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Luc MAES en RAF VAN LAERE

VERVALSINGEN VAN I<:ESSENICH

(14DE. 15DE EEUW)

Plaat VIII

In 1972 werd door de Nationale Dienst voor Opgravingen een
aantal sleuven getrokken in de motte van Kessenich; deze op
gravingen werden later nog verdergezet.

De aanwezigheid van de burchtheuvel was voordien in de lite
ratuur reeds meermaals gesignaleerd (1). Ook voor de numismaten
is Kessenich geen onbekende. Reeds in het midden van vorige eeuw
meidden Wolters, Piot en anderen het bestaan van munten, die te
Kessenich zouden geslagen zijn. Sindsdien duiken dergelijke mun
ten regelmatig in de vakliteratuur op. Meestal is men van oordeel
dat het hier gaat Dm imitaties uitgegeven door Jan I (1390-1418)
en Jan II (1419-1456) van Horn, die beiden een twijfelachtige faam
als hagemunter kregen. Ze imiteerden zowel Naamse, Luikse,
Vlaamse, Rummense aIs ook Franse voorbeelden. De productie is
echter nog onvoldoende onderzocht om tot een volledig overzicht te
kunnen komen (2).

Tot aan de opgravingen van 1972 was men echter van oordeel
dat de monetaire activiteiten van de heren van Kessenich zich be
perkten tot hagemunterij zonder dat ze de stap naar valsmunterij
zetten. De vondst van werktuigen en ander materiaal, dat duidelijk
op valsmuntersactiviteit wijst, was daarom toch vrij onverwacht.
Dit, sarnen met de publicatie in een, door numismaten tamelijk

(1) Het meest recente overzicht over de geschledenis van het dorp Kessenich
(fusiegemeente Kinrooi, provo Limburg, admlnistr. arrond. van Maaseik) vindt
men bij P. HENIŒNS, Geschieâenis van Kessenich, (Kessenich-Kinrooi), 1979.

(2) Voor een beknopte siatus quaesiionis met een summiere bibliografie zie
Muni in Limburg, Sint-Truiden, 1981 (Kunsi & Oudheden 26). p. 89-92.
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slecht gekende reeks, is er de oorzaak van dat deze, voor onze streken,
uiterst belangrijke vondst onvoldoende aandacht kreeg (3).

Bij deze vondst gaat het om een Maaslandse kom van aardewerk
waarin drie stempelparen, vijf valse munten, honderd en één blanken
en twee tennen bewaard bleven. De archeologische context en de
stijlkenmerken van de kom wijzen op een datering in de late 14de
eeuw of de vroege 15de eeuw (4).

De valse munten zijn aIle imitaties van guénars geslagen door
Karel VI van Frankrijk (1380-1422). Zij bevestigen dus de datering.
Zowel de munten als de muntstempels zijn slecht bewaard en daar
bij waarschijnlijk oak nog gereinigd zodat verdere detailstudie op
dit ogenblik uitgesloten lijkt. De beschrijving van de archeoloog
Matthys is daarenboven erg onnauwkeurig en oppervlakkig, althans
voor wat het numismatisch aspect van de vondst betreft. Los van
deze vondst werden nog enkele andere munten van hetzelfde type
gevonden evenals een vervalsing van een écu d'or eveneens geslagen
door Karel VI.

Dit ensemble is weliswaar niet uniek, maar door allerlei omstan
digheden toch van bijzondere betekenis. Gelijkaardig materiaal,
gevonden te Loker, dateert immers uit de 13de-14de eeuw en is dus
waarschijnlijk bijna een eeuw ouder, maar bestond bovendîen
slechts nit verweerde hlanken, die nooit verder onderzocht werden (5).
De vondsten van Logne, die onder meer door Frère (6) werden be
studeerd, bieden interessantere parallellen, tenminste voor wat de
periode betreft. Zoals in Kessenich doken ook hier later munten op,
die organisch wel bij het oorspronkelijke geheel hoorden, maar die
niet gelijktijdig konden bestudeerd worden.

Historische valse munten kregen tot nog toe slechts een zeer be
perkte aandacht van de numismaten, die omwille van hun belang
stelling in metrologie, epigrafie, Iconografie, enz. natuurlijk de voor-

(3) A. MATTHYS, De moite van Kessenich, Brussel, 1981 tArcbaeotoçica Belqica,
240).

(4) MATTHYS, op. cii., p. 15 en aîbeeldingen op p. 14 en 16; Muni in Limburg,
loc. cil. en afbeeldingen van geringe kwallteit op p. 141 en 150.

(5) J. DE MEULEI\ŒESTER, De Galooie ie Loker .. brandrestenqraî en middel
eeuwse molle, Brussel, 1978 (Archaeologica Belqica, 203), p. 28-30 met identifica
tiepoging door R. Weiler.

(6) H. FRÈRE, Trouvaille à Logne en 1951, in RBN, 98, 1952, p. 129-131, die
echter niet expliciet de vervalsingen behandelt, die in het kasteel geslagen
werden vôôr de verwoesting in 1521.
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keur geven aan de studie van « echte » munten. De laatste jaren
wordt men el' zich echter steeds meer van bewust dat het fenomeen
valsmunterij, althans ten tijde van het Ancien Régime, een niet te
verwaarlozen factor in het economische leven was. Het voor het
bredere publiek bestemde, maar daarom niet minder interessante
werk van Heinz Voigtlaender (7) behandelt zowel oude aIs moderne,
voor de verzarnelaar bestem de, vervalsingen. Symposia gehouden
te Warschau en Budapest, in 1976, gingen dieper in op een aantal
detailproblemen (8). Oak de toenemende belangstelling in metal
lurgische, chemische en technische problemen in verband met mun
ten verhoogde de interesse voor het fenomeen valsmunterij (9).

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel
werd bereid gevonden de nodige analyses op de vondst van Kesse
nich uit te voeren (10). Daartoe werden drie munten en vijftien
blanken geselecteerd. Deze werden, evenals de ten, door middeI
van X-stralen fluorescentie geanalyseerd.

Vooraleer de resultaten van deze analyses kort te bespreken dienen
enkele opmerkingen gernaakt te worden over gewicht en afmetingen
van beide groepen. Het gewicht van de fiunten is, vergeleken met

(7) H. VOIGTLAENDER, Falschmûnzer und Mûnziâlscher ; Geschiehle der Geld
[âlscluuiç aus 2 112 Jahriausenden, Münster (Westt.), 1976.

(8) GepubIiceerd door 1. GEDAT & K. Bm6-SEv, Proceeâinqs01the International
Numismatic Symposium, Budapest, 1980.

(9) Spijtig genoeg worden de resultaten van dergelijk onderzoek dikwijls op
erg verspreide wijze gepubliceerd, Het Seieniiiic Research Commitiee, metzetel
in het munt- en penningkabinet van het British Museum probeert wel de ge
gevens te centraliseren, Voor vervalsingsteehnieken van zilveren munten zie
onder meer L. H. COPE, Surjace-eiluereâ ancient coins, in E. T. HALL & D. M.
METCALF, Methods 01 chemical and metatturqieai investigation of ancient coinaqe,
Londen, 1972 (Royal Numismatic Society, Special publication 8), p. 261-278
(uitsluitend over antieke munten). Tijdens een recent symposium gewijd aan
The use of scieniijic techniques for studying the coinaqe of Europe and the Mediter
ranean World A.D. 500-1500 (Landen, 1984) schonken M. M. ARCHIBALD &

W. A. ÛDDY aandacht aan Mediaeval gold [orqeries. De tekst van deze lezlng
wordt hopelijk eerlang gepubliceerd ; en recent M. B. MITCHINER & A. SKINNER,

Contemporary [orqeries 01 English silver coins and their ehemical compositions:
Henry III to William Ill, in NC, 145, 1985, p. 209-236.

(10) Dank aan dr. E. De Witte, afdelingshoofd, die het onderzoek program
meerde en aan de heer F. Parren, die voor de nodige afspraken met de kerktabrlek
van Kessenich en de eigenaar van de écu d' or-vervalsing zorgde, Ook aan deze
heide gaat onze dank om de voorbeeldige bereidwîlligheid waarmee ze aan dit
onderzoek hun medewerking verleenden.
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dat van de muntplaatjes, vrij homogeen en bedraagt gemiddeld
2,555 g; dat van de niet geslagen muntplaatjes is iets lager:
2,196 g (Il). Hier zijn de onderlinge afwijkingen trouwens ook veel
groter en bedragen meer dan 1 g. Mag men daarom veronderstellen
dat het in de bedoeling lag van de valsmunters om de blanken nog
maals op gewicht te selecteren voor men tot aanmunting overging?
Dit lijkt twijfelachtig. Mogelijk zijn de grote afwijkingen eerder het
resultaat van corrosie dan wel van gebrekkige aanmaak. Even op
vallend is een ander verschil tussen beide groepen. De diameter van
de blanken is, bijna homogeen, 24 mm; deze van de munten ligt
rond de 26,3 mm. Dit verschil is ongetwijfeld het gevolg van de
druk uitgeoefend bij het slaan. Het verschil in dikte kan op de
zelfde manier verklaard worden. De geslagen munten lijken immers
slechts dikker dan de blanken. In werkelijkheid is dit echter niet het
geval vermits van de opgegeven dikte van de munten de hoogte
van de beeldenaar dient afgetrokken te worden.

Vermits alleen een analyse van de oppervlakte mogelijk was en
deze sterk door corrosie en wellicht ook nog door reiniging aangetast
is, werd bewust afgezien van het geven van kwantitatieve onder
zoeksresultaten.

De analyse wijst uit dat de munten en de ten vervaardigd zijn
uit een legering van koper en tin (brons) waaraan een hoeveelheid
zink evenals een weinig lood toegevoegd werden. Er werd tevens
de aanwezigheid van sporen zilver vastgesteld. Er bestaat een
duidelijke correlatie tussen de corrosie en de vastgestelde hoeveel
heid zink of tin. Bij een hoge graad van corrosie neemt het tinge
halte immers toe terwijl het gehalte zink afneemt, tenminste voor
zover het de oppervlakte van de stukken betreft. De witte kleur van
sommige stukken is dus te wijten aan een, door corrosie, verhoogde
aanwezigheid van tin en is niet het gevolg van eventuele resten van
verzilvering. Een semi-kwantitatieve analyse met een microsonde
bevestigde deze indruk. Het « gele » metaal bestaat uit 88-91%
koper en 4% tin, aangevuld met 7-40/0 zink. Het « witte l) metaal
daarentegen bevat sIechts 40-49% Imper tegen 49-59% tin. Deze
legering bevat minder dan 1% zink,

Het oppervlak van de munten is korrelig van structuur. De inter
granulaire corrosie heeft een soort netwerk gevormd waarbij het

(11) MATTHYS, op. cit., p. 15 geeft voor aIle blanken sarnen een gemiddeld ge
wîcht van 2,29 g.
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metaal met de grootste corrosieweerstand is overgebleven. De rand
van de kristallen werd aangetast en weggeëtst. De gevormde cor
rosieproducten verschillen in kleur en samenstelling: koperoxiden
(zwart of rood), malachiet (groen), azuriet (blauw), tinoxiden (zwart
en wit), zink (hydro)oxiden (wit tot grijs), loodoxiden, enz.

Uiteindelijk levert deze analyse onvoldoende resultaten op om
definitieve uitspraken te kunnen doen over de vervaardigingswijze
van de valse quénars te Kessenich. De aanwezigheid van grote
boeveelheden tin in de basislegering wijst er echter op dat waar
schijnlijk eerder vertînning dan verzilvering gebruikt werd om de
valse munten « wit te wassen ). De aanwezigheid van zilver, zij het
in zeer beperkte mate, wijst daarentegen eerder op een verzilvering.

Het was daarom bijzonder interessant een andere munt, uit privé
bezit maar onmiskeubaar van dezelfde omgeving afkomstig, te
kunnen analyseren. Hoewel deze munt eveneens erg gecorrodeerd
is en een nauwkeurige identificatie dus onmogelijk is, staat vast dat
het gaat om een vervalsing van een écud'Dl' van Karel VI van Frank
rijk.

Er waren op deze munt geen sporen van enige verguldîng aanwe
zig hetgeen het in eerste instantie onmogelijk leek te maken de
eventuele verguldingstechniek te achterhalen. Men kan zich echter
moeilijk voorstellen dat de munt nooit zou verguld zijn geweest.
In dat geval zou ze immers onmiddellijk opgemerkt zijn en nauwe
lijks enige kans tot circuleren gehad hebben.

Gezien de hoge corrosiegraad en de vraag van de eigenaar om elke
beschadiging te vermijden kon hier, evenmin als bi] de quénars,
een kwantitatieve analyse uitgevoerd worden. De vraag is trouwens
of er onder de corrosie nog een metalen kern bewaard is vermits het
muntplaatje nu nog slechts 0,6-0,7 mm dik is. Een kwalitatieve ana
lyse met X-stralen fluorescentie duidde er echter op dat in de écu

d'or-vervalsing beduidend meer zink dan tin aanwezig was dan in
de guénur-vervalsingen. Dit zou kunnen betekenen dat de ver
valsers met opzet een « goudkleurige» koperlegerîng, in dit geval
een messingachtige legering (12), gebruikten om gouden munten
te vervalsen ; terwijl vervalsingen van zilveren munten vervaardigd
werden op basis van « witte» koperlegeringen met relatief meer tin.
Indien deze indruk door bijkomend onderzoek bevestigd wordt, ge-

(12) Voor het probleem van oudere koper-zlnklegeringen zie onder meer R. J.
FORBES, Siudies in ancient technology, VIII, Leiden, 1971, p. 266-289.
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tuigt dit van een merkwaardig staaltje technisch inzîcht vanwege
de vervalsers. Vermîts heel wat metaal, dat door de vervalsers
gebruikt werd, echter herbruikt materiaal is, kan het hier echter om
een toeval gaan.

De écu d'or-vervalsing stelde echter een belangrijk probleem,
namelijk de totale afwezigheid van elk spoor goud. Dit dient ver
klaard te worden. Dank zij prof. Grierson, die een vervalsing van
een écu d'or afkomstig uit Logne (13) voor onderzoek ter beschikking
stelde, kan voor deze afwezigheid, bij wijze van suggestie een ver
klaring gegeven worden.

Het stuk uit Logne bestaat uit een kern van koper, tin en een
weinig lood en is dus nauw verwant met de stukken van Kessenich.
De écu d'or-vervalsing is echter nog steeds bekleed met een ver
guldsel, dat nog behoorlijk bewaard is hoewel de corrosie van de
kern de neiging heeft om de goudlaag te laten openbarsten. Daar,
waar deze deldaag verdwenen is wordt een « koperen . kern zicht
baar die duidelijke sporen van het muntbeeld draagt. De semi
kwantitatieve analyse van het verguldselleerde dat het muntplaatje
met behulp van kwik verguld werd.

Metallografisch onderzoek (14) en vergelijking met een, met kwik
verguld, kopermonster afkomstig van een schrîjn uit Hoeî maakt
duidelijk dat de vergulding naar alle waarschijnlijkheid na het
slaan van de munt aangebracht werd; dit in tegenstelling met wat
het zeer scherpe muntbeeld zou kunnen laten vermoeden. Deze
vaststelling kan mee aan de basis liggen voor een verklaring waarom
op de écu d'or-vervalsing van Kessenich geen sporen van goud ge
vonden werden. Gezien de vondstomstandigheden is het immers niet
uitgesloten dat het hier gaat om een onafgewerkte, dus niet vergulde
vervalsing. In het andere geval is het mogelijk dat de goudlaag door

(13) Dank aan prof. Ph. Grierson voor de grote bereidwiIIigheid waarrnee hij
dit stuk ter beschikking stelde voor analyse. Hij trok tevens de aandacht op de
anomalieën in de opschritten van deze vervalsing, die een écu au soleil van
Lodewijk XI van Frankrijk (1461-1483) nabootst.

De diameter van de munt is 28 mm; ze is ongeveer 1 mm dik en weegt
2,8607 g. Het laagje gond is slechts ongeveer 100 micron dik, Het verguldsel
bestaat, volgens een semi-kwantitatîeve analyse, ultgevoerd met een microsonde,
uit : Au: 87 %, Hg: 12% (schommelt tussen 6 en 17%) en Cu: 1 %.

(14) Uitgevoerd door G. Genin en R. Berthelon, beiden van het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel.
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de onderliggende corrosie, waarvan het effect mogelijk nog versterkt
werd door reiniging, afgestoten werd.

Hoewel de resultaten, die dit onderzoek opleverde, een weinig
spectaculair karakter hebben en zeker niet mogen veralgemeend
worden, leveren ze toch het bewijs dat het wenselijk is op een meer
systematische wijze dan tot nog toe het geval is eigentijdse ver
valsingen, imitaties en natuurlijk ook hun «echte 1) voorbeelden
grondig te onderzoeken vanuît een meer technisch standpunt. Men
kan zich daarbij onder meer de vraag stellen waar de valsmunters
de nodige kennis en materialen haalden om hun werkzaamheden tot
een goed einde te kunnen brengen. De niet te verwaarlozen hoeveel
heid monetaire vervalsingen, die tot bij de aanyang van de 19de
eeuw geproduceerd werden, kwam ongetwijfeld voor een goed deel
tot stand onder de (l bescherming » van op profijt beluste heren.
Vooral in de 14de en 15de eeuw schijnt dit verschijnsel niets onge
woons gehad te hebben (15). Hierin ligt trouwens één van de ver
klaringen waarom in het Maasland, ver van elk centraal gezag, zo
een florissante monetaire bedrijvigheid kon ontstaan. De technische
studie van bewaarde vervalsingen, sarnen met diepgaand archief
onderzoek, is daarom onontbeerlijk voor een dieper inzicht in de
monetaire productie en circulatie tijdens het Ancien Régime.

RÉSUMÉ

En 1972, le Service National des Fouilles a fouillé le site de Kes
senich (commune fusionnée depuis lors avec Kinrooi, arr. Maaseik,
provo Limbourg). Déjà au siècle passé, des auteurs (Welters,
Piot. ..) avaient rattaché à un atelier établi sur ce site des imitations
diverses dont la frappe était, à leur estime, l'œuvre de Jean 1
(1390-1418) et Jean II (1419-1456) de Horn, de réputation douteuse
sur le plan du monnayage.

Les fouilles de 1972 firent apparaître un pot contenant les té
moins matériels d'un faux-monnayage: cinq contrefaçons de gué
nars du roi de France Charles VI (1380-1422), 101 flans et deux
lames, le tout en mauvais état de conservation. Indépendamment

(15) Tot deze conclusie komt Z. TROJANOWSKA, Les faux monnayeurs devant
la Chambre des monnaies sous le règne de Louis XI (1461-1483). in GEDAI &

BIR6-SEV, op. cit., p. 209-215.



de cette découverte, d'autres monnaies du même type ont été trou
vées dans les environs, ainsi qu'un faux écu d'or de Charles VI.

Une analyse en surface exécutée sur trois monnaies et quinze flans
de la trouvaille de 1972, par les soins de l'Institut Royal du Patri
moine Artistique à Bruxelles, a mis en évidence un alliage de cuivre
et d'étain, mêlé d'une certaine quantité de zinc et d'un peu de plomb.
De minces traces d'argent ont aussi été constatées. L'analyse par
microsonde a donné comme résultat: 88 à 91 ~/o de cuivre, 40/0 d'étain
outre 4 à 7% de zinc. Encore qu'aucune certitude absolue ne puisse
être déduite des examens, il semble que c'est par l'emploi de l'étain,
plus que par une argenture de surface, que l'on a tenté de blanchir
les produits.

Cette conclusion est à mettre en relation avec le résultat de l'ana
lyse d'un faux écu d'or français de Charles VI, trouvé dans les
environs. Bien qu'aucune trace d'or n'ait été relevée, le laiton
semble avoir été doré au mercure. Un autre faux écu d'or, trouvé à
Logne, s'est révélé être, lui, effectivement couvert d'une fine couche
d'or sur un cœur de cuivre, la dorure s'étant indubitablement faite
au mercure.
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