
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE

PUDLlÉE

SIGILLOGRAPHIE

UITGEGEVEN

SOUS LE HAUT PATRONAGE

DE S. 1\1. LE ROI

PAR LA

SOCIÉTÉ ROYALE

DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE

AVEC L'AIDE FINANCIÈRE DU

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ET DE LA CULTURE FRANÇAISE

ET DU

MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING

EN NEDERLANDSE CULTUUR

ONDER DE BOGE BESCHERMING

VAN Z. M. DE KONING

DOOR HET

KONINKLIJK BELGISCH

GENOOTSCHAP VOOR NUMISMATIEK

MET DE FINANCIËLE HULP VAN RET

MIN'ISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING

EN NEDERLANDSE CULTUUR

EN HET

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ET DE LA CULTURE FRANÇAISE

DIRECTEURS:

PAUL NASTER, Él\HLE BROUETTE.

JEAN JADOT, TONY HACKENS,

MAURICE COLAERT

CXXV - 1979

BRUXELLES BRUSSEL



HERMAN VAN DER WEE & ERIK AERTS

DE VLAAMS-BRABANTSE MUNTGESCHIEDENIS
IN CIJFERS: BEN POGING TOT HOMOGENISERING

VAN DE VEERTIENDE- EN VIJFTIENDE-EEUWSE
GEGEVENS

1. Opzet en deîiniiies

De belangstelling voor de laatmiddeleeuwse muntgeschiedenis
van het graafschap Vlaanderen en van het hertogdom Brabant is
sinds het baanbrekend werk van H. Van Werveke (1) gestadig
toegenomen. Nieuw onderzoek werd aangevat en gaf aanleiding
tot een ganse reeks waardevolle publicaties, die het inzicht in de
complexe materie van het Vlaams-Brabantse muntwezen der late
middeleeuwen aanzienlijk verbeterden e).

(1) Zijn voornaamste bijdragen ove}' de middeleeuwse munt werden - ge
commentarieerd - neruitgegeven in H. VAN 'WERVElŒ, Miseellanea Mediaeua

lia. Verspreide opslelleii ooer economische en sociale qeschiedenis van de tniddel

eeuwen, Gent, 1968, p. 133-280.
(2) Zonder exhaustief te willen zijn vermelden wij : W. P. BLOCI{MANS, La

participation des sujets flamands à la politique monétaire des ducs de Bourgogne

(1384-1500), in RBN, 119, 1973, p. 103-134; ID., De oolksoerteqeruooordiqinq in

Vlaanderen in de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijden (l384~1506)

(Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van Belgiê. Klasse der Letteren, jg. 40, dl. 90), Brus
sel, 1978, p. 488-508; P. COCKSHAW, À propos de la circulation monétaire entre

la Flandre et le Brabant de 1384 à 1390, in Contributions à l'histoire économique

et sociale, 6, 1970-1971, p. 105-141; ID., Le [onctionnemetii des ateliers moné

taires sous Philippe le Hardi, in Bulletin du Cercle d' Études Numismatiques, 7
nr. 2, 1970, p. 24-37; R. DE ROOVER, The Bruges Money Market arourul 1400

(wilh siatistical supplement by Hyman Sardy) (Verhandelingen van de Konink
Iijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van Belgiê. Klasse der Letteren, jg. 30, dl. 63), Brussel, 1968, p. 37-42, 54-55,
58-62, 67-75; H. ENNO VAN GELDER, Aantekeningen bi] de Vlaamse muntslaq

1384-1434, in RBN, 107, 1961, p. 137-156; J. GHYSSENS, Les débuts de la mite

et la monnaie de compte en Flandre, in RBN, 116, 1970, p. 181-189 ; ID., Méthode
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De chronologische en geografische spreîdîng van het onderzoek
en het grote aantal onderzoekers dat erbij betrokken was, hadden
echter een spijtig neveneffect: de maatstaven die bij de diverse
numismatische berekeningen werden aangewend, verschilden soms
van auteur tot auteur. Nu en dan gebruikte zelfs eenzelfde auteur
een verschillende maatstaf bij opeenvolgende publicaties. Een an
dere maal sloop een vergissing in de berekening of werd een druk
fout bij de correctie niet opgemerkt. Hierdoor onstond een onge
lukkige heterogeniteit van gepubliceerde ruuntstatistieken, die tot
verkeerde gevolgtrekkingen of tot onjuiste interpretaties kunnen
aanleiding geven.

pour une meilleure connaissance de la monnaie en Flandre, Hainaut el Brabant
au XIve siècle, in Annalen van de Federalle van Krinqen VOOI' Oudheùlkunde
en Geschiedenis van Be19u. XLIII e congres. Sin t- N ik 1aas- lVaas 1974, Sin t

Niklaas, 1975, p. 528-532; ID., Le monnayage d'argent en Flandre, Hainaut et
Brabant au début de la guerre de cent ans, in RBN, 120, 1974, p. 109-191 ; Ph.

GlUERSON, Coinage in the Cely Papers, in Miscellanea in memoriam Jan Freâerik
Niermeyer, Groningen, 1967, p. 379-404; J. H. A. MUNRO, Wool, cicu. and
Gold. The Struggle {or Bullion in Arujlo-Burqutulian Trade, 1340~1478, Brussel,
Toronto, 1972 ; P. SPUFFORD, Monetarij Problems and Policies in the Burqunâian
Neiherlands, 1433-1496, Lelden, 1970; H. VAN DER WEE, The Growlh of the

Antwerp Market and the European Economy (jourieeruh-sixteentti centuries),
I, 's-Gravenhage, 1963, p. 107-126; R. VAN UYTVEN, Stadsfinunciên en slads
ekonomie te Leuven van de XIIde to l hei einde der X V Ide eeuw (Verhandelingen
van de Koninklijkc Vlaamse Academie voor Wetenschappen, LeUeren en
Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, jg. 23, dl. 44), Brussel, 1961,
p. 56-71; ID., WlIai is new socially and economicallij in the sixleenlh-ceniunj

Nelherlonds, in Acta Historiae Neerlandieae, 7, 1974, p. 19-22, 44, 48-49. Een
handig overzicht betreffende het bronnenmateriaal brengt W. VANDERPIJPEN,
Archieoen beireffende de murüqeschiedenis van de Middeleeiuuen en van de Mo
derne Tijden, in Annalen van rie Federatie van Krinqen uoor Oudheidkunde en

Geschiedenis van Belqiê. XLII le congres. Sini-Niklaas- Waas 1974, Sint-Niklaas,

1975, p. 541-547 (dient voor de volle middeleeuwen aangevuld met oorkonden
e.d.), Enkele Interessante bijdragen voor de monetaire geschiedenis van de
Lage Landen zijn in voorbereiding: J. H. MUNRO, Bullion Mouements and
Monetarij Contraction in Late-Meâienal England and the Loin Counlries, 1235
1500 (International Conference on Pre-Modern Monetary History 1200-1750,
University of Wisconsin 28 August - 2 September 1978); R. VAN UVTVEN,
Politique monétaire el conjoncture aux Pays-Bas du Sud (X Ive-xvle siècles)
(Istituto Internazionale di Storîa Economica «Francesco Datini ». Setlima
Settimana di Studio. La moneta nell' econornia europea, secoli XIII-XVIII) en
N. J. MAYHEW, ed. Coinage in the Low Counlries (880-1500). The Third Oxford
Symposium on Coinaqe and Monetorij Hislory (BAR International Series, 54),
Oxford, 1979.
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Dm verdere verwarring te voorkomen, leek het dan oak nuttig
de recente literatuur betreffende de Vlaarns-Brabantse muntge
sehiedenis van de 14de en de 15de eeuw aan een grondige, verge
lijkende analyse te onderwerpen. De bespreking van de bekornen
resultaten vormen de kern van deze bijdrage. Voorts worden met
behulp van deze resultaten een reeks gehomogeniseerde munt
statistieken voorgesteld.

Niet-specialisten in de numismatiek en in de muntgeschiedenis
hebben soms moeilijkheden met de gebruikte terminologie. Dm
hierin beter wegwijs te geraken, volgt een beknopte, nadere toe
lichting:

1.1. I-let gehalte of alLooi (« titre » of « aloi » in het Frans (3) ; «fine
ness 1) in het Engels)

De term « gehalte )} of « allooi 1) geeft de verhouding weer van het
gewieht goud of zilver in een bepaald muntstuk tot het totale ge
wieht van dit muntstuk. VOOI' gouden munten werd in de late
middeleeuwen « karaat » (carat) als maatstaf genomen : het gehalte
werd dan aangeduid met een aantal eenheden « karaat » waarbij 24
« karaat 1) werd besehouwd aIs een gewicht van 100 pet. zuiver goud.
Voor zilveren munten werd een aantal (1 penningen» (deniers) als
maatstaf genomen; voorts werd gebruik gemaakt van een aantal
(1 grein » (grains) aIs deelvoud van de « penning» volgens de ver
houding 1 penning = 24 grein. Voor zilveren munten werd het
gehalte dan aangeduid met een aantal « penningen 1) (en eventueel
zij n deelvouden in « grein )}), waarbij 12 « penningen t werden be
schouwd als een gewicht van 100 pet. zuiver zilver. In de laatmid
deleeuwse praktijk werd echter de hoeveelheid zilver metaal, in
een bepaalde muntsoort aanwezig, nooit in zuioer ziluer uitgedrukt :

(3) « aloi II zou voorbehouden blijven voor zilverstukken, « titre» voor goud
stukken (G. CABOURDIN, Les ducs de Lorraine et la monnaie (1480-1635), in
Annales de l'Est, 1, 1975, p. 5, nr, 1. Met zijn omschrijving van hel gehalte
(<< c'est-à-dire la teneur en métal fin II) gaan wij niet akkoord : de term gehalte
wijst nI. op een relatie (dus «••• la proportion de métal fin» : E. FOURNIAL, Histoire
monétaire de l'occident médiéval (Collection FAC), Parijs, 1970, p. 21). De term
van Cabourdin (te vergelljken met het Eng. « fine silver content ») wijst eerder
op ons begrip G gewicht zuiver zilver » (zie 1. 3). Vandaar dat H. VAN 'VERVEKE,

De ekonotniscbe en sociale gevolgen van de muntpolitiek der graven van V Iaanderen.
(1337-1433), in Miscellanea Mediaeualia, Gent, 1968, p. 253, de term «teneur
en argent pur 1) als synoniern gebruikt van « gewicht zuiver zilver ».
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de toenmalige raffinagetechniek liet niet toe een dergelijk gewicht
van 100 pet. zuiver zilver te bereiken. Steeds werden de zilvermunten
daarom geslagen met « koningszilver » (argent-Je-roi), d.w.z. met het
zilvermetaal, in ieder muntstuk aanwezig, sleehts zuiver tot op
11 penningen 12 grein na (d.i. 1l~ penningen of drieëntwintig vier
entwintigsten of 95,83 pet. zuiver zilver),

Bij aanduiding van het gewicht edei metaal, dat een zilveren
muntstuk bevat, vermelden de laatmiddeleeuwse bronnen dus
steeds een aantai penningen en grein (t koningszilver }) (4). Dit ko
ningszilver is, zoals reeds opgemerkt, sleehts zuiver zilver tot op
95,83 pet. : het saldo à 4,17 pet. is koper of een analoog (niet edel)
metaal. WH men bijgevolg de juiste hoeveelheid zuiver zilver here
kerien, aanwezig in een muntstuk waarvan het gewicht «( konings
zilver » vanuit de eigentijdse bronnen is gekend en aangeduid, dan
moet dit gewieht (1 koningszilver : nog met 1/24 of 4,17 pet. worden
verminderd (5). In de volgende paragraaf zal worden aangetoond

(4) Bijvoorbeeld voor de xvIIe eeuw : ~ Assaooir les deniers de deux gros de

six deniers daloy argent le roy '" Il (Gent, Stadsarchlet, reeks charters, nr. 561,
ordonnantle dd. 12 oktober 1433, art. 1); « '" penningen .. , die houdeti zulleti

V Id. canines siloers in alIoy... » (Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkarner,
Cartons, 11T. 65, kaft 3, ordonnantie dd. 12 [uni 1434) ; zie voor de XIVdc eeuw
de talrijke voorbeelden in J. BARTIER en A. VAN NmUWENHUYSEN, o.l.v. P.
BONENFANT, Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Première série: 1381

1506. Première section: ordonnances de Philippe le Hardi, de Marquerite de Male

et de Jean sans Peur (1381-1419). T. I. Ordonnances de Philippe le Hardi el

de Marguerite de Male du 16 octobre 1381 au 31 décembre 1393 (Publications de
la Commission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique), Brussel,
1965, p. 51, 164, 165, 189, 229, 230, 293, 349, etc. Betekenisvol is dat men voor
het gond dikwijls expliciet schreef: ~ .. , âor fin ... 0 (Gent, Stadsarchieî, reeks
charters, nr. 561) of ~ '" [ijn qotult» ." ~ (Algemeen Rijksarchief Brussel, Reken
kamcr, nr. 1158. fol. 25 en 26). Vanaf de tweede heift van de xv de eeuw ver
melden sommige bronnen eveneens hoeveelheden zuiver zilver: zie infra,

voetnoot nr. 18.
(5) Orn de [uiste hoeveelheid zuiver ziluer in een bepaald munttype te be

rekenen vanuit de informatie der laatrniddeleeuwse bronnen, die de gegevens
uit.drukken in terrnen van konlngszilver, moet dus een formule worden toe
gepast die vanuit de verstrekte informatie vertrekt. Voor een munttype met
een totaal gewicht van 2,44 gram en een gehalte van 6 penningen koningszllver

6
bijvoorbeeId, zal de formule luiden aIs volgt: 2,44 . (12 . 95,83) = 1,17 gram

zuiver zilver, Vandaar dat E. FOURNIAL, Histoire monétaire ... , p. 23, eveneens
een aîtrekking maakt met 1/24 : ~ Si elle (l'espèce) était à 6 deniers argent-le-Roi,
elle était en fait 5 d. 18gr. (0,479) de fin ... ~. Of zoals sommige teksten expliciet
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dat met deze nuances in de recente literatuur niet altijd wordt
rekening gehouden.

1.2. De snede of verdeling (« taille l> in het Frans)

In de Vlaams-Brabantse bronnen van de late middeleeuwen duidt
de term «( snede » het aantal muntstukken aan dat de muntmeester
verplicht was te slaan nit een « Troyse mark » (marc de Troyes)
muntmetaa1. De Troyse mark was een gewichtseenheid en woog
244,7529 gram (6). Het gebrnikte muntmetaal was meestal een
legering van goud of zilver met andere metalen.

De toegepaste smelt- en raffinagetechniekcn, de gebruikte werk
tuigen en instal1aties waren nog te primitief Dm een volledige ge
lijkheid qua gewicht en gehalte voor ieder aangemunt stuk te
waarborgen. Volgens de usantie van de tijd was het echter vol
doende dat het gezamenlijk gewicht van de aangemunte stukken
aan de norm van één Troyse mark (= 244,7529 gram) beantwoord
de, le fort portant le faible; ook voor het gehalte waren analoge

zeggen: « •.• ienet Xld dalloy arqenti regis et de puro arqenlo Xd XII grana cum
dimiâio » (Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, or. 1158, fol. 97).

(6) ~ chiffre universellement accepté ... ~ zie: E. FOURNIAL, Histoire moné-
taire ... , p. 26, 161 en 168; H. LAURENT, La Loi de Gresham au J'v/oyen Âge.
Essai sur la circulation monétaire entre la Flandre et le Brabani à la fin du
XI Vil siècle (Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
de Bruxelles, 5), Brussel, 1933, p. 5; J. H. A. MUNRO, Waol, Clotli and Gold .•.,

p. 14, nr, 10. Vclgens R. VAN UVTVEN, Munt en muntslag, in Kernproblemen
der economische qeschiedenis, eds. H. BAUDET en H. VAN DER MEULEN, Gro
ningen, 1978, p. 85, bestaat er geen eenstemmigheid omtrent de waarde van de
Troyse mark, Dit lijkt o.l. wel enigszins overdreven. Zie in dit opzicht de
recente studies van J. GHYSSENS, Les marcs au moyen âge, in Bulletin du Cercle
d'Études Numismatiques, 4, nr. 1, 1967, p. 1-6; C. WVFFELS, Note sur les marcs
monétaires utilisés en Flandre ei en Artois avant 1300, in Handelingen van het
Genooischap ~ Société d'Émulation» te Brugge, 104, 1967, p. 70 en 86; ID.,
Contribution à l'histoire monétaire de Flandre au XI Ile siècle, in Revue belge
de Philologie el d'Histoire, 45, nr. 4, 1967, p. 1113·1141. Men moet uiteraard
een onderscheid kunnen maken tussen Brugse, Keulse, Vlaamse (van 128 en
130 sterlings) ... marken : C. WYFFELS, Nole "'J p. 70~73, 86 en de cornparatieve
tabel met inleiding bij E. FOURNIAL, o.c., p. 161-168. Stippen wij nog aan dat
G. PUSCH, Slaalliche Mtinz- und Geldpolilik in den Nietlerlandeti unter den
Burgundischen und Habsburgischen Herrscherri, besonâers unier Kaiser Karl V.,
Munchen, 1932, o.a. op p. 78 e.v. de «taille» (0 wieviel Münzen der hetref
fenden Sorte auî die nlederlândische Marc de Troyes gehen ») ten onrechte
gelijkstelt met de muntvoet.
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regels van toepassing. WeI golden er voor de aîzonderlijke munt
stukken, zowel qua gewicht ais qua gehalte, maximale en minimale
afwijkingen (remèdes), die door de muntmeester niet mochten worden
overschreden.

De Troyse mark ais gewichtseenheid kende tenslotte een ganse
reeks onderverdelingen die volledigheidshaive hier worden opge
nomen : 1 mark (marc) = 8 ons (onces) = 192 penningen (deniers)
= 4608 grein (grains) ; deze equivalenties impliceren dat één ons
gelijk is aan 24 penningen en één penning gelijk aan 24 grein.
Wanneer het gewicht in termen van penningen (Troys markgewicht)
staat uitgedrukt, wordt de schelling (sol, sou) aIs meervoud van
de penning, in een verhouding van één schelling gelijk aan 12 pen
ningen, eveneens gebruikt (102 penningen Troys markgewicht wor
den bij wijze van voorbeeld dan 8 sous 6 deniers de pois au marc
de Troiz). De deelvouden van de Troyse mark worden speciaal
vermeld om het onderscheid te bekIemtonen dat bestaat tussen de
termen « penning » en « grein » als gewichtsmaatstaf en dezelfde
termen aIs gehaitemaatstaf (').

1.3. Rel gewicht zuioer ziluer, of zuioer goud (8) «( poids de fin»;
« poids de métal fin s : « poids d'or fin»; « poids d'argent fin»;

(7) De hier gegeven onderverdeling (zie J. H. A. MUNRO, o.c., p. 14, nr. 10)
volstaat ruirnschoots voor gewone gewichtsberekeningen. Om de eigen corn
plexlteit van muntrekeningen te kunnen begrijpen, heeft men evenwel be
hoefte aan meer gesofîsticeerde indelingen als : 1 mark = 4 [ierlons (vlerlingen)
= 8 ons = 192 penningen = 384 obolen = 4608 grein (E. FOURNIAL, O.C.,

p. 161-162) of nog : 1 mark = 4 [ierions = 8 ons = 160 esterlins (engelsen,
ingelsen, sterlingen) = 320 mailles (obolen) = 640 félins = 1280 karaat (E.

FOURNIAL, o.c., p. 162-163 en P. COCKSHAW, Le fonctionnement ... , p. 26, nr. 6).
Noteer dat de maille géén 1/340 mark is en de esterlin géén 1/60 mark (zoals
een niet verbeterde drukfout bij P. COCKSHAW, O.C., p. 26, ur. 6 en E. FOURNIAL,

O.C., p. 163 zou laten verrnoeden). Zie overigens het «tableau récapitulatif ~

bij E. FOURNIAL, o.c., p. 168.
(8) De terminologie in de gespecialiseerde literatuur is jammer genoeg niet

eensluidend : H. Enna van Gelder en V. Janssens spreken van a fijn gond ~

en ~ fîjn zilver ~; E. Schollîers gebrnikt naast deze termen ook a goud ... Iijn >l

en « zilver ... fijn ~; H. Enno van Gelder en M. Hoc hou den het bij a fijnheid ~

zoals ook W. P. Blockmans en E. Fournial die het in hun publicaties over a fin >l

hebben; sommige historlcl (H. Van Werveke, R. Van Uytven ... ) verkiezen het
kwaliîicatief (1 zuiver >l i.p.v. «fîjn e : « zuiver zilver 0, a gewicht zuiver zilver 0 ;

nog andere spreken over e intrlnsleke waarde >l (a valeur intrinsèque >l), « netto
gewicht D (<< poids net >l), « fijn gewlcht >l of « gewicht fîjn >l (0 poids de fin ~) etc.



DE VLAAMS-BRABANTSE MUNTGESCHIEDENIS IN CIJFERS 65

(I fin 1) ••• in het Frans; (I fine silver content); « fine gold content ) ;
« weight fine gold ); « weight fine silver e ; (l weight pure silver ) ;
(I containing fine ... » in het Engels).

De term geeft het juiste gewicht edel metaal aan dat een munt
stuk van een bepaalde muntsoort wordt geacht te bevatten. Hoger
werd uitdrukkelijk gewezen op de bijzondere moeilijkheden die
zich voordoen met betrekking tot het zilver. Met het gewicht zuioer
zilver wordt bedoeld de juiste hoeveelheid zuiver zilver (zuiver tot
op 100 pet. na) in een bepaald muntstuk aanwezig; met het gewicht
koningszilver wordt dan bedoeld de juiste hoeveelheid «konings
zilver 1) (slechts zuiver tot op 95,83 pet. na) dat in een bepaald
muntstuk aanwezig is.

1.4. Hoewel de termen (1 muntvoet ), sleyschat (seigneuriage), bras
sage, traite, marc d'oeuvre, empirances e.a, zeer belangrijk zijn voor
het numismatische en monetaire onderzoek, worden ze bij de hier
navoIgende analyse niet betrokken, Het bleek dan ook overbodig
dieper hierop in te gaan. V001' nadere toelichtingen kan steeds de
gespecialiseerde literatuur worden geraadpleegd (9).

In een eerste deel zullen de verschillen en onverenigbaarheden
worden onderzocht die zijn terug te vinden in de zilvermuntstatis
tieken van versehillende auteurs. Er zal dan worden nagegaan
in hoever sommige afwijkingen te wijten zijn aan vergissingen in
de gebruikte maatstaven of in hoever zîj eerder aan rekenfouten
en dergelijke moeten worden toegeschreven. In het volgende deel
zal worden getracht somrnige verschillen in maatstaf of in bereke
ning op te sporen die bij dezelfde auteurs in opeenvoigende publica
ties optreden. AIs slot wordt dan een gehomogeniseerde overzichts
tabel aangeboden.

Een groter aantal verschillen werd vastgesteld met betrekking
tot het graafschap Vlaanderen, dan met betrekking tot het hertog
dom Brabant. Dit laat zich gemakkelijk begrijpen : de studies over
het Vlaamse muntwezen zijn veel talrijker en uitvoeriger dan die
over het Brabantse muntwezen (I0).

(9) Bij wijze van voorbeeld: Ph. GRIERSON, Nutnismatics, Londen-Oxford
New York, 1975, p. 193 e.v.; P. COCKSHAW, o.c., p. 26, nr. 6 en 28, nr. 10;
E. FOURNIAL, o.c., p. 21-30; J. H. A. MUNRO, o.e., p. 25, 26 e.a.

(10) Het hertogdom Brabant heeft dus in hel monetaire vlak een zekere
achterstand in te lopen tegenover hel graafschap Vlaanderen. In zijn economi-

5
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2. Verschillen belreffende hel gewichl zuioer zilver in de munlsla
iislieken van diverse auteurs

TabeI 1 geeft een vergeIijkend overzicht van het gewicht konings
ziIver en het gewicht zuiver ziIver van de Vlaams-Brabantse en
Vlaamse groot, zoals dit respectievelijk door de auteurs H. Van
Werveke, P. Cockshaw, G. Bigwood en door onszelf werd berekend
en gepubliceerd voor de moeilijke periode 1384-1389/90. Tabel II
geeft een analoog overzicht met betrekking tot het gewicht konings
zilver en het gewicht zuiver zilver van de dubbele Vlaamse groot,
zoals dit werd berekend en gepubliceerd door de auteurs H. Enno
Van Gelder, H. Van Werveke, J. H. A. Munro, R. de Roover, W.
P. Blockmans en door onszelf voor de periode 1410-1428. Tabel
II I tenslotte vergelijkt het gewicht koningszilver en het gewicht
zuiver zilver van de Brabantse enkele en dubbele groot, zoals dit
werd berekend op basis van C. Piot en door onszelf.

Twee belangrijke vaststellingen dringen zich bij de vergeIijking
op : de gegevens die wijzelf berekenden en publiceerden, wijken in
de drie tabellen systematisch af van de andere gegevens; voorts
wijken in tabel 1 twee gegevens van P. Cockshaw lichtjes af van die
van H. Van Werveke en G. Bigwood ; in tabel II wijkt één gegeven
van W. Blockmans en G. Bigwood lichtjes af van de cîjfers die H.
Enno van Gelder en J. H. A. Munro voor hetzelfde jaar inschreven.

2.1. De kleine afwijkingen in de tabellen I en II kunnen aIs voIgt
worden verklaard :

2.1.1. De ordonnantie van 29 oktober 1386 bepaalde het ge
halte van de enkele Vlaamse zilveren groot op V deniers VIII
grains (of 444 %0 koningszilver) en de snede op VII l sous
VI deniers de pois au marc de Troiz (of 2,3995 gram) (11). P.
Cockshaw nam voor de bepaling van het gehalte een verhouding
van 443 %0' voor de bepaling van het totaal gewicht, gebaseerd
op de aangeduide snede, een afgeronde waarde van 2,39 gram (12).

sehe geschiedenis van het Zuidnederlandse muntwezen (1200-1713) zal eerst
genoemde van de auteurs trachten deze leemte aan te vullen.

(11) J. BARTIER en A. VAN NIEUWENHUYSEN o.I.v. P. BONENFANT, Ordan
nances ... , p. 189, nr. 128 [2].

(12) P. COCKSHAW, A propos ..., p. 115 en 127. Deze enkele kleine fout doet
geen afbreuk aan het prachtige artikel van de auteur waarin deze o.a. fun da
mcntele kritiek Ievert op de theorieën van Laurent en Van Werveke i.v.m, de
Vlaams-Brabantse monetaire verhoudingen tussen 1384 en 1390.



Tabel 1

GEWICHT ZUIVER ZILVER EN GEWICHT KONINGSZILVER VAN DE ENKELE
VLAAMS-BRABANTSE GROOT, 1384-1390 (IN GRAMMEN)

KONINGSZlLVER ZUIVER

ZILVER

datum terrltorium (1) (2) (3) (4) (5) (6)

16 juH 1384 (x) Vlaanderen-Brabant - - 1,22 1,22 1,22 1,17
29 oktober 1386 Vlaanderen 1,07 1,07 1,07 1,06 1,07 1,03
3 april 1387 Vlaanderen 0.89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,86
1 oktober 1388 Vlaanderen 0,81 0,81 0.81 0,81 0,81 0.78
dec.sjan. 1389-1390 Vlaanderen 1,07 1,07 1,07 1,06 - 1,02

(1) H. VAN WEIl.VEKE, De ekonotnische en sociale gevolgen van de munlpolitiek der qranen van Ylaan-
deren (1337-1433). in Annales de la Société d'Émulation de Bruges. 74, 1931, p. 2-3 ;

(2) In., De Gentsche slads(inanciën in de Middeleeuiuen, Brussel, 1934, p. 141-142 en 145;
(3) ID.• De Vlaamsche muniheruormitiq van 1389-1390. in Nederlandsche Historiebladen, 1, 1938, p. 337 ;
(4) op basis van P. COCKSHAW, A propos .... passim;
(5) op basis van G. BIGWOOD, Le régime juridique et économique du commerce de l'argent dans la Belgique

du Moyen Age, l, 1920, Brussel, p. 609 ;
(6) H. VAN DER WEE, The Growth ... , l, p. 125-126 table XIV.

(x) Sommige auteurs (H. Van Werveke o.a.) schrijven hier 4 september 1384 doch bedoelen dezelfde
ordonnantie van 16 juli 1384 die op deze laatste datum werd goedgekeurd en afgekondigd (6 Donné a
Paris, le X Vle de juillet, l'an de grace 1\1 CCC III [XX et quatre ») maar inderdaad pas op 4 september van
kracht glng (J. BARTlERenA. VAN NlEUWENHUYSEN o.l.v, P. BONENFANT, Ordonnances ... , ur, 45 en P.
COCKSHAW, A propos ..., p. 110).
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Tabel II

GEWICHT ZUIVER EN GEWICHT KONINGSZILVER VAN DE
DUBBELE VLAAMSE GROOT, 1410-1428 (IN GRAMMEN)

KONIN GSZILVER ZUIVER

ZILVER

daturn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

17 augustus 1410 (x) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,40
6 december 1416 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 1,96
12 [uni 1418 1,80 1,80 1,80 1,80 - 1,80 1,80 1,72
7 november 1428 1,59 - - 1,59 - 1,60 1,60 1,54

(1) H. ENNa VAN GELOER, Aanlekeningen ... , p. 154;
(2) H. VAN WERVEKE, De ekonomische en sociale... , p. 2-3 (x2) ;
(3) ID., De Genische stadsîinanciën ... , p. 145 ;
(4) op basis van J. H. A. Muxao, Wool, Cloth and Gold ... , p. 211, table K (appendix 1) ;
(5) op basis van R. de ROOVER, The Bruges l\Joney Market ... , p. 40-41 ;
(6) W. P. BLOCKMANS, La participation ... , p. 119 ;
(7) G. Bmwoon, Le régime... , J, p. 611 ;
(8) H. VAN DER WEB, The Grounli ... , I, p. 125-126, table XIV (xà),

(x) Alle auteurs, wijzelf incluis, schrijven hier 17 augustus 1409 omdat - al dan niet via Van
Werveke - gesteund werd op de paleograüsche lnterpretatle van Deschamps de Pas. W. P. BLOCKMANS,

O.C., p. 108-110 meent dat het hier om een fout gaat : 6 concluons qu'il faudra bannir des datations le fan
tôme d'une ordonnance de 1409~. Dezelfde auteur hernam zijn stelling in: De uolksuerteqetuuoordiqinq
in Vlaanderen ... , p. 491-492.
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Door deze Iichte afwijking van de juiste gegevens, die respee
tievelijk dus 444 %0 en 2,3995 gram luiden, werd een klein
verschil in het eindresultaat bekomen, met name t06 gram
koningszilver in de plaats van het meer nauwkeurige 1,07 gram
koningszilver (tabel 1).
2.1.2 De ordonnantie van 20 december 1389 bepaalde het
gehalte van de enkele Vlaamse zilveren groot op een verhouding
van 416,7 %0' en het totaal gewicht - gebaseerd op een snede
van 96 - op 2,55 gram (13). G. Bigwood en H. Van Werveke
stelden aan de hand van deze gegevens een gewicht edel metaal
voor van 1,07 gram koningszilver, Een juiste berekening gaf
als uitslag een gewicht van 1,062 gram koningszilver : hier
blijkt dus het cijfer dat P. Cockshaw aanduidde, met name
1,06 gram koningszîlver, het meest naukeurige te zijn (tabel 1).
2.1.3. De ordonnantie van 7 november 1428 gaf aIs snede voor
de dubbele Vlaamse zilveren groot het getaI 68,5 op. J. H. A.
Munro, H. Enno van Gelder (14) en P. Cockshaw (15) steunen
hun berekeningen op deze snede en bekomen een nauwkeurig
gewicht edel metaal van 1,59 gram zilver. W. P. Blockmans
daarentegen vermeldt per vergissing een snede van 68, zodat
zijn gewicht zilver iets te zwaar uitvalt, met name 1,60 gram
in plaats van het meer naukweurige 1,59 gram koningszilver
(label II). Hetzelfde geldt voor G. Bigwood.

2.2. In de tabellen I, II en III zijn er niet alleen enkele kleine ver
schillen terug te vinden, maar treft vooral de grote, systematische

(13) J. BARTlER en A. VAN NlEUWENHUYSEN o.l.v, P. BONENFANT, o. e., p. 349,
Dr. 232 [2]. Het gehalte (<< V deniers d'aIoy~) is 41,67 pet. ; het gewlcht (<< de
V III soulz de poix au marc de Troyes '" 0) bedraagt 2,5495 gram.

(14) J. H. A. MUNRO, Wool, Ciolh and Gotâ .•., p. 211, appendix 1, table K
en In., An Aspect of meâienal Public Finance: the Profils o{ Counterîeitinq in
the fifleenth~century Low Couniries, in RBN, 118, 1972, p. 132; H. ENNO VAN

GELDER, Aantekeningen ...• p. 154.
(15) P. COCKSHAW, De quelques imitations de monnaies au xve siècle, in

RBN, 118, 1972, p. 155. Blockmans die zich - zoals de anderen overigens 
steunt op de tekstuitgavc van L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'histoire mo
nétaire des comtes de Flandre el la maison de Bourgogne et description de leurs
monnaies d'or el d'argent, Parijs, 1863, p. 71 heeft hoogstwaarschijnlijk de woor
den ~ ... et maille ... ~ achter de snedebepaling in de ordonnantie niet opge
merkt: Q maille ~ (synoniem van obooI) is precies een ~ demi-denier (dans tous
ses sens) » (E. FOURNIAL. D.C., p. 189).
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Tabel III

GEWICHT ZUIVER ZILVER EN GEWICHT KONINGSZILVER VAN
DE ENKELE EN DUBBELE BRABANTSE GROOT, 1363-1392

(IN GRAMMEN)

Enkele Groot Dubbele Groot

Datum Zuiver zilver Konlngszilver Zuiver zllver Koningszilver
(1) (2) (3) (4)

oktoher 1363 0,72 0,75 - -
juni 1370 0,47 0,49 - -
juni 1381 0,334 0,348 0,668 0,697
september 1387 0,85 0,885 1,70 1,770
jl1ni 1392 0,84 0,878 1,68 1,756

(1) H. VAN DER WEE, The Growlh ... , I, p. 126-127, table XV.
(2) - voor 1363 berekend op basis van een suede van 144 (1,6997 gram) en

een gehalte van 5 penningen 7 grein (44,10 pct.). Zie A. DE WITTE, Histoire

monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint Empire
romain (Académie d'archéologie de Belgique, nr. 48, 5de reeks), I, Brussel,
1894, p. 140.

- voor 1370 berekend op basis van een snede van 168 (1,4569 gram) en een
gehalte van 4 penningen (33,33 pct.). Zie A. DE WITTE, D.C., l, p. 140.

- voor 1381 berekend op basis van een snede van 234 (1,0460 gram) en een
gehalte van 4 penningen (33,33 pct.). Zie C. PlOT, Discussions entre le duc
de Wenceslas el les étals de Brabant au sujel de ses monnaies, in RBN, 1, 1841
1843, p. 192, pièce justificative ur. 4 en H. LAURENT, La Loi de Gresham ... ,
p. 132, document nr. 6. Deze ordonnantie geeft geen technische gegevens,
doeh haar prototype, een tekst voorgelegd aan de Staten op 19 mei 1381 (C.
Pror, o.c., p. 177 en H. LAURENT, o.c., p. 130, document nr. 5) daarentegen weI:
C. Pro r, o.c., p. 188-189, pièce justificative ur. 3 en A. DE WITTE, o.c., 1, p. 146.
Enlge onduidelijkheden in de literatuur dienen rechtgezet. C. PlOT, o.c., p. 188
vermeldt duidelljk : « ende des sai men sniden van den cleinen penninge vorse.
op de iroissche gewrachte marc XI Xs. gr. .. . n wat een snede van 228 geeft. In
werkelijkheid werd evenwel aangemunt op hasis van een snede van 19s. 6d.
(of 234) (A. DE WITTE, o.c., I, p. 144), een gegeven dat trouwens beter aansluit
bij de snede van de dubbele groot van deze ordonnantie (9s. 9d. of 117).

Twee mogelijkheden stellen zieh nu : ofwel werd in de praktijk bewust atge
weken van de theorie, werd het project van mei 1381 niet toegepast en kreeg
muntmeester Nicolas Chavre een afwijkende instructie mee. De tekst waar
op Plot zich baseerde is volgens Laurent jammer genoeg verloren gegaan,
Een veel eenvoudiger oplossing zou zijn dat Piot gewoon zich vergist heeft bij
de transcriptie. Een mogelijkheid die, gezien de kwaliteit van zijn teksten,
eveneens in aanmerking komt,
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afwijking tussen onze eigen cijîers, zoals ze gepubliceerd werden
in The Growth of the Antwerp Market (1963), en die van de andere
auteurs. De reden van deze systematische afwijking moet worden
gezocht in het verschillend standpunt ten overstaan van het begrip
«gewicht zuiver zilver )}. In de middeleeuwen was, zoais hoger
reeds herhaaldelijk opgemerkt, «koningszilver » (argent-le-roi) het
zuiverste zilver dat kon worden bckomen : dit koningszilver be
vatte echter geen 100 pet. zuiver zilver maar had slechts een zuiver
heîd van drieëntwintig vierentwintigsten, hetgeen neerkomt op
een zuiverheidspercentage van 95,83 pet. (16). WH men het gewicht
100 pet. zuioer zilner in een bepaalde groot berekenen, dan moet
het bekomen gewieht edel metaal, dat op basis van de ordonnanties,
adviezen en muntinstructies steeds een resultaat in koningszilver
uitdrukt, nog eens aangepast worden door vermenîgvuldiging met
hel pereentage van 95,83 pet. De gewichten zuiver zilver van de

(16) E. FOURNIAL, D.C., p. 22-23; J. H. A. MUNRO, Waol, Cloih and Golâ ... ,
p. 14, nr. 10, en 31 ; H. A. MISKIMIN, ll;[oney, Priees and Foreign Excluuiçe in
[ourteenlh-ceniurij France (Yale Studies in Economies, 15), New Haven-Londen,
1963, p. 31 ; J. H. A. MUNRO, An aspect ... , p. 129; P. COCI<SHAW, Le fonctionne
ment ... , p. 26, ur. 6 (1).

- voor 1387 berekend op basis van een suede van 120 (2,0396 gram) en een
gehalte van 5 penningen 5 grein (43,40 pct.). Zie C. PlOT, Ancienne admini
stration monétaire de la Belgique, in RBN, 1, 1841-1843, p. 138, pièce justi
ficative or. 12.

- voor 1392 berekend op basis van een snede van 120 (2,0396 gram) en een
gehalte van 5 penningen 4 grein (43,06 pct.). Zie A. DE 'WITTE, o.c., I, p. 170

en C. PIOT, Notice sur les monnaies de Jeanne, duchesse de Brabant (1383-1406),

in REN, 2, 1843-1845, p. 138, pièce justificative ur. 4.
(3) H. VAN DER WEE, o.c., I, p. 126-127, table XV (x2).
(4) VOOT de dubbele groten blijft het gehalte behouden, doch de snede ver

mindert met de helft, zodat het totale gewicht verdubbelt.
- voor 1381: C. PlOT, Discussions ... (bevat talrijke slordlgheden : geeft

voor het gehalte o.a. het onvoorstelbare gegeven van 4 mark) en H. LAURENT,

La Loi ... : snede van 117 (2,0919 gram).
- voor 1387: C. PlOT, Ancienne ... : snede van 60 (4,0792 gram).
- voor 1392: C. PlOT, Notice ... en A. DE WITTE, Histoire ... : snede van

60 (4,0792 gram).
Te vermelden is nog dat P. COCH:SHAW, A propos ... , p. 119 en 130 i.v.m. de

ordonnanties van 1387 en 1392 telkens tot andere cijfers komt voor de dubbele
groten (resp. 4,07 gram en 43,3 pet. ; 4,07 gram en 42,9 pct.) omdat hij anders
afrondt.



Tabel IV

CONTROLE-BEREKENING DOüR AANPASSING VAN RET GEWICRT ZUIVER ZILVER VAN DE GROTEN,
ZOALS DOOR H. VAN DER WEE GEPUBLICEERD, NAAR HUN GEWICHT KONINGSZILVER

1
Herleidingen

Datum Gewicht zuiver zllver Eén vierentwintlgste Gewicht Koningszllver Afgeronde gegevens 23 24
in grammen deel van Ca) Ca) + (b) (c) (c) x - (a) x -

(a) (b)
24 23

oktober 1363 0,72 0,0300 0,7500 0,75 0.72 0,75,

[uni 1370 0,47 0,0195 0,4895 0,49 0,47 0,49
juni 1381 0.67 0,0279 0,6979 0,70 0,67 0,70
jull 1384 1,17 0,0487 1,2187 1,22 1,17 1,22

oktober 1386 1,03 0,0429 1,0729 1,07 1,03 1,07
april 1387 0,86 0,0358 0,8958 0,90 0,86 0,90
september 1387 1,70 0,0708 1,7708 1,77 1,70 1,77

oktober 1388 0,78 0,0325 0,8125 0,81 0,78 0,81

december 1389 1,02 0,0425 1,0625 1,06 (17) 1,02 1,06
juni 1392 1,68 0,0700 1,7500 1,75 1,68 1,75
augustus 1409 2,40 0,1000 2,5000 2,50 2,40 2,50
december 1416 1,96 0,0816 2,0416 2,04 1,96 2,04
juni 1418 1,72 0,0716 1,7916 1,79 1,72 1,79
november 1428 1,54 0,0641 1,6041 1,60 1,54 1,60

(17) En dus geen 1,07 gram zoals H. Van Werveke beweert. Zie supra de correctie van P. Cockshaw.
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Vlaamse en Brabantse groot, die door ons werden gepubliceerd,
geven aldus het correcte gewicht zuiuer zilner weer pel' groot.
Daarentegen geven de andere auteurs met betrekking tot de Vlaam
se en Brabantse groot als gewicht zuiver zilver in feite een gewieht
koninqsziloer, d.w.z. slechts zuiver tot 95,83 pet. In dit opzieht is
hun aanduiding niet volledig nauwkeurig en kan ze aanleiding geven
tot verwarring. Enkele voorbeelden kan men vinden in tabel
IV.

Zoals men kan bemerken vallen el' in tabel IV ook enkele lichte
onnauwkeurigheden te noteren, betreffende onze eigen gegevens
van april 1387, juni 1418 en november 1428. Bij de aanpassing
en afronding naar koningszilver toe (c) doet zich een klein versehil
ten overstaan van het gewieht koningsziIver van de overige auteurs
opmerken : respectievelijk 0,90 -1,79 - 1,60 in plaats van 0,89 
1,80 - 1,61.

In tabel VI zullen de juiste cijfers VOOl' het gewicht zuiver zilver
voor de groten van deze jaren gepubliceerd worden.

Dit het overzicht in tabel IV en tabel VI komt echter duidelijk
naar voren dat het systematisch verschil van onze eigen gegevens
met die van de andere auteurs te wijten is aan de strikte toepassing
van het begrip «zuiver zilver 1) bij onze berekeningen. Hieruit
volgt dat de afwijking zich tot de zilvermunten beperkt en dat ze
niet is terug te vin den in het gouden geld, waal' het gewicht zuiver
gond onveranderlijk op een standaard van 24 karaat stond.

Tenslotte mag nit het voorgaande niet worden afgeleid dat de
andere auteurs niet op de hoogte waren van de relatieve zuiverheid
van het koningszilver. Integendeel, geregeld stelden zij bij hun
berekeningen een gehalte van 12 penningen koningszilver impliciet
of expliciet gelijk aan 95,83 pet. zuiver zilver (18). De grote moeilijk-

(18) « ••, 6d. argent-le-roi (0,479 fine) s : P. SpuFFonD, MoneLary Problems ... ,
p. 40, nr, 3 (gehalte van de stuiver in 1433, 1466 en 1467) en zijn berekeningen
voor het gehalte van de dubbele stuiver in 1466 en 1467 (ibiâ., p. 40, nr. 4),
van de ~ grand double» in 1489 (ibid., p. 41, nr, 2), van de ~ briquet 1) en il double
briquet» in 1474-1487 (ibid., p. 41, nr. 4) e.a. H. ENNa VAN GELDER en M.
Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourguignons el espagnols 1434-1713, Amster
dam, 1960, p. 13, 14 en 20 waar het gehalte (6 pennlngen koningsztlver) van de
stulver in 1434, 1466, 1467 en van de groot in 1434 correct uitgezuiverd wordt
tot op 479 %0' In dit mooie werk blijven beide auteurs steeds zeer consequent
in hun cijfers. De op bet eerste zicht eigenaardig voorkomende vaststelling
dat een gehalte van 6 penningen op p. 13, 14 en 20 een percentage van 47,9 pet.
geeft en op p. 43 en 46 (0 griffon ~ 1487 en dubbele stuiver 1488) een percentage



74 H. VAN DER WEE & E. AERTS

heid is echter dat verschillende auteurs in hun werk(en) niet al
tijd consequent blijven ten opzichte van hun uitgangspunt zodat
de lezer bij gepubliceerde cijfers over gewichten zuîver zilver
meestal niet weet wat er met de term «zuiver zilver >) juist wordt
bedoeld.

3. Verschillen betreffende hei gewichi zuioer ziloer in de muntsta
tistieken van eenzelfde auteur.

Het delicate onderscheid tussen het gewicht koningszilver en
het gewicht zuiver zilver werd, zoals zopas toegelicht, inderdaad
niet zelden de aanleiding tot verstrooidheid en onoplettendheid
bij specialisten in de numismatiek en in de muntgeschiedenis.

3.1. Wanneer bijvoorbeeld H. Enno van Gelder in zijn zeer be
langrijke publicatie van 1960 het gehalte opgeeft van de zilveren
munten, dan is het gewicht edel metaal, dat daarvan kan worden
afgeleid, een bepaalde hoeveelheid zuiuer ziluer ; wanneer dezelfde
historieus in zijn studie over de Vlaamse muntslag, die nauwelijks
één jaar later verscheen, een overzicht geeft van de hoeveelheid
« fijn goud of zilver» (om de terminologie van de auteur te ge
bruiken) van de aangemunte rnuntstukken in de periode 1384
1434, dan blijkt nit herberekenîng dat onder de als zuiver zilver
voorgestelde gewichten in feite een bepaalde hoeveelheid konings
zilver schuilgaat (19). De auteur duidt nergens expliciet aan dat in
zijn publicaties twee verschillende maatstaven werden aangewend.

3.2. Het gevaar voor verwarring wordt nog groter wanneer auteurs
in één en dezelfde publicatie de beide uitgangspunten voor bere
kening door elkaar gebruiken en de bekomen resultaten niet nader

van 50,0 pel. oplevert, ls le verklaren door het Ielt dat de gegevens van de
ordonnanties van 1487-1488 opgeteld werden in hoeveelheden zuiver zilver l.
p.v. koningszilver: zie A. DE WITTE, o.c., I, p. 74, 75, 76, en Algemeen Rijks
archlel Brussel, Rekenkamer, Cartons, nr. 63, los stuk, kaït E, dd. 1487 (nr, 27),
fol. 2 en 2v.

(19) Voor de publicatie van 1960 : zie supra, voetnoot nr, 18 ; voor deze van
1961: H. ENNO VAN GELDER, Aantekeningen ... , p. 154: zijn cijferresultaten
zijn - zo hlijkt uit herberekening - uitgevoerd volgens een standaard van
24/24 (zonder uitzuivering van het één en vierentwintigste deel koper) en zijn
dus ipso facto volledig in overeensternming met de gegevens van de andere
auteurs die eveneens deze standaard toepassen (zie tabel Il en vergelijk nr. 1
met nrs, 2, 3, 4, 5, 6 en 7).
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verduidelijken. P. Spufford bijvoorbeeld beging in zijn studie over
de muntpolitiek in de Bourgondische Nederlanden een dergelijke
vergissing. Steeds werd in deze studie het gehalte van de zilveren
munten neergeschreven in termen van koningszilver en vanuit dit
gegeven correct uitgezuiverd volgens een standaard van drieën
twintig vierentwintigsten of van 95,83 pct., derwijze dat de aldus
bekomen gewichten telkens een bepaalde hoeveelheid zuiuer ziluer
vertegenwoordigen (20). Voor de griffioenen «< griffons 1», dubbele
griffioenen en realen van 1487 leidde deze methode echter tot een
kleine onjuistheid : het gehalte van de zilverstukken van de ordon
nanties van 1487 staat bij uitzondering duidelijk opgesteld in termen
van zuioer ziluer, zodat de terminologie van Spufford - die ook
voor 1487 het zilvergehalte uitdrukt in een aantal penningen en
grein koningszilver - hier verkeerd is el).

3.3. In de niet minder belangrijke studies van W.P. Blockmans
doen zich eveneens enkele analoge înconsistenties voor. In een
gestencileerde collegecursus, die W. Blockmans in samenwerking
met A. E. Verhulst opstelde, werd het gewicht edel metaal van

(20) Zie supra, voetnoot Of. 18.
(21) P. SPUFFORD, O.C., p. 41, nr, 1 en p. 41, nr, 5. De auteur die zich baseerde

op de publicatie van H. ENNO VAN GELDER en M. Hoc, Les monnaies... , p. 67,
68, 69 en 70 en vermoedelijk de origlnele ordonnanties noolt gezien heeft, had
nochtans uit de bewerkingen van vernoemde auteurs - die hij overigens cor
rect overneemt - kunnen leren dat de bewustc ordonnanties het zilvergehalte
ultdrukten in zuioer zilver :

munt- '" ** *** ****
soorten (1) (2) (3) (4)
20 april

1487

reaal 11d.4gr. konitujsziluer 89,2 pet. lldAgr.zuilJcr ziluer 93,0 pet.
vuur- 11d.4gr. konitiqsziluer 89,2 pet. lldAgr.zuiver ziloer 93,0 pet.

ijzer
dubbel I1dAgr. koninçszi luer 89,2 pet. l1dAgr. zuiner ziluer 93,0 pet.

vuurij-
zer

* aantal d.gr, op hasis van P. Spufford
** gehaltepercentages op hasis van (1): pet. zuiver zilver
*** aantal d.gr. op basis van de ordonnanties
**** gehaltepercentages op hasis van (3) en door P. Spufford gepubliceerd :

pet. zuiver zilver
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de zilveren munten blijkbaar berekend in hoeveelheden konings
zilver (22). In een latere bijdrage over het aandeel van de Staten
en Leden van Vlaanderen in de Bourgondische muntpolitiek (1384
1500) werd het gewicht edel metaal van de Vlaamse zilveren groten
opnieuw in grammen koningszilver aangeduid, maar werd het ge
halte van dezelfde Vlaamse groten aangegeven met percentages
die in termen van zuiver zilver waren gesteld (23). Een overzichte
lijke tabel moge dit verduidelijken (tabel V).

Dit de overeenkomst tussen kolom (6) en kolom (4) blijkt inder
daad dat Blockrnans - in tegenstelling tot wat zijn aanduiding
over het gehalte laat vermoeden - een gewieht koningszilver heeft
afgedrukt. Indien W. Bloekmans consequent was geweest met de
door hem gepubliceerde gegevens betreffende het gehalte van de
Vlaamse groot, dan zou het gewicht zuiver zilver respectievelijk
2,237/2,628 - 2,395 - 1,951, 1,724 - 1,724 - 1,530 hebben be
dragen. De gewiehten edel metaal (« fin) schrijft de auteur) die
\V. Blockrnans in de genoemde bijdrage publiceerde, waren echter
gewichten die een hoeveelheid koningszilver uitdrukken, m.a.w.
het gewicht dat in kolom 4 aangeduid is en dat door Bloekmans
aIs zuiver zilver in de Vlaamse groot wordt voorgesteld (met name
2,34/2,74 - 2,50 - 2,04 - 1,80 - 1,80 - 1,60 gram), is geen
100 pet. zuiver zilver maar is slechts zuiver zilver tot op 95,83 pet.

(22) A. VERHULST en W. BLOCKMANS, Muniqeschiedenis, Kursustiotilies.
(Rljksunlversltelt Gent), Gent, 1972, o.a. cijîcrgegevens op p. 56: in tegenstel
Jing met de voorgesl.elde berekening op p. 16.

(23) W. P. BLOCKl\IANS, La participation ... , p. 119. Dai hlijkt, nicl enkel uit
het gehaltc dat de auteur meedeelt voor de Vlaamse grolen van 1410, 1418 en
1427 (waar 6 pennlngen steeds een gehalte van 479 %0 opleveren) maar evenzeer
uit de berekeningen voor hel gehalte van de groot in de [aren 1407, 1416 en
1428. Onderstaande tabel kan enig inzicht daaromtrent leveren :

berekening van Block- herberekening volgens
mans volgens 23/24 : 24/24 :

gehalte datum zuiver zilver koningszilvcr
---

7 pcnningen 1407 558 %0 of 7.95,8 7.100

12 583 %0 of --n-
5.95,8 5.100

5 pennlngen 1416 399%0 of 12 416%0 Of~

5 pen. 8 greiu 1428
[(5.24)+8].95,8 [(5.24)+8].100

425 %0 of 12.24 444 %0 of 12.24



Tabel V

VERGELIJKING TUSSEN HET GEWICHT ZUIVER ZILVER VAN DE VLAAMSE GROOT (1407-1428) ZOALS RET DOOR
W. P. BLOCKMANS WERD GEPUBLICEERD EN ZOALS HET UIT ZIJN OPGAVE VAN TOTAAL GEWICHT EN GEHALTE
WERD BEREKEr\D

1
(1) ! (2) (3) (4) (5) (6)

Totaal gewlcht Gehalte van de ! Gewicht zilver Gewicht zilver Gehaltc van de Gewieht konlngs-
van de groot zo- groot zoals door i van de groot be- van de groot zo- groot in termen zilver van de

Datum als door Block- Blockmans ge- i rekend op hasis als door Block- van koningszil- groot berekend
i

mans gepubli- publieeerd (in 1 van Blockmans' mans gepubli- ver (in pct.) op basis van (5)
ceerd (in gram- pet.) i gegevens in (1) ceerd, Resul- en (1)

men) 1 en (2). Resul- taat: gewicht

1

taat : gewicht koningszllver
zuiver zilver (in grarnrnen)

1

(in grarnmen)

1407 {4,01 {55,S

1

{2,238 {2,34 eS
•
3 e,338 of 2,34

4,71 55,8 2,628 2,74 58,3 2,746 2,74
1410 5,00 47,9 2,395 2,50 50,0 2,500 2,50
1416 4,89 (24) 39,9

1

1,951 2,04 41,6 2,039 2,04
1418 3,60 47,9 1,724 1,80 50,0 1,800 1,80
1427 3,60 47,9 1 1,724 1,80 50,0 1,800 1,80
1428 3,60 42,5

1
1,530 1,60 44,4 1,598 1,60

244,7529
(24) Of 4,90 gram? De verdeling of snede is 50 (in de Troyse mark) en --5-0- = 4,895058! Zie W. P. BLOCI{J\IANS, o.c., p. 119.
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3.4. In de waardevolle nurnisrnatische studies van Ph. Grierson
kan een interessant geval worden aangestipt. Grierson duidt het
gewicht edel metaal van de ziIvermunten steeds aan als een be
paalde hoeveelheid zuioer ziloer (25). Op het eerste gezicht schijnt
hij een enkele maal van dit principe af te wijken, met name bij
de analyse van de ziIveren reaal die door Maximiliaan te Mechelen
werd geslagen en die daarom in de Cely Papers « Meehelse groot»
(J.1IJilieyn grole) werd genoernd. Op basis van een snede van 34 werd
door de auteur een totaal gewicht per reaal van 7,20 gram vast
gesteld en een zgn. « fine siIver content» van 6,70 gram zilver,
Het weerhouden gewieht edel metaal werd berekend op grondslag
van een gehalte van 11 penningen 4 grein (26). Herleid volgens

[(11.24) + 4]. 100
de formule (12.24) levert dit een gehaltepercentage op

van 93,06 pet.: vermenigvuldigd met het totaal gewicht (7,20
gram) leidt dit gehaltepercentage tot een gewicht ziIver metaal
van 6,70 gram.

De aanduiding van het gehalte zou op het eerste gezicht doen
veronderstellen dat het zilvergewicht van de reaal in een hoeveel
heid koningszilver uitgedrukt werd, omdat dit de usantie was in
de Nederlanden. In dit geval zou Grierson evenwel inconsistent
geweest zijn. In werkelijkheid bleef de auteur echter volledig
consistent. Bij uitzondering zijn de ordonnanties betreffende het
gehalte van de zilveren realen in termen van zuiver zilver opge
steld en niet in terrnen van koningszilver: de uitzuivering via de
coëfficiënt 95,83 hoeft dus niet meer te gebeuren en de gegevens
in zuiver zilver kunnen rechtstreeks uit de documenten worden
overgenomen. Verwarrend voor de nict-specialist is wel dat Gricr
son nergens specifieert dat de zilverstandaard in deze jaren bij
uitzondering een verandering onderging.

3.5. J. Munro neemt in zijn talrijke publicaties met betrekking
tot de monetaire geschiedenis van de Bourgondische Nederlanden
eveneens steeds een consequent uitgangspunt in voor zijn bereke
ningen i.v.rn. de zilvermunt : geen enkele inconsistentie kon worden
vastgesteld. Bovendien preciseert deze historieus zeer nauwkeurig

(25) Ph. GRiERSON, Coinage in the Cely Papers ... , p. 381. Het merendeel
van zijn omrekeningen is inderdaad volgens de uitgezuiverde relatie 23}24
gebeurd.

(26) Ibid., p. 392.
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dat « the standard of fineness of the silver marc was 12 deniers
argent-le-roy, which was in fact only 23/24 ths (95.83 per cent)
pure) (27). Wanneer J. Munro voor de berekening van zijn zilver
gegevens (zilverprijzen, zilverratio's en zilvergehalten) expliciet
aanduidt dat deze gesteld zijn « in terms of argent-le-roy », dan weet
de lezer ook zeer precies dat het steeds zilver betreft dat siechts voor
(123/24 ths pure » is (28).

3.6. Hoewel vele numismatische studies, zoals uit het voorgaande
is gebleken, het koningszilver als standaard-criterium nemen voor
de bepaling van het gewicht edel metaal, zouden wij willen pleiten
voor een homogenisering van de gepubliceerde statistieken in de
richting van een gewicht zuiver ziloer. De argumenten, die ten
gunste van deze homogenisering kunnen worden aangehaald, zijn
meervoudig. Daar het goudgewicht steeds in termen van 24 karaat,
d.i. zuioer goud, wordt vastgesteld, is het om comparatieve redenen
wenselijk dat ook het zilvergewicht volgens identieke criteria wordt
bepaald. Ook zilvervcrgelijkingen met andere regio's, zoais met
Engeland bijvoorbeeld (2D), die afwijkende criteria voor de bepaling
van «zuiver zilver» gebruikten, zouden vergemakkelijkt worden,
wanneer de statistieken betreffende het edel metaalgewicht werden
opgesteld in termen van zuiver zilver. Hetzelfde geIdt voor verge
lîjkingen doorheen de tijd : technische vooruîtgang in latere eeuwen
maakte het immers mogelijk een hoger fijnheidspercentage te be
komen dan de 95,83 pet. van het koningszilver (30). Ten slotte
zou de etymologische verwarring worden weggenomen : voor niet-

(27) J. H. A. MUNRO, Wool, Clotli and Gold ... , p. 14, nr. 10. Zie ook het
duidelljk onderscheid tussen (' argent fin 1) en ,/ argent-le-roi & bij E. FOURNIAL,

O.C., p. 160 en p. 23 hovenaan.
(28) J. H. A. MUNRO, o.c., p. 198, 200, 211 e.a, ; In., An aspect ... , pp. 129 en

146, table VI. WeI dient gezegd clat Munro steeds de snede (x penningen uit
de Troyse mark) en het gehalte (x penningen x grein) meedeelt, maar nooit
hel gehaltepercentage of het gewicht edel metaal,

(29) In Engeland lag de reële zuiverheldsstandaard bij voorbeeld lager dan
bij ons: 11 ounces 2 pennyweights (of 925f1000) (<< ... the English silver standard
of 110z.2 dwL ... 1): J. H. A. MUNRO, Wool, Cloth and Gold ... , p. 200, table D

en Ph. GRIERSON, D.C., p. 381).
(30) ~ L'usage de l'argent-le-roi aurait été abandonné ... vers le milieu du

xvn« siècle ... ~ (A. BLANCIiET en A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique

française, II, Paris, 1916, p.34). Voor de Zuidelijke Nederlanden moet dit veel
vroeger gebeurd zijn : ca. 1500?
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ingewijden duidt immers « zuiver zîlver l) Op het eerste gezicht een
zuiverheid van 100 pet. aan, terwijl ze in werkelijkheld, bij het
gebruik van de maatstaf « koningszilver », slechts een zuiverheid
van 95,83 pet. dekt, Om in dit opzicht meer duidelijkheid te
brengen, werd het nuttig geaeht in tabel VI een overzicht te geven
van het zilvergewicht van de Vlaamse en Brabantse groten in termen
van zuioer zilver voor de periode ca. 1300 - ca. 1500. Ter verdere
verduidelijking werd in een tweede kolom de hoeveelheid konings
zilver afgedrukt die voor elk munttype beantwoordt aan het ge
wicht zuiver zilver.

3.7. In P. Spufford's reeds geciteerde studie over de munt in de
Bourgondische Nederlanden werden tenslotte oak nog enkele kleine
onnauwkeurigheden, andere dan die met hetrekking tot het zilver
gcwicht, vastgesteld. Het totaal gewicht van de gouden « lion ) die
in 1454 werd aangemunt is, op basis van een snede van 57,5 uit
de Troyse mark, 4,2566 gram : afronding geeft 4,26 gram en geen
4,25 gram zoals Spufford aanduidde (31). Het totaal gewicht van
de RijnsguIden, die vanaf 1354 massaal werd aangemunt, was niet
3,536 gram, maar weI 3,54 gram: het gewicht van de Keulse mark
werd normaal door Spufford op correcte wijze gelijk gesteld met
233,7 gram (32), maar werd bij de berekening van de Rijnsgulden
van 1354 verkeerdelijk op 233,37 gram geschat (33). De inforrnatie

(31) P. SI'UFFORD, Moneiary ,." p. 33, nr. 1.
(32) Ibid., p. 23, nr. 2. De Keulse mark woog inderdaad 233,7796 gram, aIs

hl] tenminste geëvalueerd werd volgens de Hollandse tegenhanger (E. FOURNIAL,

His/aire monétaire ... , p. 167). Andere mogelljkheden zijn bijv.: 233,856 gram
(J. GUVSSENS, Les marcs au moyen âge.,., p. 2-3 en J. H. MUNRO, Monet) and
coinaqe of the age of Erasmus, in : R. MVNORD, D. THOMSON, 'VI,T. FERGUSON, eds.,
The Correspondance of Erasmus. dl. 1, Letters 1 io 141 (1484-1501), Toronto,

1974, p. 322, 324-325) en 231,1555 gram of 233, 8123 gram (E. FOURNIAL, D.C.,

p. 167).

(33) P. SPUFFORD, o.c., p. 35, nr. 1. Vit de verstrekte gegevens (een snede
van 66 in de Keulse mark en een totaal gewicht van 3,536 gram) blljkt inder
daad dat een haplograüsche verglsslng begaan werd bi] de afbakening van de
decimaLen:
x
66 = 3,536 gram waarbij x = 233,37 gram i.p.v. 233,7 gram.

Het [ulste gewicht van de Rijnsgulden in 1354 is derhalve:
233,7
66 = 3,54 gram. Zic P. JOSEPH, Goldmiinzen des 14. und 15. Jahrhunderts,

Frankfurt, 1882.
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over de (1 patard l} van het jaar 1433 blijkt eveneens onnauwkeurig :
volgens de gegevens die Spufford verstrekt (met name, een snede
van 72), zou de « patard )} een afgerond totaal gewicht van 3,40
gram moeten bevatten, terwijl Spufford zelf een totaal gewicht
van 3,44 gram vooropstelde (34). Voor de zilveren reaal van Maximi
Haan van juli 1487 gaf deze auteur een snede op van 35 uit de Troyse
mark (35) ; in feite bedroeg de snede 34 uit de voornoemde mark (36).
De gehalte-aanduiding van de <1 double griffon l} van juli 1487 wordt
ten onrechte op Il penningen gezet, daar waal' deze in werkelijkheid
Il penningen 4 grein bedroeg (37). Tenslotte bIijken ook Spufford's
gegevens i.v.m. de Venetiaanse mark (238,52 gram) niet overeen
te stemmen met deze van Fournial die het houdt bij 238,499 gram (38).

4. Besluil

De lijst van onnauwkeurigheden of inconsistenties die in deze
korte hijdrage werden toegelicht, werd op bewuste wijze beperkt
tot de 14de en 15de eeuw, en is zelfs voor de betrokken periode
niet als exhaustief te beschouwen (39). 20 zou men - met niet

(34) Ibid., p. 40, nr. 3; zie inderdaad H. ENNO VAN GELDER en M. Hoc,
Les monnaies ... , p. 13. Is Spufford misschien misleid door het totaal gewicht
(3,44 gram) van de Andriesgulden van 1443?

(35) Ibid., p. 41, nr. 1.
(36) Ph. GRIERSON, Coinage ... , p. 392 (paragraaf over de ~ Malines Great ~) ;

H. ENNO VAN GELDER en M. Hoc, Les monnaies ... , p. 42; G. PUSCH, Slaatliche
... , p. 18, AnIage 2 (5-VII-1487 en 20-XII-1487). Spufford levert trouwens
zelf hel bewijs (via zijn totaal gewicht) dat zijn snede onjuist is.

(37) P. SPUFFORD, o.e., p. 41, nr. 5; zie A. DE WITTE, Histoire monétaire... ,
II, p. 74 ; H. ENNO VAN GELDER en M. Hoc, Les monnaies... , p. 42, en G. PUSCH,
Staatliche... , Anlage 2, p. 8t.

(38) Vergelijk P. SPUFFORD, o.c., p. 23, nr. 2 met E. FOURNIAL, D.C.) p. 165,
168, enz. Spufford steunt zich hier op het nog bruikbaar werkje van H. LONCHAY,
Recherches sur l'origine et la valeur des ducats et des écus espagnols. Les mon
naies réelles et les monnaies de compte, Brussel, 1906 p. 46, die evenwel zelf
verwijst naar het rninder betrouwbare naslagwerk van H. DOURSTHER, Dic
tionnaire universel des poids el mesures anciens et modernes, Amsterdam, 1965
(anastatisehe herdruk), p. 250.

(39) Nog enkele voorbeelden kunnen dienaangaande worden gecîteerd. H.
ENNO VAN GELDER en M. Hoc, o.c., p. 20 kwamen voor het gehalte van de dub
bele stuiver van 1467-1474 tot het onwaarschijnlijke percentage van 79,8 pet.
(of 798 %0)' daar waar andere auteurs (P. SPUFFORD, o.e., p. 40, nr. 4 en Ph.
GRIERSON, o.c., p. 385) een veel redelijker getal van 878 %0 vermelden; Ph.
GRIERSON, D.C., p. 399-400 duidde VOOT de gouden «cavalier ~ van Filips de

6
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mînder moeilijkheden overigens - deze kuiantiiaiieoe rechtzettin
gen gerust kunnen aanvullen met correcties op het kuialitalieue
vlak. Verkeerde dateringen van ordonnanties, slechte tekstuit
gaven, een niet-eenduidîge formulering van algemene en particu
liere ordonnanties en een gebrekldg onderscheid tussen ordonnan
ties, instructies en evaluaties blijven in dit opzicht de voornaamste
tekortkomingen in de monetaire literatuur.

Goede een gewicht aan van 3,50 gram zuiver gond waar dit 3,60 gram moet
zijn (zle H. ENNO VAN GELDER en M. Hoc, o.c., p. 11 en onrechtstreeks bij P.
SPUFFORD, D.C., p. 30, nr, 2). Oak het gewicht zuiver goud van de Franse Kroon
(~ écu d'or ») klopt niet helemaal bij Grierson (ibid., p. 386-387); soms rondt
deze laatste ook ruwweg af, bijv. voor het gewicht edel metaal van het gouden
Schlld van Willern VI (ibid., p. 390) en van de zilveren Bourgondische dubbele
stuiver (ibid., p. 393); Inconsequent is soms ook R. de ROOVER, The Bruges
J\lJoney Market ... , die de ene maal het gewicht zilver van de Vlaamse groot van
augustus 1409 (moet zijn augustus 1410'1) op 1,25 gram zet (ibid., p. 41), een
andere maal op 1,26 gram (ibiâ., p. 72 en 75). Oak het gewicht zilver dat de
Roover opgaf voor de Vlaamse groot voor december 1389 (ibiâ., p. 39-40) ls

onjuist; A. VAN KEYMEULEN, De munlnorulsi van Waasmunster: Vlaamse
tlubbele grolen van Filips de Sioule (1384-1404) en van Jan zonder Vrees (1405

1419), in Annalen van de Oudheidkiuuliqe Krinç van hel Land van Waas, 70,
aîlev, 1-2, 1967, p. 52 beweerde ten onrechte dat de dubbele Vlaamse groot
(~ Ieliaert il) in 1389 tot 1,85 gram zuiver zilver was teruggevallen. Dit moet
zijn: 1,63 gram (zie J. BARTIER en A. VAN NIEUWENHUYSEN o.l.v, P. BONEN
FANT, Ordonnances ... , p. 293, [3]). Vermelden wij ook dat de auteur in feite
geen ~ Iijn zilver 0) (ibid., p. 52) geeft doch koningsztlver, Zelfs in een standaard
werk als dat van E. FOURNIAL, Histoire monétaire ... , treft men verkeerde be
rekeningen aan (zie daarorntrent W. BLOCKMANS in RBN, 119, 1973, p. 179
181). De tabel bij H. VAN WERVEKE, De Vlaamsche muntheroorminq ... , p. 337
bevat talrijke Iouten, niet alleen voor hel gehalte en de suede, maar zelfs voor
de datering. Bovendien geeît hij in deze tabel gehalten van dubbele en enkele
groten door elkaar, vermeldt hi] de snede van de âubbele groot en tegelijkertijd
het gewicht zuiver zilver van de enkele groot. Voor de oudere auteurs (Cumont,
De Witte, Deschamps de Pas, Laurent, Piot, Van der Chijs ...) zou het onbegon
nen werk zijn de verschillende rcchtzettingen in extenso weer te geven : de
eerste zes ~ documents 0) van H. LAURENT, La Loi ... , bevatten bijv. reeds meer
dan honderd (1) paleografische fouten. Van een ~ édition critique il, zoals de
auteur zelf meedeelt (ibiâ., p. 109), kan hier nog bezwaarlijk worden gesproken.
Ook het, overlgens op vele punten nog steeds niet achterhaalde, werk van G.
PUSCH, Staatliclie ... , vooral p. 79, Anlage 2 bevat een reeks ernstige onnauw
keurigheden. Zie ten slotte de talrijke rechtzettingen op de studies van H.

Van Werveke, L. Deschamps de Pas, H. Laurent, C. Piot e.a. bi] P. COCI<SHAW,
A propos ... , p. 107, ur, 3 ; 110, nr. 19; 111, m. 23; 113, nrs. 37 en 38 ; 114,
ms. 39 en 40; 115, nrs. 47 en 48 ; 116, nr. 49 ; 118, nrs, 58 en 59 ; 119, nr, 64 ;
125, nr. 86; 127, nr. 98.
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TABEL VI:

zuiver
zilver

koningszilver

GEWICHT KONINGSZILVER EN GEWICHT ZUIVER ZILVER VAN
DE GROOT IN VLAANDEREN, BRABANT EN DE LANDEN

VAN ~ HEHWAARTS-OVER 0 (ca. 1300-ca. 1500),
IN GRAM:MEN (1)

§ 1. Vlaanderen (1300 - ca. 1440)
Datum

2 april 1300
25 mei 1337 - 10 juni 1338
16 april 1343 - 17 oktober 1343
20 [anuari 1346 - 20 novemher 1346
24 november 1346 - 27 mei 1351
28 mei 1351 - 1 januari 1352
15 januari 1352 - 5 september 1353
20 december 1354
20 december 1354 - 24 november 1355
20 februari 1356 - 3 december 1356
na 4 oktober 1356
25 november 1356
10 december 1356 - 4 november 1357
13 oktober 1358
4 november 1357 - 18 oktober 1359
22 oktober 1359 - 4 december 1361
4 december 1361 - 27 september 1362
1 december 1363 - 2 maart 1365
16 juli 1384
18 april 1386

29 oktober 1386

3 april 1387
1 oktober 1388
10 december 1389 - 29 oktoher 1392
20 december 1389
7 juli 1407
17 augustus 1410
6 december 1416

3,9593
3,0341
2,4724
2,3693
2,1568
2,0088
2,0088
1,8229
1,8229
1,8229
1,8229
1,8229
1,8229
1,8229
1,8229
1,7482
1,6996
1,5689
1,2237
1,0663

fl,0663
l1,0497
0,8856
0,8148
1,0624
1,0624
1,0624
1,2337
0,9997

3,7942
2,9075
2,3693
2,2703
2,0667
1,9250
1,9250
1,7469
1,7469
1,7469
1,7469
1,7469
1,7469
1,7469
1,7469
1,6752
1,6286
1,5034
1,1726
1,0219

{
1,0219
1,0061
0,8486
0,7808
1,0180
1,0180
1,0180
1,1822
0,9580

(1) Het was hier geenszlns de bedoeling een volledig kwantitatief overzicht
te geven van de verschillende zflvermuntemissles. De auteurs hopen binnen
afzienhare lijd een ultgebreide tabel te kunnen publiceren met vermelding van
de belangrijkste technische gegevens (suede, gehalte, totaal gewicht, gehalteper
centage, gewicht koningszllver, gewicht zuiver zilver, koers ...) van de enkele,
dubbele en vierduhbele groten die tussen 1300 en 1500 in Vlaanderen, Brabant
en in de landen van ~ herwaarts-over ~ werden aangemunt. In deze publicatie
zal men oak uitvoerige reterenties terugvinden (literatuur en bronnen) i.v.m,
de hier meegedeelde cijfers.
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12 [uni 1418
14 september 1427
7 november 1428
12 oktober 1433
21 oktober 1433
2 augustus 1441

§ 2. Brabant (1300 - ca. 1440)
Datum

2 april 1300
16 juni 1363 - 18 septernber 1363
18 september 1363 - 24 [uni 1370
ca. 24 juni 1370
24 november 1380
1 april 1380 - 1 april 1381
19 mei 1381
6 juni 1381
1 april 1381 - 1 [anuari 1382
16 juli 1384
(2-25) september 1387
25 juni 1392
15 juli 1393
25 juni 1392 - 22 [uli 1393
10 juli 1405
5 augustus 1405
10 augustus 1405
24 [anuari 1409
13 juli 1410 - 21 maart 1411
20 december 1409
28 juni 1417 - 13 september 1417
7 december 1417 - 24 december 1417
18 rnaart 1419 - 13 april 1419
21 april 1419 - 1 september 1419
17 februari 1420
31 rnaart 1420 - 29 oktober 1421
7 januari 1421

26 t 1429 {
(t kromstaart)

augus us (labay)

10 rnei 1430 {<i k:omstaart)
Ci piéter)

1°mei 1430 - 4 oktober 1430
27 oktober 1430 - 19 maart 1431
29 mei 1431
12 juni 1434
27 [uni 1434
4 september 1434 - 8 oktober 1436
8 november 1436 - 31 december 1437

0,8869
0,8869
0,7811
0,8498
0,8498
0,8498

koningszîlver

3,9593
0,8498
0,7496
0,4856
0,5257
0,5257
0,3486
0,3486
0,3486
1,2237
0,8852
0,8783
0,8499
0,8499
0,7587
0,7587
0,7587
0,9009
0,8838
0,8838
0,9298
0,9298
0,7748
0,7673
0,7156
0,7156
0,7156
0,7971
0,5160
0,7796
0,5847
0,7796
0,7796
0,5861
0,8498
0,8498
0,8498
0,8498

0,8498
0,8498
0,7486
0,8143
0,8143
0,8143

zuiver
zilver
3,7942
0,8143
0,7183
0,4653
0,5038
0,5038
0,3341
0,3341
0,3341
1,1726
0,8483
0,8415
0,8144
0,8144
0,7270
0,7270
0,7270
0,8632
0,8471
0,8471
8,8910
0,8910
0,7426
0,7354
0,6858
0,6858
0,6858
0,7639
0,4945
0,7470
0,5603
0,7470
0,7470
0,5616
0,8143
0,8143
0,8143
0,8143
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§ 3. « Hertuaarts-Ooer 1) (ca. 1433 - ca. 1500)
Datum kontngszilver zuiver

zilver
15 oktober 1433 0,8498 0,8143
18 januari 1454 0,8498 0,8143
11 juni 1454 0,8498 0,8143
23 mei 1466 0,7337 0,7031
14 juni 1466 0,7337 0,7031
véér 1 [uni 1467 0,7006 0,6715
23 juni 1466 - 7 juli 1467 0,7337 0,7031
13 oktober 1467 0,7060 0,6766
20 december 1467 0,7060 0,6766
31 december 1467 0,7060 0,6766
11 april 1468 - 31 maart 1474 0,7060 0,6766
27 oktober 1474 0,6227 0,5967
10 december 1474 - 17 oktober 1476 0,6227 0,5967
9 septernber 1479 0,5450 0,5222
14 Iebruari 1480 0,5450 0,5222
19 mei 1480 0,5450 0,5222
4 december 1480 0,5450 0,5222
4 mei 1481 - 24 oktober 1482 0,5450 0,5222
1 maart 1482 0,5450 0,5222
12 januari 1484 0,4865 0,4663
2 juni 1484 - 12 juni 1485 0,4865 0,4663
6 augustus 1485 0,6227 0,5967
14 oktober 1485 - 24 december 1485 0,6227 0,5967
3 november 1485 0,4865 0,4663
25 december 1485 - 4 juli 1487 0,4865 0,4663
20 april 1487 ? (2) 0,2575
5 juli 1487 ? (2) 0,4028
11 december 1489 0,7499 0,7186
10 december 1490 - 6 april 1492 0,7499 0,7186
16 maart 1492 0,5954 0,5706
31 maart 1492 0,5954 0,5706
10 april 1492 0,5954 0,5706
1 april 1493 0,5954 0,5706
4 november 1493 0,5954 0,5706
20 november 1493 - 14 mei 1496 0,5954 0,5706
16 december 1493 0,5211 0,4993
30 januari 1495 - 29 april 1496 0,4900 0,4697

(3)

(2) Zie supra, onze oprnerking in voetnoot nr. 18.
(3) De schijnbare afwijking tussen deze reeks en welke wi] publiceerden in

The Grotuth... , I, table XV, pp. 127-128, is te verklaren doordat wl] in deze
laatste publicatie het zuiver zilver van de groten gerelateerd hebben tot de
Brabantse situatle, volgens de verhouding 2 :3 of 1 :1,5.
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Anderzijds hadden de steIlers van dit artikel geenszins de be
doeling het waardevolle werk van de specialisten in de muntge
schiedenis in diskrediet te brengen. Zelf nauw bij het onderzoek
inzake muntgeschiedenis betrokken, beseffen zij maar al te goed
hoe complex de te bestuderen materie is en hoe gemakkelijk een
vergissing in de berekeningen of in een toelichting binnensluipt:
oak met betrekking tot de eigen publicaties moest dit worden vast
gesteld (40). WeI was het de uitdrukkelijke bedoeling van de auteurs
te pleiten vool' een homogenisering van de rnuntstatistieken, vooral
dan met betrekking tot het zuiver gewicht van de zilveren munten.
Zij hopen dat de argumenten tot het homogeniseren van deze
gegevens in termen van zuiver zilver i.p.v. koningszilver voldoende
kracht bevatten, opdat ze door alle monetaire en numismatische
specialisten zouden worden overgenomen.

Résumé

Les dernières années de nombreuses études intéressantes ont
paru au sujet de l'histoire monétaire de la Flandre et du Brabant
au XIVe et au xv e siècle. La complexité de la matière traitée a entraî
né un certain nombre de fautes et d'inconséquences dans les statis
tiques publiées à propos des émissions de monnaie d'argent au
moyen âge.

Dans le présent article, les données chiffrées provenant de publi
cations récentes, ont été soumises à une analyse comparative.
Il y est démontré comment plusieurs historiens ont proposé des dé
finitions et des applications divergentes, voire fautives de la notion
d'argent ({ pur »: il apparaît souvent en effet que le pourcentage
du titre, ou le poids de métal précieux, n'est pas de l'argent ({ pur »,

mais seulement une certaine quantité d'« argent-le-roi », c'est-à
dire de l'argent pur à 95,83 % seulement.

(40) Zo dient tabel XIV bij H. VAN DER \VEE, The Growlh of the Antwerp
Market ... , I, p. 126 geïnterpretecrd aIs ~ grams fine silver in Flemisli groat ~

en c grams fine gold in Plemisli groat j) i.p.v. (een niet verbeterde drukfout)
~ ... in Brabant groat ». Andere moeilijkheden LV.m. de aflezing van deze
tahellen (juist onderscheid tussen de algemene en de partlcullcr-Brabantse
ordonnanties ; meer nauwkeurigc aanduiding van de aard van de gebruikte
bron) zullen opgehelderd worden in de publicatie die deze auteur over het Zuid
nederlandse muntwezen voorbereidt.
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Le danger de confusion s'accroît lorsque, dans une même publi
cation, ou dans plusieurs, les auteurs se servent non seulement
d'une terminologie incorrecte, mais qu'en plus, ils se montrent
inconséquents dans les critères de leurs calculs.

Un troisième inconvénient relatif aux chiffres de monnaie d'ar
gent récents, découle d'un certain nombre de fautes d'impression
non corrigées et de calculs arithmétiques défectueux.

L'intention des auteurs n'est pas de discréditer le travail ex
trêmement précieux des historiens numismates; ce qu'ils veulent
avant tout, c'est de plaider en faveur d'une uniformité et d'une ho
mogénéité plus grandes dans l'apport de données monétaires quan
titatives.

Surtout en ce qui concerne le poids et le titre de métal précieux,
ils sont partisans de l'application correcte et conséquente de la
notion d'argent « pur» (c'est-à-dire: pur à 100 %).

C'est alors seulement qu'il sera possible de faire des comparaisons
adéquates pour des lieux et des temps différents; alors seulement
disparaîtra également la confusion étymologique pour les non initiés
à l'histoire monétaire.




