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HERMAN VAN DER WEE en ERIK AERTS

RET GEHALTE VAN DE GOUDMUNTEN
IN VLAANDEREN EN BRABANT

TIJDENS DE LATE MIDDELEEUWEN.
MOEILIJI(HEDEN BIJ DE HOMOGENISERING

VAN DE GEGEVENS

§ 1. De vasLslelling van hel qehalle in iermen van Franse, Vlaamse

en BrabanLse goudlypes

In een vroegere bijdrage vcstigden wij reeds de aandacht op het
probleem van de homogenisering van de kwantitatieve aanmun
tingsgegevens bij de studîe van de laatmiddeleeuwse muntgeschie
denis (1). De juiste hoeveelheid edel metaal in de Vlaamse en Bra
bantse zilvermunten werd in de eigentijdse bronnen vastgesteld
volgens verschillende maatstaven. Meestal werd het gehalte be
paald in termen van koningszilver, dat in feite slechts een zuiver
heid bezat van 95,83 pet. ; in andere gevallen werd het gehalte be
paald in termen van 100 pet. zuiver zilver. Daar beide maatstaven in
de bronnen door elkaar werden toegepast, ontstond verwarring:
in de numismatische literatuur wordt niet altijd het nodige onder-

Gebruikte afkortingen :

A.R.A. : Algemeen Rijksarchief Brussel; C. : Cartons; d. : denier(en), pen
ning (en); gr.: greins : k.: karaat ; lb.: pond; M.D.: Manuscrits Divers ;
PIc: Prtvilegiekamer ; RIe: Rekenkamer ; s.: schelling(en); S.A.A.: Stads
archlef Antwerpen; S.A.G. : Stadsarchief Gent.

De auteurs houden eraan Proîessors H. Enno Van Gelder (Den Haag), J. H.
Munro (Toronto, Canada) en P. Naster (Leuven) te danken vaal' hun op mer
kingen,

(1) H. VAN DER \VEE en E. AERTs, De Vlaams-Brabanfse tnutüqeschiedenis
in cijfers : een poging lot homoqeniserituj van de 14e- en 15e-eeuwse gegevens, in

REN, 125, 1979, p. 59-87.
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130 H. VAN DER WEE & E. AERTS

scheid gemaakt tussen de aanduiding van het gehaltc in termen
van koninqszilvet en in die van 100 pet. zuiuer ziloer.

De laatmiddeleeuwse goudmunten schenen op het eerste gezicht
geen problemen te stellen inzake bepaling en uitzuivering van het
gehalte. VoIgens de gangbare opinie in numismatische kringen was
steeds een vaste, nauwkeurige maatstaf van toepassing, m.a.w.
het gehalte van de goudmunten in de Bourgondische Nederlanden
was steeds duidelijk nawijsbaar in termen van karaat, waarbij 2tl

karaat onveranderd gold als 100 pet. zuiver goud. Bij een nader
onderzoek van de monetaire archivalia uit de 14e-15e eeuw (01'
donnanties, instructies, adviezen en muntrekeningen) bleek de
goudaanmunting eehter niet zo eenvoudig te verlopen.

De Nederlandse goudmunten yan de 14c-15e eeuw kunnen wor
den onderverdeeld in twee hoofdgroepen : een groep van hoogwaar
dige goudmunten die als zuiver-gouden munten (24 k) of aIs bijna
zuiver-gouden munten (23 k en meer) doorgaan, en een groep van
laagwaardige gouden muntstukken (16 k, 19 k, enz.) die naast goud
ook andere edeIe of niet-edele metalen bevatten, hoofdzakelijk
zilver en koper (2). Het vaststellen van de juiste hoeveelheid goud
in de legering van de laagwaardige goudmunten levert normaal
weinig of geen moeilijkheden op : de bijzonderheden betreffende de
legering (« l'alliage 1» van goud, zilver en koper zijn in de bronnen
meestal expliciet aangcduid, zodat de berekeningen zeer precies
kunnen worden uitgewerkt (zie tabel 1). Moeilijkheden docn zich
echter voor bij het bepalen van het goudgehalte en het goudgewicht
in de groep van de hoogwaardige goudmunten.

De laatmiddeleeuwse techuiekcn voor het bekomen van zuiver
goud waren in de Nederlanden tijdens de late middeleeuwen vol
doende gevorderd am een goudzuiverheid van 100 pet. vrij dicht
te benaderen (3). De reëel te bekomen maximale goudzuiverheid
kan dus met 100 pet. zuiver goud worden gelijkgesteld : zij wordt

(2) « Doch wlrd das Gold jetzt selten chemîsch rein als Feingold, sondern
rneist mit einem absichtlichen Zusatz an Silber oder Kupîer, mithin legiert,
zur Ausmünzung verwendet ,) (A. Luscmx VON EOENGREUTlI, A llgemeine Mùnz

Icutule und Geldqescliiclüe des Mitielalters und der Neuereti Zeil, 2c uitg., Mun

chen; Berlijn, 1926, p. 42).
(3) Vergeten wij niet dat zelf's onze moderne raffinagetechnieken geen 100

pet. zuiver goud doen bekomen : goud van 24 karaat bevat Vaal' juweliers en
goudsmeden lnderdaad q slechts 1) voor 999 Jl000 zuiver goud.
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onderverdeeld in 24 karaat of 288 greins (1 karaat = 12 greins) (4).
Vlaamse en Brabantse monetaire bronnen uit de late middeleeuwen
bepalen het gehalte van hoogwaardige goudmunten echter niet
altijd in termcn van 100 pet. zuiver goud, maar ook dikwijls in
termen van andere hoogwaardige goudmunten die aan zuiver gond
worden gelijkgesteld : « ••• ciez escuz de France, pieires, niez escus

de Gand, nobles et Lyons de Flandres comptez ef receuz pour fins I)

(Vlaanderen, 1428) (5), « ... nobles, escus, francs de Franche, double

moulons et moutons a la croysetle de Brabant avalué de fin 1) (Vlaan
deren, 1367) (6) of « guldene peters, bjone, enghele, gulden reparts...
diemen daqelix ooor [ijn neeml » (Brabant, 1409) (6blS), « ... Ghentsche

schilde, Vrancxe cronen, pieters en dobble molloene voir [ijn goud ge

rekeni 1) (Brabant, 1417) (7) en (l ••• te weten de Vranc. cronen van

LX V op de marc, gendsche schilde, dobbel brabanlsche ende peiers
voir [ijn qerckend 1) (Brabant, 1420) (8), (coude Vranxe cronen, ree
parfs ende lyoenen voir fijn qerekenl » (Brabant 1429 en 1430) (BblS),
enz. (9).

(4) ~ ... houdenâc Izel merck {ijns qotuils XX II II karaieti ende een karael

Iiouât X II greijn & (A.R.A., RIe, C. L, 65 bis 1, dd. 1520 en S.A.A., PIc, 2596,
fol. 39 v ) . Zie oak H. ENNO VAN GELDER, Les plus anciens tarifs monétaires

illusirés des Pays-Bas, in Ceniennial Volume of the American Numismalic

Sociely, New York, 1958, p. 249, Ph. GIUERSON, Monnaies du Moyen Age (L'Uni
vers des Monnaies), Fribourg, 1976, p. 309 en J. NICOLAS, L'argent des prin

cipautés beiges pendant le moyen-âge et la période moderne, I, Namen, 1933,

p. 9. ln zijn mooi overzicht betreffcnde De muni in Brabant van Filips de

Goede tot Maria van Bourgondië (1430-1482), in Dirk Bouts en zijn tijd. T'en

to onslellinq Sint-Pieterskerk 12 september - 3 nouember 1975, Leuven, 1975,
p. 51 stelt P. NASTER een karaat verkeerdelijk gelijk aan 24 greins (vandaar
ook enkele verkeerde vergelijkingen) ; A. VERHULST en W. BLOCKMANS, Muni
qeschiedenls (Collegedictaat R.U.G.), Gent, 1972, p. 15 spreken - wegens een
op het eerste gezicht niet duidelijke reden - van Q ••• 24 karaten van elk 32
deeltjes 3.

(5) L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flan

dre de la maison de Bourgogne, el description de leurs monnaies d'or et d'argeni,

in Revue Numismatique, 2e série, 6, 1861, p. 468-469.

(6) A,R.A., RIc, rolrekemngen, 811.
(6bis) A.R.A., M.D., 33, fol. 5t er .

(7) F. VERACHTER, Documents pour servir à l'histoire monétaire des Pays-Bas,

Antwerpen, 1840, p. 119.
(8) tua., p. 133 en A.R.A., RIe, 17985, foL 1v.

(8bis) A.R.A., Rk., 18065, fol. 1ven 4v • Zie ook J. CRAB, De muni le Leuven

tot eitule X ve eeulV, Leuven, 1967, p. 91-92 en 94-95.
(9) F. VERACHTER, o,c., p. 76; P. NASTER, De muni.. " p. 51 ; C. PlOT, in
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De hier genoemde hoogwaardige goudmunten, waarvan het ge
halte door de ordonnanties op 100 pet. zuiver goud wordt gesteld,
voldoen în werkelijkheid niet allen aan de maximale norm. Enkele
voorbeelden mogen dit verduidelijken. Worden de Franse munt
stukken (de franc, de écu à la couronne en het oieux écu) (10), het
oude Gentse Schild (1373) en de Vlaamse Lioenen (lyons van
1365) (11) terecht steeds aangeduid aIs van zuiver goud, de Bra
bantse Peters daarentegen bevatten ornstreeks 1380-1381 een offî
cieel goudgehalte van slechts 23 karaat 8,5 à 9 greins (12), de Bra
bantse Mottoenen rond 1330 een gehalte van 23 karaat en min-

Revue de la Numismatique Belge, 1, 1841-1843, p. 137; A.R.A., RIc, 18073,

fol. 2. Tall'ijke voorbeelden in A.R.A., Rk., 18073 ; A.R.A., RIc, 18074 en A.R.A.,

RIe, 580, fol. 65, 68, 68v , 107 v, llOv e.a.

(10) Het oud Schild van 1337 bevatte - zoals het prototype van 1266

24 k goud (E. FOURNIAL, Histoire monélaire de l'occident médiéval (Collection

FAC), Parijs, 1970, p. 85, 86, 102) ; de Kroon (l'écu à la couronne) bevatte in

1385 eveneens 24 li: doch kende in de latere emissies sorns gehalteverminderin

gen. De expliciete verwijzing naar de ernissie met snede 65 wcrd niet terug

gevonden: vermoedelijk worden de emissies van 1411 of 1423 bedoeld waarbij
de Kroon deze gewichtsaanduiding zéér dicht benaderde en eveneens 24 k 'goud

bevatte (E. AERTS en H. VAN DER \\TEE, The Leuven Coin Fitul of 1851 and the
Currency o{ the Burçunâian Netherlatuls in the middle of the 151h Cenutru :

a Case Siudy (K.U.L., Workshop on Quantitative Economie History 80.03),

Leuven, 1980, Table VIII (1), p. XXXII). De Frank van 1360 tell slotte kende

eveneens een gehalte van 100 pet. zulver goud (E. FOURNIAL, o.c., p. 119 en

J. H. MUNRO, Moneij and Coinaqe of the Age of Erasmus. An Itistorical and ana
l!JUcal glossary toitli parliculur reîerence la France, the Loin Couniries, Euçlorul,
ilie Rhinelanâ and Italu, in R. MYNORS, D. THOMSON en "\V. FERGUSON, eds.,

TlIe Correspondance of Erasmus. J. Letlers 1 to 141 (1484-1501), Toronto, 1974,

p. 318).

(11) H. VAN DER WEE en E. AERTS, Yloams-Brobiuüse munisiatislieken
1300-1508. II. De aanmunlingsgegevens van de goudmunten. (K.U.L., Work
shop on Quantitative Economie History, 81.01), Leuven, 1981, passim: beide
goudstukken hadden inderdaad een gehalte vau 24 k.

(12) P. O. VAN DER CHIJS, De munten der uoormaliqe herlogdommen Bra
bant en Limburq von de uroeqsle lijdcn loi aan de Pactficatie van Gent, Haarlem,
1851 (anast. heruitg. 1973), p. 92. Zie ook P. NASTER, De muni in Brabant
van Filips de Goetle loi Maria van Bourgondië (1430-1482), in Dirk Bouts en
zijn lijd. Tentoonstellinq Sinl-Pieierskerk 12 seplember - 3 november 1975,

Leuven, 1975, p. 51. In 1358 - volgens de oudere auteurs dus het [aar waarin
de Leuvense Peter voor het eerst geslagen werd - bevatte dit goudstuk volgens
D. Waterloos en F. Verachter 23 k 7,5 groins.
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stens 6 greins (13). Andere Brabantse goudstukken die herhaal
delijk vernoemd worden zoais de Engel en de « Repart ) (l3bJs)

bezaten in 1384-1387 en 1420 een zuiverheid van 23,5 karaat.
Ook de Vlaamse Nobeis bereikten nooit de maximale zuiverheid

en schommelden bij diverse uitgiften in de periode 1388-1428
tussen 23,25 en 23,875 karaat (14). Worden nieuwe types van
goudmunten uitgegeven en wordt hun gehalte onder meer in ter
men van de Vlaamse Nobels of van de Brabantse Peters, Engelen,
Reparts en Mottoenen vastgesteld, dan zou in principe na bereke
ning van het goudgehalte in termen van de Nobels, Peters, EngeIen,
Reparts en Mottoenen, nog een nieuwe berekening moeten volgen
om de afwijking van het goudgehalte van deze laatst genoemde
munten tegenover de maximale norm van 100 pet. zuiver goud te
elîmineren. In feite zou hier dan het principe van de herbereke
ningsformule worden toegepast die wij in onze vorige bij drage
voorstelden met betrekking tot de zilvermunten: het gehalte dat
bepaald was in termen van koningszilver, was sleehts zuiver zilver
tot op 95,83 pet. Een dergelijke duhbele berekeningswijze achten
wij eehter met betrekking tot de goudmunten, zoals hierboven
aangeduid, niet verantwoord. Verschîllende argumenten kunnen
hiervcor warden aangevoerd.

Wanneer bij emissie van nieuwe goudmunten wordt verwezen
naar Brabantse Peters, Mottoenen en Vlaamse Nobels of naar andere
munttypes die geen gehalte van 100 pet. zuiver goud bevatten,
dan gaan deze verwijzingen stceds gepaard met expliciete verwij
zingen naar types waarvan de goudinhoud weI 100 pet. zuiver is.
De eorrectie die moet worden aangebraeht om het goudgehalte
van de nieuwe muntsoort te bepalen in termen van 100 pet. zuiver
goud is nn praktisch niet meer te realiseren en wordt volkomen
arbitrair. De correctie moet thans immers steunen op een gemiddelde
waarde die zowel de verwijzingen naar de 100 pet. zuiver gouden
munten omvat als die naar de hiervan afwijkende munttypes.
Daar het aantal muntsoorten waarnaar verwezen wordt, van bron

(13) P. O. VAN DER CHJJS, D.C., p. 71 en A. HEYLEN, Anluioorâ... op hel vraeg
stuk : aen. le loonen de steden of atulere plaelsetï der Nederlatuleti in de welke de
respeciieue souvereynen qeld-specten hebben doen slaqen gedurende de XI V. en
XV. eeuw ... , Brussel, 1787, p. 17.

(13bis) De « Repart ~ was een dubbel Schild (A.R.A., M.D., 431, fol. 132 en
A.R.A., RIc., 131, fol. 62).

(14) Zic supra, voetnoot 11.
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tot bron verschilt, krijgt men als resuitaat sehommeiende, wille
keurige correctiecijfers die in ieder geval onjuist zijn wegens het
toevallige karakter van het aantal geciteerde referentiemunten (15).
Een tweede argument heeft betrekking op de bedoeling van de
muntheer. Daar bij de referentiemunten steeds in eerste instantie
een aantal muntsoorten wordt genoemd waarvan geen twijfel be
staat over het gehalte van 100 pet. zuiver goud en daar de andere
referentiemuntcn steeds hoogwaardige goudtypes zijn die nauw bij
de eerste groep aansluiten, mag op verantwoorde wijze worden
verondersteld dat het muntpersoneel de intentie had te verwijzen
naar - alombekende - voorbeelden die zo dich t mogelijk de maxi
male norm van 100 pet. zuiver goud benaderen. Men zai dan ook
de veiligste weg kiezen, d.i. de mogelijke fouten minimaliseren,
wanneer bij de berekening van het juiste gehalte van de veronder
stelling wordt uitgegaan dat de geciteerde referentiemunten globaal
kunnen worden beschouwd aIs muntstukken van 100 pet. zuiver
goud. Deze veronderstelling word t bij onze eigen berekeningen (16)
dan ook overgenomen. Een dergelijke assumptie impliceert echter
geen aanvaarding van E. Fournial's stelling dat in de IaatmiddeI
eeuwse muntgeschiedenis wegens de primitieve stand van de toen
malige techniek, slechts met ruwe, approximatieve sehattingen
kan worden gewerkt (17). Zij houdt het bij preciese gegevens en
wil willekeurige afwijkingen uitsluiten.

§ 2. De verwijzingen naar de Engelse H enricus-Nobel

De verwijzingen naar andere hoogwaardige goudmunten bij het
bepalen van het gehaite van nicuwe munttypes worden in de mo
netaire archivalia van de Bourgondische Nederlanden tijdens de
tweede helft van de 15e eeuw bijzonder talrijk (lB). Reeds bij de

(15) Het is overlgens niet altijd mogelijk het preciese gehalte van deze (dlk
wijls oude) referentietypes te achterhalen, vooral niet voor perioden waar
ove r wij over weinlg of geen aanmuntingsgegevens beschlkken (bijv. Brabant
v66r 1384) of in geval van talrijke opeenvolgende ernissies van verschillende
kwaliteit (bijv. het Franse ~ écu à la couronne ~; de Vlaamse Nobel) waarbij
niet steeds duidelijk is welke uitgiîte precies geviseerd wordt.

(16) H. VAN DER WEE en E. AERTS, Ylaams-Brabantse mutitstatlstieken
1300-1506. II. De aanmuntingsgegevens van de qouâmurüen....

(17) E. FOURNIAL, Histoire monétaire... , p. 23.

(18) Zie in de literatuur bijv. : L. DESCHAMPS DE PAS, Essai (1861)... , p. 465 en
ID. o.c., in Revue Numismatique, 2e série, 7,1862, p. 465 ; Ph. GRIERSON, Coinaqe
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Rijders, halve Rijders, Andriesguldens en halve Andriesguldens van
resp. 1433 en 1466 is deze usantie duidelijk aan te wijzen, Bij de
nieuwe ernissies van 1487, met name die van de Oostenrijkse Rea
len, die van de Bourgondische halve en enkele Ducaten en die van
de Bourgondische enkele Nobels, zijn dergelijke verwijzingen cou
rant geworden. Ook bij de dubbele Andriesguldens wordt vanaf
1489 het gehalte steeds in tcrmen van cen hoogwaardige goudmunt
aangeduid. Hetzelfde kan worden waargenomen bij de uitgifte
van de Filippusgulden, de halve Filippusguldcn en de gouden
Vliesmunt in 1496 en 1500.

Twee veranderingen vallen op, wanneer de latere 15e eeuw met
de voorgaande periode wordt vergeleken. De hoogwaardige goud
munt, waarnaar wordt gerefereerd, is steeds meer en voor een lange
periode zelfs uitsluitend, de gouden Henricus-Nobel van Engeland.
Voorts geven de ordonnanties, instructies en muntrekeningen vaak
geen specifiek gehalte (in karaat en greins) meer op voor de nieuwe
uit te geven muntsoort.

De verandering in het referentiekader doet enkele specifieke
vragen rijzen. Wanneer de verwijzing één enkel munttype betreft
en het goudgehalte van deze muntsoort afwijkt van de standaard
waarde van 100 pet. zuiver goud, dan vervallen de argumenten die
wij in de vorige paragraaf aanvoerden am niet 'lot een correctie
oefening te moeten overgaan nadat het goudgewicht in termen van
de rcferentiemunt is berekend. Het leek ons dan ook noodzakelijk

in the Cely Popers, in Mlscellanea Mediaeoalia in memoriam Jan Frederlk
Niermefer, Groningen, 1967, p. 381, 6 (met drukfoutje voor het gehalte van de
Nobel); G. PREUD'HOl\ll\1E, L'administration des monnaies des Pays-Bas à la
fin du X ve siècle el les sources principales de I'hisioire monétaire, in Cercle
d'Études Numismatiques. Bulletin, 11, 3, 1974, p. 82, 9 en p. 83, 11. Het Is
ons oumogelljk aile archletstukken te vernoernen ; wij vermelden slechts voor
de RIJDER : A.R.A., Rlc, Trésor de Flandre, l, 2369 en S.A.G., charters, 561 ;
voor de enkele en dubbele ANDIHESGULDEN: A.R.A., Rk., C.I, 63 E 8, 63 E
22, 652 (20~2-1500) ; Placcaeten van Y laetuleren, 1, Gent, 1639, p. 444; A.R.A.,

RIe, 135, fol. 29 v ; A.R.A., Rk., 1158, fol. 95; voor de enkele en halve NonEL

en de REAAL: A.R.A., Rk., C.I, 63 E 27; voor de DUC:\AT: A.R.A., RIe,
17882, fol. 61 en 67 ; voor het gouden VLIES: A.R.A., Rk., C.I, 63, los stuk
dd. 14-5-1496 ; A.R.A., Rk., Acquits de Lille, portefeuilles, 931, dd. 2-11-1497 ;
A.B.A., Rk., C.I, 652, dd. 20-2-1500; voor de enkele en halve FILIPPUSGULDEN :

A.R.A., RIe, 18122, fol. 1v ; 18125, fol. 1v; 18126, fol. 3; 18127, fol. 2 ; 17882,
fol. 203v , 208, 229; A.R.A., M.D., 883 ter , fol. 157-157v en 162 v• Voor meer re
Ierenties raadplege men de publikatie geciteerd onder, voetnoot 11.
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deze problematiek met betrekking tot de Henricus-Nobel even uit
te diepen vooraleer de gedetailleerde Iijst te publiceren van het
gehalte, de emissiekoers, de snede, het globaal gewicht en het
goudgewicht van de goudmunten in het laatmiddeleeuwse Vlaan
deren en Brabant (19).

De Heuricus-Nobel, waarnaar in de Zuidnederlandse ordonnan
ties steeds als rnaatstaf wordt verwezen, is een gouden munt die
door de Engelse koningen Hendrik IV, Hendrik V en Hendrik VI
werd geslagen tijdens de periode 1412-1464 (20). Het goudstuk
had een gehalte van 23 7/8 karaat (23,8750 karaat). De Engelse
Nobel werd met hetzelfde gehalte reeds vanaf 1343 uitgegeven en
zou dit gehalte behouden tot in 1526. In het Engelse muntmetrolo
gische systeem kornt een dergelijk gehalte overeen met 23 karaat
3,5 greins zuiver goud (1 karaat = 4 greins) (21), in het Nederlandse
muntmetrologische systeem wordt het uitgedrukt met 23 karaat
10,5 greins zuiver goud (1 karaat = 12 greins). Dit hoge gehalte
sluit volkornen aan met de inhoud van de Engels-Nederlandse con
ventietekst van augustus 1469 : « ••. nobile novum anglicanum... ienet
XXIl l carates tria qrona cum dimidio de puro aUTO» (22). In het
decimaal stelsel levert dit een fijnheid op van 99,4792 pet. zuiver
goud, cijfer dat door de numismaten en economische historici wordt
aanvaard (23).

(19) Zie supra, voetnoot 11 ; L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'histoire monétai
re des comtes de Flandre de la maison d'Autriche et classement de leurs monnaies
(1482-1556), Parijs, 1874, p. 47, 2 had het problecm vastgesteld doch - naar

eigen zeggen geen Nederlands kennende - de oplosslng ervan overgelaten aan de
Vlaamse taalkundigen (1): « Comme on vient de parler du titre des nobles
Henricus, cela n'aurait rien d'étonnant, je laisse ce point à décider aux linguistes
flamands ~.

(20) H. ENNO VAN GELDER, Les plus ancien tarifs... , p. 257; Ph. GRlERSON,

Coinaçe ... , p. 394 en J. H. MUNRO, Money and Coinage... , p. 324 en 325.
(21) Ph. GRIERSON, Monnaies du Moyen-Age... , p. 249 en ID., Monnaies el

monnayage. Introduction à la numismatique (Collection Historique), Parîjs,
1976, p. 255.

(22) A.R.A., RIL, 1158, fol. 94. Verschillende numismaten hebben dît ge
geven dan ook overgenomen : L. DESCHAI\IPS DE PAS, Essai (1861) ... , p. 464-465 ;
G. PREUD'HoMME, L'administration des monnaies... , p. 83. G. PUSCH, Staai
liche ... , p. 11 en lû1 schrijft: « Standardgold, dus die Feinheit des Henricus
noble hatte, nâmllcht, 23 K. 3,5 gn, »,

(23) J. H. MUNRO, o.c., p. 325 ; ID., An Aspect of medieval public finance: the
profils o] counlerîeitinq in the [iïteenib-centunj Low Counlries, in RBN, 118,
1972, p. 129 ; ID., Wool, Clotli and Gold. The Slruggle {or Bullion in Anglo-
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Waarom werd precies de Engelse gouden Henricus-Nobel als
nagenoeg exclusieve referentiemunt geselecteerd in de muntordon
nanties en -instructies van de Bourgondische Nederlanden tij
dens de laatste twee derden van de 15e eeuw? Vermoedelijk gaven
economische omstandigheden hier de doorslag. De commerciële
contacten tussen England en de Nederlanden waren reeds van ouds
zeer intensief, aanvankelijk omwille van de invoer van Engelse wol
in de Nederlanden en omwille van de uitvoer van Nederlandse
lakens naar Engeland. Vanaf het begin van de 15e eeuw ontwik
kelden deze contacten zich verder, eerst ornwille van de toegeno
men uitvoer van Engelse lakens naar de Nederlanden en weldra
meer en meer omwille van de transitohandeI van Engelse lakens
via de Brabantse jaarmarkten naar Europa en naar het Midden
Oosten. De Antwerpse wereldmarkt aIs centrum voor Engelse aan
kopen van niet-Engelse goederen en diensten kwarn zich bij deze
ontwikkeling aansluiten (24). Internationale handeIsrelaties steun
den steeds op goudmunttransacties. AIs standaardmunt voor de
Nederlands-Engelse transacties kwam de gouden Henricus-Nobel
perfect in aanmerldng. Zijn zeer hoog goudgehalte en de langdurige
stabiliteit van dit gehalte bezorgden de Engelse Nobel een imago
van continue hoogwaardigheid, dat vertrouwen in de hand werkte.
De economische expansie van Engeland in de Ioop van de 15e eeuw
deed de l'est. De Henricus-Nobel veroverde trouwens niet alleen
een functie van referentiemunt voor de Nederlands-Engelse betrek
kingen maar ook voor andere internationale handelsoperaties en
werkte zich op tot Westeuropese standaardrnunt. Tabel 2 die het
goudgehalte van een aantal Europese munten uit de I5 e eeuw of
gangbaar in deze eeuw onderling vergelijkt, illustreert duidelijk de
superieure goudkwaliteit van de Henricus-Nobel en verklaart zo-

Burgundian Trade, 1340-1478, Brussel, Toronto, 1972, passim. Vandaar dat
J. CRAIG, The Mini. A Hislory of the London Mini (rom A.D. 287 to 1948,
Cambridge, 1953, p. xv voor de Engelse middeleeuwen (tot 1526) een goud
standaard van 99,48 pet. vaststelt.

(24) E. M. CARUS-WILSON en O. COLEMAN, Enqlanâ's export iraâe, 1275
1547, Oxford, 1963; J. H. MUNRO, Wool, ClOUI and Gold... , p. 1-9; ID., Mone

iary contraction and industrial change in the laie-tnedieoal Law Countries, 1335
1500, in Gainage in flle Low Couniries (880-1500). The third Oxford symposium
on coituuje and monelary hislory, ed. N. J. MAYHEW, Oxford, 1979, p. 110-111,
113; H. VAN DER WEE, Handel in de Zuidelijke Nederlaruien, in Algemene
Gescliiedenis der Nederlanden, VI, Haarlem, 1979, p. 78-79 en 82.
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doende zijn sucees in de westerse wereld op dat ogenblik. In tabel
2 bemerkt men inderdaad dat van de 25 geselecteerde munten slechts
drie types een grotere hoeveelheid zuiver goud bevatten : twee munt
soorten nit de Bourgondische Nederlanden (Oostenrijkse Reaal en
Nobel) die evenwel een Iager gehaltepercentage hadden, en een
Engels muntstuk (de « souverein ») dat pas in 1489 wcrd aangemunt.
Een meer concrete oorzaak voor het optreden van de Henricus
Nobel als referentiemunt moet worden gezocht in de bullionistische
politiek van de Engelse koningen. Engelse schulden konden het
voordeligst worden betaald met Engelse munten. Daar Engelse
munten eehter herhaaldelijk niet mochten worden uitgevoerd en
dus niet in grote getale op het continent beschikbaar waren (25),
konden best Nederlandse goudmunten worden uitgegeven die vol
ledig aanleunden bij de Engelse standaardmunt, met name de Hen
ricus-Nobel. De talrijke regelrechte imitaties van de Engelse Nobel
in de periode 1388-1428 en 1487-1489 sluiten hierbij aan.

§ 3. De dioersiteit in de ueruiijzitujen naar de Henricus-Nobel

De verwijzingen naar de Engelse Henricus-Nobel in de Zuidne
derlandse muntarchieven van de 15e eeuw zijn niet altijd eensluidend
en kunnen als zodanig tot verwarring aanleiding geven. Zij rnoeten
daarom worden toegelicht. De refcrenties kunnen in drie catego
rieën worden ondergebracht. Een eerste categorie wordt gevorrnd
door verwijzingen die voor het gehalte van het Nederlandse munt
type een specifiek aantal karaat en eventueel een aantal greins
opgeven, gevolgd door de verrnelding : « ••• 80 daL hi) also goeL sal
sijn als eenen gouden henricus inqelschen nobel... ». (i ••• aussi bon
en alloy que le noble d'anqleterre henricus », {( ... et aussi fins en aloy
comme le noble d'angleierre 1), «( _•• so dal den voirs. < > also qoel

sal sijn als eenen qouden henricus ingelschen noble... 1), « ••• ou tel el
aussi bon que le noble d'angleterre », en andere analoge specificaties.
Tot een tweede categorie behoren de verwijzingen die voor het

(25) Zie een handig overzicht van ~ bulllonistische J) maatregelen bij J. H.
MUNRO, Bullionism and the bill Df exchanqe in Enqlanâ, 1272-1663. A study
in monetary management and popular prejudice, in The Dawn of Modern Banking
1979, appendix B. Het is kenschetsend, zo komt ons voor, dat één van de
grootste Zuidnederlandse muntvondsten uit de late rnlddeleeuweu, nagenoeg
geen Engelse Nobels bevat: E. AERTS en H. VAN DER WEE, The Leuven Coin
Find ... , p. 2-t.
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gehalte van het Nederlandsc munttype evenecns een specifiek aan
tal karaat en eventueel ecn aantal grcins aanduiden, maar deze
aanduiding laten volgen door de vermelding : «•.. nobles fins »,

({ ..,nobles henrieus comptéz pOllr fin », {< ... dont les nobles d'angleierre
comptés pour (in », « ... nobles d'angleterre ouuriéz par le roy Henri
compiéz pour (in 1), « ••• nobelen van Inqelant qerekenl voer (ijn »,

« .•• itiqelsche nobels gereken l voir [ijn », « •., den inqelsclien nobel
geslagen bij coninck Henrick qerekent Doer fijn ... », «.•• houdende...
caralen... qreinen noble fins qouls », enz. Ten slotte kan cr nog een
derde categorie verwijzingen worden opgesornd. De archivalia
specifiëren géén gehalte voor het Nederlandse muntstuk, m.a.w.,
zij geven geen concreet aantal karaat en greins op VODl' het munt
stuk in kwestie, maar verrnelden enkel dat zijn gehalte zo goed
behoort te zijn als hel gehalte van de Engelse Henricus-Nohel.
In tabel 3 hebben wij de belangrijkste goudmunten uit de Bourgon
dische Nederlanden volgens de drie beschreven categorieën gerang
schikt,

1. Bij de eerste categorie verwijzingen waar el' een expliciete
gelijkstelling bestaat tussen het gehalte van het Nederlandse goud
stuk en het gehalte van de Engelse Nobel stelt zich een bijzonder
probleem van tegenstrijdigheid. Daar de specifiëring van het ge
halte van het inheemse goudstuk gevolgd wordt door de vermel
ding « ... sa dai hi] also qoe! sal sijn ais eenen qouden henricus inqel
schen nobel... 1) of iets dergelijks, had men mogen verwachten dat
het gespecifieerde gehalte zou overeenstemmen met 23 7/8 karaat
of 23 karaat 10,5 greins (Bourgondisch muntmetrologisch systeem)
of 99,4792 pet. zuiver goud, d.w.z. het Ieitelijke gehalte van de
Engelse Henricus-Nobel. Welnu, uit een onderzoek van Vlaamse
en Brahantse 15e-eeuwse muntarchieven blijkt dit niet het geval
te zijn: voor de eerste categorie verwijzingen wordt steeds aIs
gehalte voor het Nederlandse gouden muntstuk opgegeven : 23
13/16 karaat, d.w.z. 23 karaat, 9,75 greins of 99, 2187 pet. Dit
ietwat lagere gehalte werd steeds vastgesteld bij de emissie van de
Bourgondische Rijders en halve Rijders die vanaf oktober 1433
werden aangemunt (2G). Het gold ook voor de uitgiften van de
Bourgondische Realen, Ducaten, ha Ive Ducaten en Nobels, allen

(26) A.R.A., HlL, C.I, 65bis 1 (los stuk) ; A.R.A., Rie, 580, fol. 87; A.R.A.,
RIc, 17986, fol. 2"; 17987, fol. 1"; 17988, fol. 1"; 17989, fol. 3; A.R.A., Rk.,
Trésor de Flandre, J, 2369 en 2370; S.A.G., charters, 561.
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vermeld vanaf april 1487. en voor de dubbele Andriesguldens ver
meld vanaf 1489 (27). Bepaalde auteurs gaan hiermee akkoord en
gebruiken het percentage van 99, 2187 impliciet in hun berekenin
gen (28). Enkele muntordonnanties zeggen het uitdrukkelijk :
({ ... a XXIII karas I II quars et ung X Vle ou aussi bons que nobles
d'angleterre ) (20).

Bij de vermelding van het gouden Vlies vanaf april 1496 wordt
dit gehalte nogmaals lichtjes verminderd; de ordonnanties geven
nu aan als gehalte voor het nieuwe goudstuk : 23 karaat 9,50 greins,
d.i. 99,1319 pet. zuiver goud. Zij laten deze expliciete gehaltebe
paling volgen door « aussi bon en alloy que le noble d'onqleterre
henricus ) (30). Rond de eeuwwisseling (1499-1500) en vooral na de
verslechtering van de muntvoet in februari 1500 - voor Filippus
gulden en stuiver - bernerkt men in de ordonnanties, instructies
en rekeningen van het Gulden Vlies-muntstuk dat naast de Engelse
Henricus-Nobel ook andere hooggekwalificeerde goudmunten als
Saluten, (Hongaarse) Ducaten en Rijders als referentiemunten op
treden : « ••• also goet van goude als irujelsche nobelen, ducaien, saluy
tell. rijders of dier gelijcke gout... \) (31). Doch deze aangepaste versie

(27) A.R.A., Rk.• C.I, 63 E 27; A.R.A., Rk., 17882, fol. 60 v•

(28) G. PUSCH, Staatliche... , p. 87, 1 (Rijder) en H. ENNO VAN GELDER en
M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas bourguignons el espagnols 1434-1713, Am
sterdam. 1960, p. 41 (Reaal, Nobel) en 42 (Ducaat). Op p. 47 van dit werk
stellen beide auteurs voor de dubbele Sint-Andriesgulden eveneens een gehalte
van 23 k 13/16 voor. Dit klopt met onze bevindingen. Alhoewel de bepalîng
van het gehalte bemoeilijkt wordt doordat de meeste archivalia (b.v. : A.RA.,
RIe, 135, fol. 272 v ; A.R.A., Rie, 17822, fol. 88 en 97; A.R.A., M.D. 883 l er,

fol. 71v) voor de dubbele Andriesgulden géén gehalte opgeven en zich eveneens
berperken tot de referentie nam' de ~ ... nobles d'angleterre comptés pour fin ~,

hebben wl] op basis van de rekenmuntwaarde van een aantal duhbele Andries
guldens geslagen uit een mark goud, kunnen vaststellen dat inderdaad werd
geprobeerd Dm voor dit goudstuk eveneens de maximum zuiverheid (in praktijk
dus slechts 23 k 13/16) te realiseren, Met een koers k van 40 stuivers, een snede
s van 44,75 en cen traite t van 14 lb. 18 s. 4 d. Vlaams (of 3580 groten Vlaams),

.. . k. s
blljkt mt de formule g = -- 100 inderdaad dat men voor het gehalte g zo

t
nauwkeurig mogelljk de 100 pet. zuiverheid wilde benaderen.

(29) A.R.A., Rk., Trésor de Flandre, r, 2370. Zie oak A.RA., Rie, C. r,
63E27.

(30) Zic de voorbeelden bij A.R.A., M.D., 883 l er, fDI. 157 en 162 v ; A.R.A.,
Rte, 17882, fol. 203 v ; A. RA., Rk., 18122, fol. 1v en e- ; A.R.A., RIe, 18123,
fol. 1v; A. RA., Rk., 580, fol. 11av (aIle teksten uit 1496).

(31) A.R.A., Rk., 17882, fol. 254 (dd. juni 1499 ~ augustus 1500).
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van de oude usantie verandert niets aan het in 1496 aangepast
gehaltecriterium : « ihoison d'or de tel or que sonl les nobles d'engle
terre, ducaiz; salulz, rijders el autres pareil or. ossaooir de vingI
troys caratz, neuf et demi grains (in ... ) (32) of «( ••• van sulcken qoude
als zijn die nobels van inge/ani, ducaien, saluten, rijâers ende onder
qelijck goul le welene van XXIII caraien neqeti greyn ende een
hal{... \) (33). Het gehalte van 23 karaat D,5 greins bleef niet beperkt
tot de Vliesmunt, waarvan de emissie doorliep tot in de eerste
decennia van de 16e eeuw (34). Oak de dubbele gouden Karolus van
151{) (35) en de Spaanse Reaal (36) die vanaf 1521 werd aangemunt,
behielden het gehalte van 23 karaat 9.5 greins, d.i. 99,1319 pet. (37).

Hoe moet de tegenstrijdigheid bij de berekening van het gehalte
van de betrokken Nederlandse goudmunlen worden opgelost? Wij
menen dat het specifiek-aangeduide, in vergelijking tot hel gehalte
van de Henricus-Nohel, lager goudgehalte (99.2187 pet. of 99,1319
pct.) als uiteindelijke maatstaf moet worden overgenomen. In de
eerste plaats is dit lagere gehalte nauwkeurig aangeduid in de bron
nen en kan het bijgevolg nauwkeurig worden berekend zonder te
vervallen in een willekeurig schommelend cijfer. Voorts was de
afwijking zeer miniem, zodat het Nederlandse gehalte met het En
gelse gehalte kon gelijkgesteld blijven. De Bourgondische hertog

(32) A.R.A.• Rk., 17882. fol. 248 (dd. Iebruari 1500). Andere voorbeelden
bij: A.R.A., Rk., C. r, 652• los stuk dd. 20-2-1500. A.R.A., Rk.• 136. fol. 105
en A.R.A., Rk, 18124. fol 1.

(33) A.R.A., RIe, 18075 (ongeîolieerd, drl. juli 1500-juli 1501). Andere voor

heelden in deze bundeI in de teksten dd. 20-2-1500 en 16-7-1502 en in de reke
ningen van april 150S-januari 1507 en november 1503-april 1505.

(34) A. DE WITTE. Histoire monétaire.... Il, p. 139; Ch. LAURENT, Recueil

des ordonnances des Pays-Bas. 2 e série 1506-1700. T. J, contenant les ordon

nances du 7 oclobre 1506 au 16 décembre 1519, Brussel, 1893, p. 528.
(35) A. DE WITTE, O.C•• p. 165.
(36) Ibid.• p. 166; H. ENNû VAN GELDER en 1\1. Hoc, Les monnaies.... p. 83 ;

M. Hoc. La politique monétaire... , p. 122; G. Puscrr, o.e., p. 84 en 85, An
lage 2. Zelfs een advles van october 1515 stelt de aanrnunting van een nieuw
goudstuk voor met dit gehalte (S.A. A., Pk.• 2593, fol. 6).

(37) H. EN!'W VAN GELDER en M. Hoc, o.c., p. 55 en 58 geven bijgevolg een
lichtjes verkeerde afronding (~ 992%0 ~). QI hebben zij hier verkeerdelijk de stan
daard 23 k 13/16 (99.2 pct.) in het hoofd, wat dan in strijd zou zijn met het
correcte gegeven van 23 k 9.5 greins dat Prof. H. ENNa VAN GELDER, De reke

nitujen van de Vlaamse muni onder Philips de Schone, in RBN, 107, 1961. p. 165
zclf heeft gepubliceerd ? Ook in de gegevens van J. H. MUNRO, Money and

coituuje... , p. 336 en 338 (-<199.17 li) zit dus telkens een minieme fout.
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bekwam aIs muntheer aldus een kleine extra-winst boven de slei
schat. Deze winst kon worden geïncasseerd als extra-surplus maar
werd, meer waarschijnlijk, gebruikt om een hogere goudprijs te
bieden zodat het aanbrengen van goud toenam en de emissie van
de nieuwe goudmunten succesvoller verliep,

2. De tweede categorie verwijzingen stelt in principe dezelfde
problemen van berekening van het goudgehalte als deze die wij
aanduidden in onze eerste paragraaf met betrekking tot de verwij
zingen naar Vlaamse, Brabantse en Franse munttypes van zuiver
goud of van bijna zuiver goud (zie § 1). De ordonnanties, instruc
ties en rekeningen geven het gehalte van de Nederlandse munt
aan en vermelden dan (in èén of andere variatie) : «( ••• nobles hen

ricus complèz pour (in ... 1). Voorbeelden hiervan betreffen de emis
sies van de Sint-Andriesgulden, Filippusgulden, en hun denomina
ties (zie tabel 3) (38). De verwijzing gebeurt voor deze muntstukken
expliciet en exclusief naar de Henricus-Nobel, waarvan het gehalte
à 99,4792 pet, zuiver goud zeer precîes gekend is (zie supra § 2).
Het argument van de onzekerheid en van de onnauwkeurigheid
dat in de eerste paragraaf in aanmerking werd genomen om geen
correctie te moeten uitvoeren na de berekening van het gehalte
in termen van de geciteerde referentiemunten, valt hier bijgevolg
weg. De deviatie met het gehalte van 100 pet. zuiver goud kan
immers duidelijk worden voorgesteld, nadat het gehalte van de
nieuwe stukken in termen van de Engelse Henricus-Nobel is be
rekend. Het lijkt ons dan ook verantwoord om met betrekking
tot de tweede categroie verwijzingen uit te gaan van de assumptie
dat het de bedoeling van de muritheer was te rcfereren naar de
hoogwaardige Engelse Henricus-Nobel met een gehalte van 99,4792
pet. zuiver goud (39). Na de berekening van het goudgehalte van de
Bourgondische Sint-Andriesguldens, Filippusguldens en hun onder
verdelingen in termen van de Engelse Henricus-Nobel, moet aldus
nog een correctie worden uitgevoerd om de afwijking van het ge-

(38) Enkele voorbcelden : A. R.A., Rk., 17880, fol. 1; 17881, fol. 1 j 17882,
fol. 3, 5 v , enz. voor de ANDRIES GULDEN en A.R.A., Rk., 18126, fol. 3 ; 18127,
fol. 2; 18130, fol. 1v voor de FILIPPUSGULDE~.

(39) Teksten aIs 0 ••• tiendra XXI V caras d'or et par ainsi sera ledit real
aussi bon que uuç noble d'or henricus 0 (L. DESCHAMPS DE PAS, Essai... Autriche
(1874), p. 24; A.R.A., Rk., 17882, fol. so-. e.a.) waarln de Henricus-Nobel
bij ons aan 100 pet. zuiver goud wordt gelijkgesteld, zljn hierrnee gernakkelljk
verzoeubaar. Zij tonen enkel aan dat het muntpersoneel - dat zowcl in theo-
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halte van 99,4792 pet. tot dit van 100 pet. zuiver goud weg te
nemen. De resultaten van deze berekeningen en correcties in tabel
4 tonen evenwel aan dat de procentuele verschillcn tussen de twee
berekeningswijzen vrij klein zij n.

3. In de derde categorie verwijzingen wordt geen specifiek aan
tal karaat en greins aangeduid voar het Nederiandse goudstuk,
en wordt enkel vermeld dat het goudgehalte van de nieuwe munt
soort gelijk is aan dit van de Engelse Henricus-Nobel (40). In feite
gaat het hier Dm dezelfde muntsoorten aIs die vermeld in de eerste
categorie verwijzigen, met name Bourgondische Realen, Nobels, en
kele en halve Ducaten, dubbele Andriesguldens en Gulden Vlies
munten. Wij stellen dan ook de oplossing voor die wij met betrek
king tot de eerste categorie verwijzingen toepasten, d.w.z. wij
nemen voor de Nederlandse munten het gehalte over zoals dit in
de arehivalia VOOT de betrokken muntsoorten spccifiek werd aan
geduid: 99,2187 pet. zuiver goud voor de Realen, Nobels, dubbele
Andriesguldens, enkele en halve Ducaten, 99,1319 pet. voor de
Vliesen (zie tabel 3, III).

§ 4. Redenen fol afwijking in gehalfe iussen de Henricus-Nobel en
de munlsoorten in de Bourçondische Nederlaiuien (41)

De afwijkingen in het gehalte van de Bourgondische muntsoorten
tegenover dit van hun modelrnunt, de Engelse Henricus-Nobel,
waren in feite zeer gering. Voor de Bourgondische Rijders, Realen,

rie ais in praktijk goed vertrouwd was met de maximale norm van zuiverheid
- het in de dagelijkse rnuntpraktljken niet steeds even nauw nam en
munstukken met een quasi-100 pet. zuiverheid (el' heeft nooit een Henricus
nobel van 100 pet. zuiver goud hestaan 1) voor volledig zuiver liet doorgaan,
ervan overtuigd zijnde dat de grote massa en de nlet-specialist terzake zich
onbewust waren van dergelijke subtiele fraude. Een ander voorbeeld vindt
men in de uittreksels, geciteerd onder nrs 31, 32 en 33 waarin quasl-volledlg
zuivere goudstukken (Bijders, Nobels) met 100 pel. zulvere goudstukken (de
Saluten: E. FOURNIAL, Histoire .... p. 131 en Ph. GmERsoN, Coinaqe.... , p. 400)
probleemloos worden gelljkgesteld,

(40) Voorbeelden : G. PREun'HoMME, L'odminislration des monnaies... , p. 82
en 83 ; L. DESCHA1\lPS DE PAS, Essai... Autriche (1874), p. 99; A.R.A., M.D.
883t~r, fol. 162-162 v ; A.R.A., RIe., 580, fol. 110v ; A.R.A., Rk., Acquits de
Lille, portefeuilles. 931, los stuk dd. 2~11-1497; A.R.A., RIe, C.I, 63, los stuk
dd. 14~5-1496, enz.

(41) Deze paragraaf ontleent veel elementen aan de suggestles van Professer
J. Munro.
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Nobels, dubbele Andriesguldens, enkele en halve Ducaten kwarn de
afwijking neer op een verschil van 0,2605 pet. zuiver gond (42),
voor de Bourgondische Vliesen op een verschil van 0,3473 pet. (43).
Sommige numismaten suggereren dat het geraamde verschil te
klein was om door de « pierre de touche » of andere technieken van
de tijdgenoten (44) systematisch te kunnen worden waargenomen
en opgetekend.

Een dergelijke bewering wordt evenwel door de feitelijke munt
geschiedenis van het graafschap Vlaanderen en van de Bourgon
dische Nederlanden in vraag gesteld (45). De Bourgondische hertogen
in hun hoedanigheid van graaf van Vlaanderen gaven vanaf oktober
1388 tot augustus 1409 een gouden Vlaamse Nobel nit die als imi
tatie van de Engelse Nobel moest doorgaan. Dat de Bourgondische
hertogen en hun muntmeesters toen reeds goed op de hoogte waren
van het juiste gehalte van de Engelse Nobel, met name 23,875
karaat zuiver gond, wordt bewezen dOOT het gehalte dat zij zelf
voor de Vlaamse Nobel voorschreven, met name 23,750 karaat
zuiver gond. Het verschil was mîniem en bedoeld am de introductie
van het nieuwe stuk, dank zij zijn lichte overwaardering tegenover
het Engelse prototype, te vergemakkelijken. Het kleine gehalte
verschil, sarnen met het kleine verschil in totaal gewicht (7,729
gram tegenover 7,776 gram) was eehter voldoende om de munt
koers van de Vlaamse Nobel een tikje beneden die van de Engelse
Nobel te brengen. In december 1416 en in juni 1425 werden nieuwe
Vlaamse Nobels op de rnarkt gebracht met een goudgehalte van
respectievelijk 23,50 en 23,25 karaat, Nu de Vlaamse Nobels van
de emissie 1388-1409 toch een Iagere muntkoers hadden gekregen,
wilden de Vlaamse mun'lmeestersblijkbaar grof spel spelen en
de aan te munten hoeveelheid opdrijven door een beduidend lager

(42) Of 0,06252 karaat, of 0,75024 greins.
(43) Of 0,083352 karaat, of 1,000224 greins.
(44) Zoals de primitieve gravimetrische en denslmetrische analyses (Ph.

GRIERSON, Monnaies el monnayage... , p. 198 en 199). De toetssteen (gecombi
neerd met koningswater) wordt door juweliers en goudsmeden nog dagelij ks
gebrulkt (vriendelljk meegedeeld door Dhr. H. Breugelmans).

(45) Wat hierna volgt is voornamelijk gebaseerd op het gedetailleerdc ver
haal van J. 1-1. MUNRO, lVool, CID/Il and Gold... , p. 43-82. Vlaamse imitaties
van de Engelse Nobel kwamen voor in oktober 1388, december 1389, na novern
ber 1392, augustus 1409, december 1416, juni 1425, septcrnber 1427 en november
1428.
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goudgehalte op het nieuwe type van 1416 en op dit van 1425 toe
te passen, zodat plots hogere prijzen voor aan te brengen goud
konden worden aangeboden. De bedoeling bleek te doorzichtig,
de afwijking t.o.v. het Engels gehalte te groot, zodat beide emissies
mislukten. Een volgende poging betrof dan de emissie van een
Vlaamse Nobel in september 1427 met een goudgehalte dat... vol
komen gelijk lag met dit van de Engelse Nobel: ({ aussi bon en poix
et en uZay comme ceulx que l'en forge a present en Engleterre », Deze
uitgîfte schoot rocs, daar het Vlaamse muntstuk qua gehalte vol
komen gelijkwaardig was aan het Engelse prototype (46). Toch zou
ook deze aanmunting geen lang sucees beschoren zijn : de goudprijs
die aan de Vlaamse biljoenhandelaars werd aangeboden, bleek uit
eindelijk niet hoog genoeg. Om de goudprijs aantrekkelijker te
maken, werd vanaf oktober 1433 een nieuw munttype, de gouden
Rijder, in circulatie gebracht. De Rijder inspireerde zich qua
gehalte duidelijk op het Engelse Nobel-type (47), doch werd niet als
een imitatie en eerder aIs een specifiek Bourgondische goudrnunt,
naar Frans voorbeeld (de « franc à cheval ») gemodelleerd, voorge
steld (48). Hierdoor werd het mogelijk het goudgehalte lichtjes te
verlagen tegenover de Henricus-Nobel, zodat de goudprijs voor de
kooplieden en goudsmeden die het biljoen naar de ateliers brachten,
extra kon worden verhoogd. De Rijderproduktie werd een zeer

(46) In tegenstelling tot wat de tekst doet uitschljnen was het gewicht van
het Vlaamse muntstuk lets lichter dan het Engelse, De imitaties van septernber
1427 werden in ieder geval door de Engelsen aanvaard. De Engelse protesten
van eind 1428 zijn gerlcht tegen de nieuwe Vlaamse imitaties van november
1428: deze Nobels hadden inderdaad slechts een gehalte van 23,5 karaat.

(47) AlhoeweJ het klasslek geworden ls de Rijder qua standaard te vergelijk
ken met de Franse Saluten, mag het belang van de Engelse Nobel bij de aan
munting van de Rljder zeker niet uit het oog verloren worden : in alle Zuid
nederlandse bronnen is steeds de expliciete bekomrnemls aanwezig om erop
te wijzen dat de Rijders hctzelfdc gehalte hebben als de Engelse Nobel. Recels
P. SPUFFORD, Monetarij Probletns and Polieies in the Burgundian Nelherlatids,
1433-1496, Leiden, 1970, p. 31 en 32 merkte in dit verband terecht op: ~ Thus
the issue of rlders... could be seen in terms of an English as much as a French
connecLion D.

(48) Zoals P. SPUFFORD, o.c., p. 36, 3 opnieuw terecht zegt, zullen niet enkel
strlkt-eeonomlsche maar ook politieke motieven - het voorspel van de specta
culaire « renversement des alliances» van Arras in 14351 _. verantwoordelijk
geweest zijn voor het stopzetten van de nadrukkelljke Vlaams-Bourgondische
irnltatles van het Engels Nobel-type.

10
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groot sucees (49). Zoals in paragraaf 3 uiteengezet, volgden de
Bourgondische hertogen bij de emissie van hun Realen, Nobels,
enkele en halve Dukaten in 1487 en de dubbele Andriesguldens in
1489 eenzelfde strategie, evenwel met veel minder sucees (50), zodat
in 1496 met de introductie van het gouden Vlies nogmaals een ge
halteverlaging 1.0.v. de Engelse Nobel tot stand kwarn. Deze her
nieuwde poging hleek iets meer suceesvol te zij fi zodat het gehalte
- 23 karaat 9,5 greins - de ganse 16e eeuw voor verschillende
Habsburgse goudstukken gehandhaafd bleef.

De aanmuntingsstrategie met betrekking tot de uitgiften van de
gouden Rijders, Realen, Nobels, enkele en halve Ducaten, dubbele
Andriesguldens en Vliesen, zoals die van de vroegere Vlaamse
Nobel-imitaties, verraadt een perfecte kennis van het j uiste theo
retisehe goudgehalte van de Engelse Henricus-Nobels vanwege de
Bourgondische hertogen en hun rnuntmeesters. Bij nader toezien
is het trouwens opvallend dat de afwijkingen in het gehalte van
deze Bourgondische goudmunten tegenover dît van de Engelse
Nobels zich vanaf het jaar 1433 steeds situeerden binnen de rernedie
die voor het gehalte van Reaal, Nobel, Ducaat en dubbele Andries
gulden door de Bourgondische muntmeesters officieel werd toege
staan (zie tabel 5), en bovendien nog net vielen in de door de Lon
dense munt toegestane remedie Vaal' het gehalte van de Engelse
Nobel (zie tabel 6). AIleen het Gulden VUes dat vanaf 1496 werd
uitgegeven, maakt hierop een uitzondering: het afwijkingspercen
tage van het gehalte van het Vlies t.o.v. het gehalte van de Engelse
Nobel (0.3173 pet.) lag inderdaad lîchtjes beneden de grens van de
afwijkingen die door de remedies op het gehalte van het Vlies zelf
en van de Henricus officieel getolereerd werden.

De Bourgondische muntmeesters rechtvaardigden in februari
1500 hun handelswijze met betrekking tot het lagere gehalte van
het VUes door te verwijzen naar een keuring die in 1499 te Rijsel
werd uitgevoerd op een goudstaaf, bekomen uit smeltîng van een
aantal authentieke Engelse Henricus-Nobels. De keuring liet uit
schijnen dat het gemiddelde goudgehalte van de Engelse Henricus-

(49) Zie muntoutputstatistleken bi] J. H. MUNRO, Wool Clolli and Golâ. .. ,

appendix J, table A, p. 188 (in marken) en P. SPUFFORD, o.e., p. 180, 182, 184
en 191 (in munteenheden).

(50) Wat blijkt uit de aanmuntingscijfers : P. SPUFFORD, o.c., p. 188 en 191,
en H. Exxo VAN GELDER en M. Hoc, D.C., p. 33.
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Nobel op het einde van de I5 e eeuw in praktijk niet meer gelijk
was aan de oorspronkelijke, officieel voorgeschreven kwaliteit van
23,875 karaat, of 99, 4792 pet. zuiver goud, maar de facto tot een
iets lagere waarde was gedaald. Dît kan enigszins paradoxaal lij
ken daar de Henricus-Nobel sedert 1465 niet meer nieuw aangemaakt
was, doch het is waarschijnlijk zo dat de nog in circulatie zijnde
munten rond 1500 wegens natuurlijke factoren in kwaliteit waren
gedaald. Doordat volgens de muntmeesters rond 1500 niet enkel
het gehalte van de Engelse Nobel maar - eveneens ten gevolge
van slijtage en andere technische factoren - oak de kwalîteit van
andere referentiemunten als Ducaten, Rijders en Saluten was ver
slechterd, en precies deze goudstukken het muntmetaal voor de
Vliesen leverden, moest het muntpersoneel het gehalte van het
Gouden Vlies t.o.v. het prototype (het Engelse muntstuk) weI een
relatief lagere kwaliteit meegeven en het aanpassen aan de feite
lijke - en niet officiele - kwaliteit van de Engelse Nobel (51).
De gelijkstelling van het gehalte van de Engelse Nobel en het Vlies
met 23 karaat 9,50 greins in 1500, is kennelijk niet zonder aarze
Jing gebeurd. Bewijs daarvan zijn de instructies van 13, 14 en 18
mei 1496 waarin men een dergelijke gelijkstelling niet aandurfde
en zich rn.b.t. de aanduiding van het gehalte van het Vlies tevreden
stelde met een korte opmerking (1 even goed als de Henricus-No
bel )) (52). Dat het gegeven van de instructie van februari 1500
zonder meer toepasbaar is op de voorgaande jaren vanaf 1496, blijkt
duidelijk uit de berekening voor de sleischat, en nit de gegevens
van de traite en de muntmetaalprijs voor wisselaars en hande
laars (53). De sleischat werd namelijk zowel in 1496 aIs in 1500

(51) A.R.A., Rk., 18124, fol. 19v-19 en A.R.A., Rk., 136, fol. 105-107. Beîùe

teksten werden besproken door G. PREUD'HoMl\fE, Les monnaies des Pays-Bas

pendant la majorité de Philippe le Beau (1494-1506) (Onultgegeven licentiever

handeling D.L.B.), Brussel, 1970-1971, p. 26 en 26, 4. Aanduidingen daarvan

(~van XX III karalen, IX Cgreyn fijn die tsamen gesmollen beoonâen zijn ... ~), oak
bîj A.R.A., Rk., 17883, fol. 3, 25v , 36 v, 54", 118", 154v, 173".

(52) Deze zinsneden ontlenen veel aan de interessante opmerkingen van Prof.

Dr. H. Enno Van Gelder.

(53) Daarom dat H. E:-INO VAN GEl_DER, De rekeninqen ... , p. 165 terecht

schrijît : «De nieuwe instructie van 20 februari 1500 ... wijzigde de muntvoet

slechts voor Phillpsgulden en stuiver ».
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bepaald Op 3 s. Vlaamse groot pel' mark, terwijl de nieuwe bereke
ningen van de goudprijs en de traite in 1500 enkel rekening hielden
met de koersaanpassing voor het Vlies, van 96 naar 100 Vlaamse
groten (54), en doen uitschijnen dat zowel gewicht aIs gehalte van
het Gulden Vlies in 1500 onveranderd bleven,

§ 5. Besluil

Vit het voorgaande moge blijken dat de problemen met betrek
king tot het bepalen van het juiste gehalte en van het juiste gewicht
zuiver goud van de goudmunten in Vlaanderen en Brabant tijdens
de Bourgondische periode in feite nog veel ingewikkelder zij n dan
die met betrekking tot de vaststelling van gehalte en gewicht zuiver
zilver van de zilvermunten. Een volkomen uniforme oplossing, zo
aIs die voor de zilvermunten kon worden voorgesteld, bleek niet
mogelijk. Op grond van een gedetailleerd onderzoek van de beschik
bare muntarchieven en van logisch redeneren kon een samenhangend
geheel van oplossingen worden gesuggereerd, waarbij het risico van
onnauwkeurige berekeningen en willekeurige resultaten tot een mi
nimum werd herleid. Het zij n deze oplossingen die werden toe
gepast bij het opmaken van een lijst van de technische aanrnun
tingsgegevens van de goudmunten der Bourgondische Nederlanden.
Hoewel de correcties geen spectaculaire verschillen aan het licht
brengen in vergelijking met vroegere publikaties (zie tabel 4, (6»,
werden zij toch voldoende belangrijk geacht Dm een herziene uit
gave ervan te verantwoorden.

(54) In 1496 bedroeg de rekenrnuntwaarde van het aantal Vliesen nit een

goudmark 5232 Vlaamse groten ; in 1500 5450 Vlaamse groten (A.R.A., RIe,

17882, fol. 203v en 248 v, 254). Met een snede van 54,5 (zoweI in 1496 als in

1500) en een koers van resp. na en 100 Vlaamse groten, toont de formule, die

reeds toegepast werd in voetnoot 28, aan dat tweemaal hctzelfde gehalte werd

gebruikt. De prijs VOOl" de goudmark bedroeg in 1496 5160 groten en in 1500

5375 groten. Ook hier blijkt opnieuw dat voor de herberekernng in 1500 enkel

rekening werd gehouden met de koersstijgtng à 2 s. van het Vlies: de bereke

ning (5375-5160) : 4 levert ons voor hel VUes via de snede een gewicht op van

4,5535 gram, dat zeer nauw het theoretisch gewicht van het Vlies (4,4908

gram) benadert. Het verschil van 0,06 gram is vermoedelîjk toe te schrijven

aan een lichte wijzigtng in de brassage (muntslagonkosten),
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TABEL 1

LEGERING VAN ENKELE ZUIDNEDERLANDSE (LAAGWAARDIGE)
GOUDSTUKKEN UIT DE TWEEDE HELFT VAN DE 15e EN EERSTE

HELFT VAN DE 16c EEUW

muntsoort goud zilver koper ref_1

Sint-Andriesgulden (na 1466) 19 4 1 (1)
Christusgulden (~ Florin au Christ ») (1492-3) 18-6 3-6 2 (2)
Filippusgulden (na 1496) 16 6-6 1-6 (3)
Idem (na 1500) 15-11 6-6 1-7 (4)

Karolusgulden (na 1521) 14 7-6 2-6 (5)
Halve Reaal (na 1521) 18 4-6 1-6 (6)
Zonnekroon (na 1540) 22-3,5 0-15 0-5,5 (7)

Referenlies

Het eerste cijfer geeft telkens het aantal karaat, het tweede het aantal greins.

(1) G. PUSCH, Siaatliclie Miinz- und Geldpolilik in den Niederlanden unier
den Burqutidischen und Hobsburqischeti Herrschern, besotiders tuiler Kaiser
Karl V., Munchen, 1932, p. 79 e.v., Anlage 2.

(2) Ibidem, p. 82 en A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain,
ducs de Brabant el marquis du Saint Empire romain (Académie d'Archéologie

de Belgique, 5e reeks, or. 48), II, Brussel, 1894, p. 83 geven beiden verkeer

de gegevens ; zie A.R.A., Rk., 17882, fol. 146 v en 149, A.R.A., M.D., asav-,
fol. 104 en A.R.A., Rlc, 580, fol. 109-t09v•

(3) G. PUSCH, o.c., p. 83 ; A. DE WITTE, o.c., p. 113.
(4) A.R.A., RIe, 136, fol. 106; A.R.A., RIc, C.I., 652•

(5) G. PUSCH, o.c., p. 84; A. DE WITTE, D.C., p. 167. In een muntrneester
advies van 8 oktober 1515 werd de aanmunting van een Karolusgulden voor

gesteld met volgende gegevens : 18 + 4-6 + 1-6 (S.A.A., PIc, 2593, 8 oktober

1515, fol. 6), een voorstel dat door een speciale commissie te Brussel op 5 no

vember 1519 werd hernieuwd en gestalte kreeg met de halve Reaal van 1521-

(6) Ibidem, p. 84; Ibidem, p. 166.

(7) Ibidem, p. 85; Ibidem, p. 181; J. NICOLAS, L'argent des principautés
belges pendant le moyen-âge et la période moderne, II, Namen, 1933, p. 89.



TABEL 2

GEHALTE EN GEWICHT ZUIVER GOUD VAN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE GOUDMUNTEN

ca 1250-ca 1530

Naam van de muni periode van grammen zuiver gond gehatte en gehaltepercentagc ?'
uitgltte ."

>-
1 II III Z

"Fiorino (Florentijnse gulden) 1252-1533 3,5368 24 k 100 % '""Genovino (Genuese gulden) 1252 3,560 24 k 100

"Ducato (Venetiaanse Dukaat) 1284-1840 3,5596 24 k 100 '"'"Portugese Cruzado 1457 3,741 233/4 k 98,96
""Spaanse Excclente 1497 3,741 23 3/4 k 98,96
!"Frans Saluut 1423-1449 3,4965 24 k 100

Frans Schild (<< à la couronne 0) 1436-1474 tussen 3,4965-3,2752 24 k - 23 1/8 k 100-96,35 >-- '"Frans Schild (l'au soleil 0) 1475-1515 3,369 23 1/8 k 96,35 ~
SchiId van Savoie 1434-1465 3,2803 23 k 95,83 '"

{ 1419-1447 { 2,777 J19 le
79,17

Dultse Rijnsgulden
1447-1454 2,763 19 k 79,17
1454-1464 2,723 19 k 79,17

1464-1490 2,696 l19 le 79,17
Hongaarse Ducaat 1308·1342 3,536 24 le 100
Bourgondische Rijder 1433-1447 3,5977 23 13/16 k 99,22

Bourgondische Leeuw 145·;-1460 4,0792 23 le 95,83



Sint-Andriesgulden 1466-1496 2,6912 19 k 79,17
Dubbete Slnt-Andrtesgulden 1489 5,4266 23 13/16 k 99,22
Oostenrljkse Reaal 1'187 14,2849-14,7178 (I) 2313/16 k 99,22
Bourgondtsche Ducaat 1487 3,6795 23 13{16 l, 99,22
Bourgondische Nobel 1487 7,14245-7,3589 (') 23 13/16 k 99,22

Ftllppusgulden { 1496-1500 { 2,2051 { 16 k 66,67
1500 2,1935 15 k 11 gr. 66,32

Gulden Vlies 1496 4,4559 23 k 9,5 gr. 99,13
Spaanse Reaal 1521 5,2691 23 k 9,5 gr, 99,13
Karolusgulden 1521 1,6996 14 k 58,33
Habsburgse Zonnekroon 1540 3,1683 22 k 3,5 gr. 92,88
Engelse Nobel 1343-1526 6,9618 23 7/8 k 99,48
Engelse Soveretgn 1489 15,4710 23 7{8 k 99,48

<ft-
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Bronneti : A. DE WITTE, Histoire ... , II, p. 166, 167, 181 ; H. ENNO

VAN GELDER en M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas
bourguignons et espagnols 1434-1713, Amsterdam, 1960,
p. 13, 41, 55, 56, 83, 85, 86; E. FOURNIAL, Histoire ...
p. 80-82, 131 ; Ph. GRIERSON, Goinage ... , p. 383, 388, 394
395, 400-401 ; M. Hoc, La politique monétaire de Charles
Quint aux Pays-Bas, in Nutnario Hispânico, 8, 15-16,
1961, p. 122; J. M. MUNRO, Money... , p. 313, 315-318,
320, 325, 330, 336-338; G. PUSCH, Slaalliche ... , p. 79,
81, 83, 84, 85, Anlage 2 ; P. SPUFFORD, Goinage and Cur
rencu, in The Cambridge Economie Hislory of Europe, V,
Economie Orqanizatioti and Policies in the Middle Ages,
Cambridge, 1963, p. 601-602 ; ID., Monetaru Problems and
Policies in the Burqundian Netherlands 1433-1496, Leiden,
1970, p. 32, 34 en 35 ; E. AERTS en H. VAN DER \VEE, The
Leuven Coin Pind of 1851... , table II, p. XXVII.

(1) De ordonnantie van 20 april 1487 en de lnstructie van 4 mei 1487 geven
een snede van 17, doch er wordt aangemunt volgcns een snede van 16,5 (A.R.A.,
Rk., C.I., 63 E 27; L. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur l'histoire monétaire des
comtes de Flandre de la maison d'Autriche et classement de leurs monnaies (1482
1556), Parljs, 1874, p. 24 en A.R.A., Rie, 17882, fol. 60v en 67).

(2) De ordonnantie van 20 april 1487 en de instructie van 4 mei 1487 geven
een snede van 34 maar er wordt aangernunt volgens een suede van 33 (Ibidem
en A.R.A., Rk., 17882, fol. 61 en 67).



TABEL 4

HET GEHALTE VAN DE SINT-ANDRIES- EN FILIPPUSGULDEN: UITZUIVERING VAN DE AFWIJKING

1

Muntsoort Cehaltcn in Berekeulng in termen van uttxutvertng van de erwtjktng Gehaltepercen- üenaltepercen- Afwijking tussen Afwijldng tussen Approx. herformnle-
de bron Hcnrtcus-Ncbcl tage van (2) tagc van (3) (4) en (5) in pet (4) en (5) ring v. genette in (1)

in le in gr.

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

Sint-Andrlesgulden 19 k (tg , 24) 100 (19 , 24) 99,479~ 79,1667 78,7544 0,4123 0,09895 1,1874 18 k 10,8 gr - 18,9 k

Halve Andriesguldcn Hlk (19 , 24) 100 (19 , 2~) 99,4792 79,1667 78,7544 0,4123 0,09895 1,1874 181;: 10,8 gr. - 18,0 li:

Filippusguldcn 1496 16 k (16 , 24) 100 116 2·1) 99,4792 66,6667 66,3195 0,3472 0,08332 0,9999 15 k 11 gr. ~ 15,92 k

15 li: 11 gr {I (15 .12) + 111 ,
12} 100 {[15.12)+11] : 12} 66,3195 65,97411500

1 24
99,·1792 0,3454 0,08290 0,9948 151;: 10 gr.- 15,83 k

24

Halva Filippusgulden 15kllgr {[ (15. 12) + 11) ,
12} 100 {[ (15.12) + 111 ; 12 } ~ 66,3195 65,9741 0,3454 0,08290 0,9948 lSli:l0gr.- 15,83 li:

24 24
99,,1,92
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TABEL 3

CLASSIFICATIE VAN GOUDMUNTEN UIT
DE BOURGONDISCHE NEDERLANDEN (1433-1506) VOLGENS

DE DRIE CATEGORIEËN

CATEGORIE 1 REFERENTrs 0 AUSSI BON EN
ALLOY QUE LE NO-
BLE... ~ + AANTAL
KARAAT EN GREINS

Rijder 1433-1447 23 karaat 9,75 greins

CATEGORIE II REFERENTlE 0 NOBLES COMP-
TEZ POUR FIN... ~

+ AANTAL KARAAT
E~ GREINS

Sint-Andrlesgulden 1466-1496 19 karaat
Halve Andriesgulden 1466-1496 19 karaat
Filippusgulden 1496-1500 16 karaat

1500-1506 15 karaat 11 greins
Halve Fllippusgulden 1500-1506 15 karaat 11 greins

CATEGORIE III REFERENTlE «AUSSI BON EN
ALLO Y QUE LE NO-
BLE... & ZONDER
AANDUIDING VAN
KARAAT EN GREINS

Reaal 1487-1487 [23 karaat 9,75 greins]
Nobel 1487-1487 [23 karaat 9,75 greins]
Ducaat 1487-1487 [23 karaat 9,75 greins]
Halve Ducaat 1487-1487 [23 karaat 9,75 greins]
Dubbele Andrlesgulden 1489-1492 [23 karaat 9,75 greins]*
VUes (**) 1496-1506 [23 karaat 9,50 greins

[ ] 0001' ons ingevulde gegevens.
(*) Zie supra, voetnoot 28.
(**) Rond 1500 stellen wij voor het Vlies-stuk dus vast dat naast de Engelse

Henricus-Nobel ook andere goudstukken als referentietype optreden: Duca
ten, Saluten en Rijders.

N.B. Leeuwen (1454), 2/3 en 1/3 Leeuwen (1454) en halve Nobels (1487)
vlelen buiten deze usantles,



TABEL 5

REMEDIES EN AFWIJKINGSPERCENTAGES OP HET GEHALTE VAN ENKELE GOUDSTUKIŒN UIT DE
BOURGONDISCHE NEDERLANDEN (2' HELFT 15' EEUW)

Dubbele Andries-
Rijder Reaal Nobel Ducaat gulden VUes

(1) Officieel theorettsch gehalte
(in pct.) 99,2187 99,2187 99,2187 99,2187 99,2187 99,1319

(2) remedie : maximale afwijking naar
boven toe - 99,9131 99,9131 99,9131 99,5659 99,3055

(3) remedie : maximale afwijking naar
beneden toe - 98,5243 98,5243 98,5243 98,8715 98,9583

afwijkingspercentages van (2) en (3)
t.o.v. (1) - 0,6944 0,6944 0,6944 0,3472 0,1736

De rernedies op het gehalte bedroegen voor de verschillende goudstukken : 2 greins voor Reaal, Nobel, Ducaat, 1 grein voor de
dubbele Sint-Andriesgulden en 0,5 gretn voor het Vlies-muntstuk. Voor de Rijder werden in de bronnen geen remedies op het gehalte
aangeduid. Eén greln Is [100: (12.24)] pet. = 0,34722... pet. Twee greins is dus 0,6944 pct., 0,5 grein 0,17361 pet.



TABEL 6

REMEDIES EN AFWIJKINGSGEGEVENS OP HET GEHALTE VAN DE ENGELSE NOBEL

(1) officieel theoretisch gebalte 23 k 7/8 23,8750 k 23 k 10,5 gr. 99,4792 pet.

(2) remedie : maximale afwijking naar boven toe 23 k 7,518 23,9375 k 23 k 11,25 gr. 99,7396 pet.

(3) remedie : maximale afwijking naar beneden toe 23 k 6,5/8 23,8125 k 23 k 9,75 gr. 99,2187 pet.

arwljklngsgegevens van (2) en (3) t.o.v. (1) 1/16 k 0,0625 k 0,75 gr. 0,2605 pet.

De remedies voor de Engelse Nobel bedrocgen 1/8 karaat ; « as with stlver, half the remedy was atlotted withln the Mint to fineness
and hall tc weight ~ (J. CRAIG, The Mini, p. 69), dus: 1/16 k voor de snede en 1/16 k VOOT hel gehalte.
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Résumé

H. VAN DER WEE & E. AERTS

Dans une publication parue dans le numéro précédent de cette
revue, nous avons brièvement examiné les difficultés provenant
d'une application inconséquente des notions d'argent pur et d'argent
le-roi. A première vue, ces difficultés ne se posaient pas en ce
qui concerne les monnaies d'or: le poids d'or fin était caractérisé
immuablement par un étalon d'or de 24 carats ou de 100%). Cet
article fait preuve d'un optimisme prématuré. Une analyse précise
des sources monétaires flamandes et brabançonnes du Bas Moyen
Age fait apparaître l'existence de problèmes analogues pour les
monnaies d'or. En effet, le personnel des ateliers monétaires semble
avoir manié le concept d'or pur - à 1000/0 - de manière confuse.

Avant l'unification monétaire instaurée par Philippe le Bon, les
maîtres des monnaies faisaient parfois référence à certaines monnaies
d'or ~ connues et de grande qualité - d'origine flamande, braban
çonne et française pour indiquer l'aloi d'une pièce d'or spécifique:
viez escus de France, pietres, uiez escus de Gand, nobles et lyons de
Flandres comptez et receuz pour fins. Après 1434, nous notons un
changement de cet usage et cela, jusqu'en 1500: ce sont surtout les
Nobles-Henricus d'Angleterre qui sont cités comme (1 monnaies de
référence »,

Pour ce qui concerne la période antérieure à 1434, il semble que
les références à certaines monnaies d'or aient été. faites dans un but
simple: sans doute l'officier comptable n'avait-il que l'intention de
comparer la frappe nouvelle aux monnaies d'or existantes d'une
teneur de 24 carats. Notons que de nouvelles estimations de l'aloi
et du poids fin, comme nous les avons proposées pour l'argent-le-roi
dans notre article cité di-dessus, sont impossibles vu le caractère ar
bitraire et accidentel des monnaies mentionnées.

Pour la période allant de 1434 à 1500, la situation est plus com
plexe et, dès lors, nous avons été amenés à faire trois distinctions.
Il nous a été possible de diviser les citations relatives au Noble
Henricus en trois groupes différents.

Pour le premier groupe, l'aloi de la monnaie d'or à émettre est
suivi par la formule: aussi bon en aloy que le noble henricus. Il
convient cependant de remarquer que le nombre des carats et des
grains indiqué ne correspondait pas à l'aloi du Noble d'Angleterre
mais déviait légèrement par rapport à celui-ci: il valait 99,2187 0/ 0
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au lieu de 99,4792%. Avec l'introduction de la Toison d'or (avril
1496), une nouvelle réduction de la teneur en or peut être notée:
les ordonnances et les instructions spécifiaient l'aloi de la Toison
à 99,1319%. Nous retrouvons explicitement dans les sources les
déviations par rapport à l'aloi du Noble anglais et, dès lors, nous
pouvons retenir les chiffres suivants: 99,21870/0 (23 caracts 9,75
grains) pour les Cavaliers d'or, Réaux, Nobles bourguignons, Ducats,
demi-Ducats et doubles Florins de Saint-André; 99,1319 % (23
carats 9,50 grains) pour les Toisons d'or.

Un second groupe se caractérise par des exemples où le nombre
des carats et des grains de la monnaie d'or est toujours suivi de la
phrase nobles henricus comptez pour fins. Cet usage peut être con
staté pour les Florins de Saint-André, les Florins Philippus et leurs
dénominations. Étant donné que les références au Noble-Henricus
sont exclusives et explicites, nous avons proposé un nouveau cal
cul visant à tenir compte de la différence entre l'aloi du Noble
anglais (cité comme étalon pur mais qui est, en réalité, pur à
99,4792% seulement) et l'aloi d'or pur à 1000/0'

Pour le dernier groupe de monnaie, on ne spécifiait pas l'aloi de
la nouvelle monnaie d'or mais seulement que l'aloi devait avoir
la même qualité que celui du Noble anglais.

Dans un dernier paragraphe, les auteurs ont présenté une explica
tion logique à ces différentes déviations. Ils ont tenté de montrer
comment tous ces usages fournissent la preuve d'une connaissance
approfondie parmi les autorités responsables des mécanismes moné
taires. Bien que les résultats obtenus grâce aux adaptations arith
métiques ne puissent pas être qualifiés de « surprenants » (voir ta
bleau 4,6), ils seront cependant intégrés dans une liste exhaustive
de données quantitatives - que les auteurs espèrent publier pro
chainement - relatives aux monnaies d'or flamandes et braban
çonnes des 14e et I5 e siècles.




