kwart groot 1 :18 288 573.408 GR 104-5

Dubbele rnljt 0:8 116 394.848 (GR lOG-Sa)

Dubbele mijt 0:8 228 1.070.232 GR lOG-Sb

Met de zesde emissie is aan de politiek afzonderlijke positie van
Vlaanderen een einde gekomen, zodat de ontwikkeling thans in
hoofdzaak met die in de overige gewesten parallel loopt. Het zijn
thans nog slechts munttechnische kwrsties. oie de aandaeht vra
gen, waarbij overigens nog steeds moeilijkheden zich voordoen.

De aanvankeIijk voorgeschreven Tecks werd twee malen gewij
zigd, wat telkens tot wijziging in de beeldenaar van de munten
aanleiding gaf. Een instructie van 12 okt. 1492 verving de Bour
gondisehe gulden door een Christusgulden, wijzigde het gewicht
van het dubbele vuurijzer en verving het halve vuurijzer van 1
groot door een groot met wapen: al deze stukken zijn eehter in
Vlaanderen niet meer geslagen. Een tweede wijziging bracht de
instructie van 26 nov. 1493 (12), die de muntvoet van de groot en
alle Iagere denominaties wijzigde. In de maanden daarvoor heeft
de Vlaamse munt kennelijk bij gebrek aan aanbod van zilver stil
gestaan. De wijziging werd op de nieuwe munten kenbaar gemaakt
door het aanbrengen van cirkeltjes in de compartimenten van het
kruis op de kz.

Een aan Vlaanderen eigen complicatie vormt een opvallende
wijziging in de tekens waarmee de omschriften aanvangen. Terwijl
elders in het algemeen de omschriften met een kruis beginnen,
wordt dit aanvankelijk ook in Vlaanderen gebezigde kruis in de
loop van de emissie vervangen door een leeuwtje. Aangezien de
munten van het in 1493 ingevoerde type steeds een leeuwtje dra
gen, de vroeger geslagene echter zowel met kruis als met leeuwtje
voorkomen, moet deze wijziging tussen april 1492 en juli 1493

(12) A. DE WITTE, Histoire monétaire des ducs de Brabant, II, p. 83-86.
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hebben plaats gevonden. Nu is bekend, dat, hoewel de rekening
op naam van Mahieu de Tilly is gesteld, in deze periode het munt
meesterschap tweemaal in andere handen is overgegaan: aanvan
kelijk was de post in handen van Cornelis van Halle, die 15 jan.
1493 vervangen werd door Herman Cobbe (13) en - blijkens het
hoofd van de rekening - vaal' 10 juli 1493 door Mahieu de Tilly,
die kennelijk de verantwoordelijkheid van zijn beide voorgangers
heeft overgenomen, daar de volledige rekening door hem werd
ingediend. Zeer waarschijnlijk hangt de wijziging in het initiaal
teken sarnen met deze mutaties en moet. aangenomen worden, dat
de Tilly ter onderscheiding op de door hem zelf geslagen stukken
een leeuwtje heeft geplaatst.

Zeuetule emissie : ordo van 14 mei 1496.
a. le rekening van Jehan Humbelot 20 mei 1496 - 20 okt. 1497.
b. 2e rekening van Jehan Humbelot 30 okt, 1497 - 2 mei 1499.
c. rekening van Jehan H umbelot en Philippe van den Berghe,

1e deel, 2 mei 1499 - 20 febr. 1500

geh. gew. a b c litt.

Gouden vlies 23:9+ 541- 2.168 521 GH 107-5
2

Philippusgulden 16:0 74 11.613 9.114 116.465 GH 108-5

en 109-5

Zilveren vlies 11 :0 72 40.054 GH 110-5
Dubbele stuiver 8:0 79 1.386.272 285.032 GH 111-5

Stuiver 4:0 79 1.778.626 1.220.945 GH 112-5

De rekening stelt welmg problemen; enigszins onzeker blijft
de afgrenzing tussen de stukken van de emissie van 1496 en die
van 1500. De nieuwe instructie van 20 febr. 1500 (1499 o.s.) bracht
weliswaar een meer of minder gewijzigde beeldenaar voor alle de
norninaties, zoals blijkt uit de in clat [aar uitgegeven geïllustreerde
evaluaties (14), maar wijzigde de muntvoet slechts voor Philips
gulden en stuiver. De rekening van Humbelot en van den Berghe,
die de periode 2 mei 1499 - 5 sept. 1500 omvat, verantwoordt de
voor en na de wijziging geslagen Philipsguldens afzonderlijk en
bevat alleen stuivers van het nieuwe lagere gewicht. Waarschijn
lijk zijn echter ook de daarin genoemde gauden en zilveren vliezen
en dubbele stuivers na de nieuwe instructie geslagen, aangezien

(13) DESCHAMPS DE PAS, 1861, p. 333, noot.
(14) H. ENNû VAN GELDER, Les plus anciens tarifs monétaires des Pape-Bas,

in Ceniennial Volume A.NS, 1958, p. 239,
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blijkt, dat de aanmunting op grond van de oude instructie reeds
voor 1499 sterk was teruggelopen.

De rekening verschaft geen enkel argument ter verklaring van
het onderscheid tussen de beide Philipsguldens van verschillend
type, die in deze periode zijn geslagen. Mogelijk vertegenwoordigt
de zeldzame gulden met vier schilden op de vz. (GH 108) de kleine
emissie van de rekeningen a en b, de minder zeldzame met één
schîld rustend op takkenkruis (GH 109) de grotere emissie van
rekening c, In Brabant, waar de grootste emissie in de jaren 1496
1498 plaats had, is alleen het eerste type bekend ; in Holland beide,
daar ontbreken echter de rekeningen.

Achtste emissie : ordo van 20 febr. 1500, 18 febr. en 12 nov. 1505.
a. rekening van Jehan Humbelot en Philippe van den Berghe,

2e deel, 20 febr. - 5 sept. 1500.
b. 4e rekening van Jehan Humbelot, 9 sept. 1500 - 21 jan. 1502.
c, 5e rekening van J ehan Humbelot, 1e deel, 9 febr. - 18 nov. 1502.
d. aIs voren, 2e deel, 18 nov. 1502 - 20 april 1503.
e. 6e rekening van Jehan Humbelot 17 mei 1503 - 25 mei 1504.
1. 1e rekening van Nicolas Caignart 27 [uli 1504 - 13 sept. 1505.
g. 2e rekening van Nicolas Caignart 17 sept. 1505 - 30 aug. 1506.
h. 3e rekening van Nicolas Caignart 9 sept. 1506 - 28 juli 1507.

geh. gew. a b

Gouden vlies 23:9+ 54.!... 22.400 15.382
2

Philippusgulden 15 :11 74 1 229.539261.5142'

Zilveren vlies 11 :0 72 118.318 8.496
Dubbele stuiver 8:0 79 556.792 411.971
Stuiver 4:0 80 840.405 761.135

c d e litt.
7.530 3.337 GH 114-5

119.577 69.063 GH 115-Satb
168.561 GH 118~5

427.277 371.463 232.091 GH 119-5ath
231.890 77.820 440.820 GH 120-Sa

geh. gew. f g h litt.

Gouden vlies 23:9 ~ 54.!.. 4.491 185 (GH 114-5b)
:2

PhilippusguIden 15 :11 74 80.276 1 16.857 GH 115-5c37.6372
Spaanse reaal 11 :5 71l... 209.520 GH 165-5

4-
Dubbele stuiver 8 :0 79 173.548 30.094 GH 119-5c
Stuiver 4:0 80 459.470 142.875 GH 120-5b
Groot 3:6 134 198.605 280.336 GH 121-5
Halve groot 2:16 224 96.950 142.268 GH 122-5
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Kwart groot
Vier mijten

Twee mijten

1 :10 316
0:12 162

0:7+ 226

181.463
190.330

414.470

153.220 GH 123-5
231.609 GH 125-5

242.257 GH 126-5

Ook deze aaneensluitende reeks rekeningen geeft slechts aanlei
ding tot enkele opmerkingen. Over de afgrenzing tegenover de
voorafgaande emissie werd reeds gesproken. De rekening cid is
administratief in twee gedeelten gesplitst, omdat bij instructie van
17 nov. 1502 de sleischat voor zilveren munten verlaagd werd: dit
had echter geen invloed op de munten zelf.

Op te merken is verder, dat onder de post Philipsgulden steeds
ook de in 1500 ingevoerde halve Philipsguldens van hetzelfde type
zîjn begrepen. Een schatting van de verhouding waarin beide
denominaties werden geslagen is slechts mogelijk op grond van
rekening a, waarin vermeld werd dat 520 buspenningen van de
hele gulden en 72 van de halve gulden aanwezig waren. Dit wijst
op een verhouding van 7f :1, zodat aangenomen mag worden,
dat het aantal halve guldens ongeveer 1/15 van hel verantwoorde
totaal van 261.514 ~ stukken bedroeg. Verder is onlangs terug
gevonden een halve Spaanse reaal van Vlaanderen (15), zodat blijkt,
dat ook onder de realen een partij halve en mogelijk kwart realen
begrepen is, waarvan de instructie inderdaad melding maakt.

Voorts verdient het de aandacht, dat de munten geslagen in de
jaren 1505 en 1506 niet meer de in Vlaanderen sedert 1482 vrijwel
zonder uitzondering gebezigde interpunctie met klaverblaadjes ver
tonen, maar kleine kruisjes, Dit blijkt uit de sinds 1505 van een
jaartal voorziene dubbele stuivers en uit alle op grand van de
beide instructies van 1505 geslagen denominaties ; dit doet ver
onderstellen, dat ook van de overige soorten de varianten met de
nieuwe interpunctie - die onder Karel V gehandhaafd wordt
sedert 1505 zijn geslagen. Wellicht is deze wijziging ingevoerd door
de in 1505 opgetreden nieuwe muntmeester Nicolas Caignart (16).

Tenslotte is hier de 3e rekening van Caignart, die vroeger door
Hoc werd gepubliceerd (17) als eerste rekening uit de regering van
Karel V onder die van Philips de Schorre opgenomen. Naar alle
waarschijnlijkheid heeft het na de dood van Philips op 25 sept.

(15) Gepubliceerd JM?, 47, 1960, p. 83.
(16) Dergelijke wijzigingen in samenhang met het optreden van een nîeuwe

muntrneester : JMP, 41, 1954, p. 90.

(17) REN, 85, 1933, p. 152.
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1506. die eerst enkele weken later in de Nederlanden bekend werd,
geruime tijd geduurd, voordat de titulatuur op de overigens onge
wijzigde munten werd veranderd. Uit de rekeningen van Ant
werpen en Maastricht is trouwens met zekerheid af te leiden, dat
de wijziging niet vô6r 1507 heeft plaats gehad (l8). De in augustus
1506 aangevangen rekening moet dus uitsluitend of overwegend op
Philips' naam geslagen munten bevatten. Het zou trouwens op
vallend zijn, dat de eerste rekenîng van de nieuwe regering niet
althans een klein aantal van de meest representatieve soorten als
gulden vlies en stuiver zou vermelden. Het reeds door Hoc gecon
stateerde hiaat tussen deze rekening en de eerste van de nieuwe
muntmeester Guillaume Humbelot kan dan een periode van stil
stand voorafgaand aan de nieuwe emissie vertegenwoordigen.

Dr. H. ENNü VAN GELDER.

RÉSUMÉ

Les comptes de la monnaie de Flandre
sous Philippe le Beau

Les comptes encore inédits et à peine utilisés par les auteurs
précédents nous donnent une image plus exacte de l'évolution du
monnayage de Flandre sous Philippe le Beau; à la suite des luttes
entre les villes flamandes et le régent Maximilien, ce monnayage
diffère, à plusieurs points de vue, de celui des autres régions des
Pays-Bas bourguignons.

Après la mort de Marie, en Flandre comme ailleurs, l'étalon
monétaire de 1474 est maintenu, et même en 1482-1485, le nom et
les armes de la comtesse défunte restent ici inchangés sur les mon
naies. La légende MONETA ARCHIDVCVM, employée ailleurs,
apparaît seulement après la prise de Gand par Maximilien, en 1485.

Les comptes de l'émission de 1487 ne sont pas conservés parce
que le monnayage au nom de Maximilien. roi des Romains, fut
interrompu vers la fin de l'année par les villes à nouveau révoltées.
De même, les comptes des monnaies que la ville de Gand émit, en

(18) DE WITTE, II, p. 123.
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1488-89 et, de nouveau, en 1490-1492, sous sa propre responsabilité,
mais au nom de l'archiduc Philippe, sont., en grande partie, perdus.

Après une tentative de Maximilien pour établir une Monnaie
temporaire, en dehors de la région révoltée, à Furnes où l'on ne
frappa que peu ou pas du tout, la Monnaie archiducale officielle
fnt rouverte à Bruges après la reprise de la ville à la fin de 1490.
A partir de ce moment, le monnayage flamand suit à nouveau le
schéma général et les comptes sont conservés sans hiatus. Pendant
la période suivante, ils nous renseignent encore sur certaines par
ticularités de l'aspect extérieur des monnaies telles la modification
du signe initial en 1493 et celle de la ponctuation en 1505.




