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AIMÉ HAECK (*)

met medewerking van LUK BEECKMANS (**) en
FRANS DE BUYSER (***)

EEN DEPOTVONDST MET ONBEKENDE XIIIde EN
XIVde EEUWSE MUNTEN TE HALLE

(VLAAMS-BRABANT) e)
Op zondag 17 september 2003 ontdekte de heer R. Van Cutsem op de

Grote Weide te Halle e) een klein muntdepot bestaande uit een tiental op
elkaar gestapelde zilvermunten ("). De geoxideerde stukken werden door
de vinder met citroenzuur losgemaakt en gereinigd. In navolging op de
archeologische wetgeving meldde de heer Van Cutsem zijn vondst aan
het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium te Brussel (').

(*) Aimé HAEcK, Vleermuisstraat, 1, B-1700 Dilbeek.
E-mail: aime.haeck@belgacom.net
C) Luk BEEcKMANs, Winkelstraat, 1, B-9550 Steenhuize-Wijnhuize (Herzele).
E-mai!: luk.beeckmans@hotmail.com
('.") Frans DE B UYSER, medewerker Instituut voor het Archeologisch Patrimonium,

Doornveld 3, Bus 30, B-I731 Zellik.
(1) De Ioto's kwamen tot stand dank zij het Instituut voor het Archeologisch Patri

monium en werden gemaakt door Dhr. Hans Denis. Dhr. W. van den Nieuwenhof be
zorgde ons zijn manuscript betreffende de munt « Willem Miles » (zie ook nota 20 hier
onder). Van Dhr. François Reinert van het Musée National d'Histoire et d'Art, Groot
hertogdom Luxemburg en Georges-Xavier Cornet, Stembert kregen we een uitgebreide
documentatie over het graafschap Vianden en zijn graven. Al deze personen wensen wij
in het bijzonder te bedanken voor hun vlugge reactie en hun ten zeerste gewaardeerde
inlichtingen, zonder dewelke deze bijdrage zeker onvolledig zou zijn geweest.

(2) De Grote Weide is een wijk gelegen ten westen van het centrum van Halle, Het is
de valleidepressie van de Groebbegrach/, die verder in de Zenne uitmondt (met dank aan
de heer René Borremans, archeoloog, voor de toponymische omschrijving). Het munt
depot werd er ontdekt op een akker in de omgeving van het nieuw Reqionaal Zieken
huis Sin/-Maria v.z.w. Halle.

(3) Een vierhonderd meter westwaarts werd door dezelfde persoon een tweede munt
stapeltje aangetroffen. Ditmaal betreft het een vijftal 17de -eeuwse munten uit de re
gering van Albrecht en Isabella (1598-1621): een driestuiver uit 1616 (Brabant, 's Her
togenbos, VG-H 315-4), eeu driestuiver uit 1617 (Brabant, Brussel, VG-H 315-1), een
stuiver zonder jaartal (Brabant, Brussel, VG-H 316-1) en een ha Ive stuiver met een
bijna onleesbaar omschrift. Een vijfde munt is niet meer te identificeren (we denken
aan een vervalsing van een driestuiver met koperen kern nit dezelfde regering). Ver
moedelijk is deze muntvondst een omloopschatje, misschien wel een verloren beurs.

(4) Het VIaams decreet van 30 juni 1993 ter bescherming van het archeologisch pa
trimonium sommeert dat elke archeologische vondst binnen de drie dagen moet worden
gemeld aan het Instituut voor bet Archeologisch Patrimonium (Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap) te Brussel.

REN, 150, 2004, p. 135-156.
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Alhoewel het allemaal halve groten zijn is de samenstelling van deze
kleine vondst op zijn minst verbazingwekkend te noemen en stelt ze ons
perplex. Vijf van de tien gevonden munten werden, bij ons weten, nooit
gepubliceerd en zijn van een niet gekende muntslag.

De gevonden munten behoren, afgaande op de keerzijden, tot twee
verschillende munttypes, dit met het korte dikke kruis enerzijds en dit
met het halflange kruis anderzijds.

A. Type met op de keerzijde een kort dik gevoet kruis omringd
door een dubbel omschrift

Deze keerzijde wordt voor het eerst gebruikt door de Heilige Lode
wijk, koning van Frankrijk (1226-1270) bij het invoeren van de gros tour
nois omstreeks 1266. Deze tournooise groot (Laf. 198, Dup!. 190) (') had
oorspronkelijk een gewicht van 58 in een mark van Troyes (4,219 g), een
gehalte van 23/24 fijn zilver, ook genoemd koningszilver, en een koers
van twaaif tournooise denieren. Vierentwintig [aar later ziet Filips IV,
wegens het duurder worden van het zilver, zich verplicht de waarde er
van op 13 1/8 tournooise denieren te brengen. Op 12 januari 1296 wordt
de maille blanche (Laf. 221; Dup!. 215) of halve (tournooise) groot inge
voerd (116 in een mark van Troyes = 2,109 g, een gehalte van 23/24 fijn
zilver dat daarna door de voortdurende stijging van de zilverprijs van ca.
een derde zal verminderen, en een koers van 7 y" tournooise denieren).

Dit type van keerzijde zal vanaf 1269 navolging vinden in Henegou
wen en, geïnspireerd door de Franse maille blanche, vanaf 1296 in een
ganse reeks andere vorstendommen en heerlijkheden.

1. Het Brabants type met de vier leeuwen op de voorzijde

Dit munttype wordt vooral in Brabant gebruikt door Jan II (1294
1312) voor het slaan van halve groten, in een niet nader te bepalen munt
plaats (de W. 290-291; 2,20 en 2,00 g) en te Maastricht (de W. 292-293;
2,10 en 1,60 g), en van sterlingen (de W. 294-295; 1,25 en 1,10 g). Ghys
sens (") spreekt van le petit gros en schrijft ze toe aan Jan II (1294-1312),

(5) J. LAFAURIE, Les monnaies des Rois de France, I. Hugues Capet à Louis XII,
Paris-Bâle, 1956; J. DUPLESSY, Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis
XVI (987-1793), tome t, Paris-Maastricht, 1988.

(6) Verschillende auteurs noemen ze « kleine groten ». J. GHYSSENS, Monnaie de
compte et monnaies réelles de Jean l el Jean II de Brabant, in BCEN, 12, 1975, p. 8-14
denkt dat het dubbele sterlingen zijn met een waarde van 8 denieren en plaatst dan
hun uitgifte tussen 1292 en 1294. Hij baseert zich daarbij op gewichten liggend tussen
2,15 en 2,20 g. Later zal hij deze periode verleggen naar 1294-1300 (zie hiervoor J.
GHYSSENS, Essai de classement chronologique des monnaies brabançonnes depuis Godefroid
r (I096-1 UO) jusqu'à ta duchesse Jeanne (I 355-1406), Bruxelles, 1983, p. 10 en pl. 18,
290-295). Afgaande op de gewichten nit de vondst van Geel tussen 1,52 en 1,93 g heb-
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geslagen tussen 1294 en 1300. De vondsten waarin ze voorkomen zijn
Geel (1299 met 4 ex. de W. 290-291, 1,52, 1,66, 1,85 en 1,91 g en 1 ex.
de W. 292, 1,93 g) ('), Zoersel (1299 met 2 ex. de W. 291) en Herk-de
Stad (1306 met 1 versleten ex. de W. 290) ("). De sterling met de vier
leeuwen in voile veld uit de vondst van Marchienne-au-Pont (de W. 295)
die in 1296 werd verborgen bewijst ons echter dat Jan II reeds in 1296
begonnen is deze soort munten te slaan. Het is natuurlijk niet uit te slui
ten dat men vanaf 1296 begon met het slaan van de sterlingen en dat
men eerst later, in 1297 of zelfs 1298, is overgegaan tot het aanmunten
van de halve groten.

Moeilijker te dateren, wegens hun afwezigheid in de vondsten, zijn
twee andere Brabantse munten met op de voorzijde vier leeuwen in voile
veld ('), nI. de halve groot van Leuven (de W.296; 1,10 g) met op de
keerzijde een halflang kruis met vier letters in de kwartieren en de door
Ghyssens (10) beschreven groot van Brussel met op de keerzijde een lang
kruis dat het omschrift snijdt en eveneens vier letters in de kwartieren
van het kruis draagt. We denken dat beide rond dezelfde periode werden
geslagen. Hun voorzijde sluit nog aan bij de hierboven besproken halve
groten (de W. 290-293), terwijl hun keerzijde navolging krijgt bij resp. de
W. 329 en de W. 314. Wij durven daarom voorop stellen dat we hier met
een overgangstype te doen hebben geslagen op het einde van de regering
van Jan II maar vôôr de munten met het vierleeuwenschild waarvan de
eersten verschijnen na 1300.

Er is ook nog de halve groot met het kort, dik kruis op de keerzij de en
vier leeuwen in voile veld op de voorzijde, geslagen door Hendrik VII
van Luxemburg (1288-1309). Het enig gekende exemplaar (2,02 g) van
deze munt werd een tiental jaren geleden gevonden op een akker gelegen

ben we eerder te doen met halve groten terwijl de vroegste vondstdata (1299) eerder
wijzen naar een muntslag van na 1296 dan ervoor.

(7) De verbergdatum van deze vondst is te verplaatsen van 1296-1297 naar 1298
wegens de aanwezigheid van de halve groot van Valencijn, Deze Iaatste kan slechts
geslagen zijn vanal midden 1297 gezien de werkplaats van Valencijn tot dan gesloten
was.

(8) Voor de vondsten gedaan op Belgisch grondgebied zie A. HAEcK, M lddeleeuwse
muntscbatten gevonden in Belqië (750-1433) (CEN Travaux, 13), Bruxelles, 1996.

(9) Te onderscheiden van de munten met vier leeuwen in een vierpas die alleu date
ren van latere datum zoals bvb. deze van Brabant (de W. 323) waarvan het enig exem
plaar in vondst Herk-de-Stadj1306 voorkwam, van Luxemburg (Weiller 65-66) zeker na
1311, van Henegouwen (Ch.H. 55) na 1312, van Herstal (VdCh. pl. 1, 13; Lucas 13) na
1312 01 zelfs na 1318, van Namen (Ch.N. 87) na 1322, van Loon (Baerten 53) na 1323.
Zie oak voor meer details over dit munttype: P. COCKSHAW, Les monnaies aux quatre
lions dans UIl quadrilobe, in RN, s. 6. XlI, 1970, p. 62-82.

(10) J. GHYSSENS, Apparition d'un gros de Bruxelles inconnu, in Jean Eisen, lijst 84,
novemberjdecember 1985, p. 2-3.
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aan de Aarschotsebaan te Wilsele ("). J. Eisen toont aan dat deze halve
groot, geslagen in Bastenaken juist dezelfde fouten vertoont in de om
schriften ais de halve groot van Bastenaken met het leeuwenschild (Weil
1er 31) en dus van dezelfde graveur moet afkomstig zijn.

De vondst van Halle bevat twee halve groten met vier leeuwen in voi
le veld op de voorzijde en kort dik kruis op de keerzijde, beiden van
Brabant. Een eerste ietwat beschadigd exemplaar dat volledig overeen
stemt met de W. 290, maar met een laag gewicht van 1,24 g (wat enigs
zins door de beschadiging kan worden verklaard) (Gat. nr 1) en een
ander dat in alles gelijkt op de W. 293 maar dat op de keerzijde het bin
nenomschrift + MüN[ET]A DALEM draagt en dat, alhoewel het stuk ta
melijk goed bewaard is gebleven, slechts 1,58 g weegt, wat wei aan de
zeer lage kant is (Gat. nr 2).

De muntplaats Dalhem werd gebruikt vanaf 1282 door Jan 1 (1268
1294) sarnen met deze van Brussel, Leuven en Maastricht voor het slaan
van sterlingen (de W. 228-233) ('2). Dank zij deze vondst kunnen we nu
ook halve groten toevoegen aan de te Dalhem geslagen munten. Dit im
pliceert echter dat Dalhem, dat werd geopend in 1282 en waarvan men
tot nu toe dacht dat het reeds onder Jan 1 werd gesloten, in werking
bleef tot minstens einde 1296 en zelfs wei tot 1300.

We kunnen besluiten dat de halve groten met vier leeuwen in voile veld
op de voorzijde en het kort, dik gevoet kruis op de keerzijde werden gesla
gen vanaf 1296, voornamelijk in Brabant door Jan II in een niet nader be
paalde muntplaats, in Dalhem en in Maastricht. Hun voorzijde was
origineel Brabants met afwisselend de leeuwen van Brabant en deze van
Limburg, terwijl hun keerzijde gebaseerd was op deze van de gros tournois
en van de maille blanche van Filips IV van Frankrijk, Ze werden enkel na
gebootst door Hendrik VII van Luxemburg in Bastenaken. Hun aanmaak
kan niet van lange duur zijn geweest en werd reeds voor 1300 gestopt.

2. Het Vlaams type met de arend in een vierpas op de voorzijde

Het is onder Margareta van Constantinopel (1244-1280) dat vanaf 1269
voor het eerst in onze streken grotere munten dan de kleine denieren
worden aangemunt (13), nI. de 2/3 groot met de ruiter in Valencijn voor

(11) Losse vondst, zie J. ELSEN, Un demi-gros inconnu de Henri VII, comte de Lu
xembourg (1288-1309), frappé à Bastogne, in Jean Eisen, Iijst 177, december 1995. p. 2
7.

(12) Ze komen niet alleen voor in de Belgiscbe vondsten van Diest (1285)? ex.,
Grand-Halleux (1285) 2 ex., Geel (1298) 2 ex., maar ook in deze van Kircudbrigbt
(UK) (1300) 1 ex., van Heusden (NL) (1310) 1 ex. en van Bentlage 1 1853 (D) 2 ex.

(13) De begindatum van deze muntsIag werd traditioneel ca. 1275 gelegd tot Ph.
GRIERSON, La date des « baudekins » de Marguerite de Constantinople, in BCEN, 12,
1975, p. 7-8 er in slaagt deze datum op overtuigende wijze vast te leggen in de eerste
maanden van 1269.
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Henegouwen (Ch.H. 13-19) (de zogenaamde « baudekini » waarover hier
onder meer) en de 2/3 groot met tweekoppige arend «1 aquili ») gevat in
een vierpas in Aalst voor Vlaanderen (G. 144-147). Op te merken valt dat
de Henegouwse stukken dan reeds op hun keerzijde de tournooise groot
overnemen, terwijl de Vlaamse munten een driebandig kruis met bladeren
op de uiteinden vertonen.

Enerzijds wordt het type met de tweekoppige arend en het gebladerde
kruis ais dusdanig integraal overgenomen door Gwijde van Dam
pierre (1280-1305), maar dan ais halve groot ('"). Hij begint het te slaan
te Aalst (G. 149-152; 1,91 en 1,98 g), en van zodra hij de banden met de
Franse koning heeft verbroken, d.w.z. na maart 1297, ook in Kroon
Vlaanderen te Damme (REN, 80, 1928, p. 108-109; 1,815 g) en te Ie
per (G. 153; 1,54 g, beschadigd). Het munttype was aanwezig in de
vondsten van Geel waar het nog 2/3 groot wordt genoemd (1299 met 2
ex., 2,18 en 2,36 g) en van Zoersel (1299 met 2 ex. G. 149, 1 ex. G. 151,
3 ex. G. 152 en 1 ex. G. 153). Ook hier stellen we vast dat de sterlingen
met gelijkaardige voorzijde (G. 154) voordien werd geslagen.

Vrij laat wordt het munttype nog integraal overgenomen in Koevor
den en in Kuinre door resp. Reinoud 1 (1288-1315) en Jan 1 (1317-1336).
Reinoud 1 gaat zo ver dat hij zelfs de letters A-L-O-S in de kwartieren
van het kruis laa t zetten.

Een ganse reeks andere muntheren waarvan de lenen in het oostelijk
deel van het huidige België lagen zullen vanaf 1296 de voorzijde van dit
type overnemen (nu eens met een tweekoppige arend, dan met een een
koppige) en allemaal zullen ze deze voorzijde sarnen laten gaan met de
keerzijde van de maille blanche, nI. het kort kruis binnen het dubbele om
schrift.

Zo kennen we de nabootsingen van:

Hugo van Chalon (1296-1301), prinsbissehop van Luik (gekend onder de
naam van « stallefréal ») met emissies te

Statte (de Ch. 213; Fr.H.76) vanaf 1296 (15); vondsten Geel (1299, 2
ex.; 1,88 en 1,54 g) en Zoersel (1299, 1 ex.)

(14) Het gehalte werd van 12 denieren (koningszilver) geleidelijk verminderd naar 6
denieren 18 grein en het gewicht van 2,64 naar 1,90 g.

(15) R. SERRURE, Les monnaies d'Hugues de Chd/on éoêque de Liège (1296-1301), in
BMNA, 1882-1883, p. 79-82 en H. FRÈRE, Monnaies de l'évêque de Liège frappées à Huy
et à Statle, in RBN, 108, 1962, p. 113-152, nr 76. De halve groot geslagen te Statte door
Gwijde van Dampierre, tijdens zijn regentschap in het prinsbisdom Luik in 1291
(Ch.N. 67: de Ch. 209), is een eigentijdse vervalsing, zoals dit door F. ALVIN, Gui de
Dampierre, mamboliT de la principauté de Liege, el Hugues de Chalon, {aux-monnayeur,
in La Gazette Numismatique, 13, 1909, p. 117-124 duidelijk werd aangetoond. In het
zelfde artikel zal de auteur een andere halve groot met arend geslagen te Avroy tijdens
dezelfde periode aIs 19de-eeuwse vervalsing bestempelen.
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Fosses (de Ch. 215) na 1296, zeker in 1298 ('6); (gewicht van 1 ex. in
MPKB 1,77 g)
Thuin (de Ch. 216) na 1296; (2 ex. in slechte bewaringsstaat);

Hendrik VII (1288-1309), graaf van Luxemburg met emissies te
Luxemburg (Weiller 17) vanaf 1296; vondst Geel (1299, 1 frag
ment); (gewicht van 1 ex. in het Penningkabinet van Luxemburg,
1,74 g)
Méraude (Weiller 27) vanaf 1296, vondst Geel (1299, 5 ex. + 1 frag
ment; 1,92, 1,81, 1,70, 1,62 en 1,48 g) en Houx (losse vondst, 1 ex.)
Thionville (Weiller 33) in 1309 (17);

Arnulf V (1279-1323), graaf van Loon, geslagen te Hasselt (Baerten
38a) (18) na 1296; vondst Geel (1299, 4 verschillende ex., 2,07, 1,92,
1,70 en 1,16 g) en Zoersel (1299, 5 ex.);

Hendrik IV (1297-1306), graaf van Salm, geslagen te Vielsalm (19) (Weil
1er 1) vanaf of na 1297 (gewicht van 1 ex. in MPKB 2,20 g);

Theobald van Lotharingen (1281-1312), heer van Florennes, geslagen te
Florennes (Ch.FI. pl. 1, 3; Fior. 3-4) ca. 1300 (gewichten van 2 ex.
1,83 en 1,82 g);

Willem IV (1264-1304), heer van Hoorn, geslagen te Weert eO) (Lucas
22,7 ur 1); vondst Herk-de-Stad (1306, 1 ex., 2,20 g).

ln onze vondst zijn vertegenwoordigd de halve groot van Hugo de
Chalon voor Statte (de Ch. 213) (Cat. nr 3), deze van Hendrik VII van
Luxemburg voor Méraude (Weiller 27) (Cat. nr 4) en deze van Arnulf V
van Loon voor Hasselt (Baerten 38) (Cat. nr 5).

Nog in onze vondst vinden we een hoogst merkwaardige halve groot
welke in alle opzichten overeenstemt met het besproken type maar met
op de voorzijde [+ M]üNETA : [Nü]VA : DE : P [] 1 [] en op de keer
zijde + WILLEL[MVS] MILES ais binnenomschrift en de gebruikelijke
religieuze tekst als buitenomschrift (Cat. nr 6). Er is wei op te merken

(16) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de ta principauté de Liege, Bruxel
les, 1890, p. 146 en nota l "hoc anno hugo de chalon episcopus fossis fecit eudi monetem
in domo sua 1) = PERTZ, Annales de Fossenses, VI, p. 33 naar Chr. MEERT, L'atelier mo
nétaire de Fosses sous les princes-évêques de Liege, in BCEN, 30, 1993. P' 63-68, nota 11.

(17) Enkel gekend ais zwaargewicht (5,17 g), de munt zelf is niet teruggevonden.
(18) Verschillende auteurs, waaronder nog E. BERNAYS & J. VANNÉRUS, Histoire nu

mismalique du comté puis duché de Luxembourg et de ses fiefs, Bruxelles, 1910 schreven
deze munt toe aan Arnulf III, graaf van Chiny (1299-1310).

(19) B. DE JONGHE, Un demi-gros à l'aigle frappé par Henri V comte de Satm Inférieur
ou Satm en Ardenne, in RBN, 49, 1893, p. 125-133.

(20) G. BOES, Monnaies inédites de la coltection du Pelit Séminaire de Saint-Trond, in
RBN, 84, 1932, p. 5-12.
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dat de gravure van de letters van de omschriften zeer slecht is. Het is zo
knoeierig dat het niet anders kan dan dat we met een onervaren graveur
(of een valsmunter) te doen hebben. Ook het gewicht ligt aan de lage
kant.

Het toeval wil dat we ongeveer gelijktijdig met onze vondst in kennis
werden gesteld (21) van een gelijkaardige halve groot, evenwel met vol
gende omschriften

Vz. + MO[NETA].[ ]COMITI[S]
Kz. Binnenomschrift: [+] WILLEM : MILES
Buitenomschrift: + NOMEN DOMIN[ ] BENEDICTV[S]

De titel Miles is niet vreemd op rnunten, want bvb. Jan van
Kuinre (1317-1331) laat zich op zijn munten achtereenvolgens Comes,
Miles of Dominus noernen en Theobald van Lotharingen (1288-1312),
heer van Florennes noemt zich Tybaldus milis op de nabootsingen van
de tournooise groot geslagen voor dat hij benoemd werd aIs hertog van
Lotharingen in 1303.

Er moeten in die periode veel ridders geweest zijn met de naarn Wil
lem. W. van den Nieuwenhof merkt terecht op dat « we te rnaken hebben
met een ridder Willem die in de Nederlanden rond 1300 munt slaat en
zich beroept op een relatie met een graaf » (22). Laten we even de door
deze auteur genoemde kandidaten, die voldoen aan bovenstaande criteria,
van naderbij bekijken:

Wil/em van Cre"vecœur of van Dendermonde, iweede zoon van Gwijde van
Dampierre. Gwijde wordt sarnen met zijn twee oudste zonen (Robrecht
van Bethune en Willem van Dendermonde) in mei 1300 gevangen geno
men door Filips IV, koning van Frankrijk. Na de slag van de Gulden
Sporen wordt een wapenstilstand overeengekomen waarbij Gwijde sarnen
met zijn zoon Willem in december 1303 op erewoord worden vrijgelaten.
Bij het aflopen van het bestand op 17 mei 1304 keert Gwijde terug in
gevangenschap, terwijl Willem tot 25 juni 1304 in Vlaanderen zal blijven
voor verdere onderhandelingen. Hij was dus tijdens deze korte periode
(van 17 mei tot 25 juni 1304) theoretisch in de mogelijkheid munt te
slaan ais oudste zoon van de graaf aanwezig in Vlaanderen. Hem werd

(21) Een uitvoerig artikel van de hand van Dhr. W. van den Nieuwenhof werd inge
landen voor verschijning in De Beeldenaar. De auteur besluit clat de munt werd gesla
gen tussen 1302 en 1304 in Vlaanderen (vermoedelijk Aalst, Dendermonde 01 Gent en
minder aannemelijk Brugge) of in Zeeland (Middelbnrg 01 Zierikzee) door Willem van
Gulik, kleinzoon van Gwijde van Dampierre, die duidelijk zijn voorkeur geniet, of door
Willem van Avesnes, de latere Willem fIl, graal van Holland of nog door Willem van
Dendermonde of van Crèvecœur. tweede zoon van Gwijde van Dampierre.

(22) Dit sluit meteen volgende tijdsconlorme kandidaten uit: Guilielmus Il, van
Mechelen (1296-1301), bisschop van Utrecht; Willem IV, heer van Hoorn (1264-1304);
Willem Il, heer van Pietersheim (1296-1319).
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bij ons weten eehter nooit het regentsehap over het graafsehap toever
trouwd, hetgeen ten andere, gezien de omstandigheden en de korte pe
riode, onzinnig zou zijn geweest. Vanaf juni 1303 werd het regentsehap
toevertrouwd aan Filips van Chieti, welke aanbleef tot bij de terugkeer
van Robreeht van Bethune. We willen er ook nog op wijzen dat Filips
van Chieti tijdens gans zijn regentsehap, dus ook tijdens de periode dat
Gwijde op erewoord vrij was, munt liet slaan in Vlaanderen. Welk voor
deel zou het ten andere kunnen gegeven hebben om die muntslag gelijk
tijdig door twee of drie muntheren, uit dezelfde familie, die leefden in
beste verstandhouding met elkander, te laten gesehieden. Willem van
Dendermonde kan dus met aan zekerheid grenzende waarsehijnlijkheid
van onze lijst worden gesehrapt.

Willem van Gulik, kleinzoon van Gwijde van Dampierre. Na de naeht
van de Brugse Metten van 17 op 18 mei 1302 wordt Willem van Gulik
tot ruwaard van Vlaanderen uitgeroepen, functie die hij minstens tot na
de Guldensporenslag behield. Hij laat tijdens deze periode groten met de
stadspoort slaan te Dendermonde ( 3

) , waarop hij zieh +WIL': DE:
IVLIACO noemt en waarvan 6 exemplaren aanwezig waren in de vondst
van Herk-de-Stad (verborgen in 1306). Het is weinig waarsehijnlijk dat
Willem van Gulik tijdens dezelfde periode en tijdens het hekleden van
dezelfde functie nog eIders een munt zou hebben geslagen waarop hij
een andere titel aanneemt. Het is nog minder waarsehijnlijk dat hij dit
zou hebben gedaan na de Guldensporenslag tijdens het regentsehap van
Jan Van Namen.

Willem van Avesnes, zoon van Jan II van Avesnes, graaf van Hol
land (= graaf Jan Ivan Henegouwen). Op 24 april 1303 eist Vlaanderen,
bij monde van Gwijde van Namen, Zeeland op en wordt Middelburg be
zet. De vijandelijkheden barsten los en Jan II (1299-1304) trekt tegen
hem ten strijde maar wordt in de zomer van 1303 ziek en gaat terug naar
Henegouwen. Willem wordt (mede)regent benoemd in Holland en Zee
land en Jan laat het bewind aan hem over ("), wat hem in Ieite graaf
van Holland in naam maakt (25). Op 10 augustus 1304 verslaat hij, met
de hulp van de Franse vloot, definitief Gwijde van Namen bij Zierikzee.
In september 1304 sterft Jan II, Willem wordt graaf van Holland en Zee
land (aIs Willem III) en van Henegouwen (aIs Willem 1). Hij zou tijdens

(23) R. CHALON, Monnaies historiques de Flandre, frappées pendant la captivité de Gui
de Dampierre, in RBN, s. 2, 3, 1853, p. 160-164 en meer bijzonder p. 160, nr 2.

(24) E. STRUBBE en L. VOET, De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne 1'ij
den in de Nederlanden, Brussel, Koninklijke Cornmissie voor Geschiedenis, Herdruk
1991, p. 370.

(25) Zoals bvb. Gwijde van Dampierre ook reeds de titel van Cornes aanneemt van
zohaast hij in februari 1252 tot (mede)regent van het graafschap Vlaanderen word be
noernd.
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de periode vanaf zijn benoeming als regent in de zomer 1303 tot septem
ber 1304 zeer goed munt kunnen slaan hebben te Middelburg of Zierikzee
of in gelijk welk andere muntplaats in Holland of Zeeland.

Gezien ons onomstootbare bewijzen ontbreken en in afwachting van
andere aanvullende gegevens, willen we ons nog niet definitief uitspreken,
maar we opteren toch sterk voor Willem van Avesnes als muntheer van
de halve groot met WILLEM: MILES, met een slagperiode gelegen er
gens tussen midden 1303 en september 1304.

3. Het Vlaamse type met het leeuwenschild op de voorzijde

Het prototype van deze halve groten werd voor het eerst geslagen door
Margareta van Constantinopel, bij de overgang van 2/3 groot naar ha Ive
groot in 1279, vermoedelijk te Gent (G. 148) voor Vlaanderen en te Va
lencijn (Ch.H. 12) voor Henegouwen.

Gwijde van Dampierre zal het type in Vlaanderen niet meer overne
men, Jan van Avesnes in Henegouwen daartegen wel (in 1299) (26), maar
mits op de keerzijde naar het type van de maille blanche met het korte
kruis over te gaan. Aldus zijn er de nabootsingen van:

Jan van Avesnes (1280-1304), graaf van Henegouwen, geslagen te Valen
cijn (Ch.H. 29) in 1299; vondst Geel (1299, 1 fragment);

Jan II (1294-1312), hertog van Brabant, geslagen te Antwerpen (de
W. 259) in 1299 e'); vondst Geel (1299, 1 ex. 1,51 g);

Hendrik VII (1288-1309), graaf van Luxemburg, geslagen te Bastena
ken (Weiller 31) na 1296, vermoedelijk 1299 (gewichten van de ge
kende exemplaren 2,06, 1,88 en 1,72 g);
Jan 1 van Leuven (1285-1309), heer van Herstal, geslagen te Her

stal (VdCh.LB & L. pl. I, 10; Lucas 20, 11 ur 12) in 1299 (28); vondsten
Geel (1299, 2 ex. 1,85 en 1,78 g) en Zoersel (1299,4 ex.).

Onze vondst bevat de halve groot van Jan van Avesnes geslagen te
Valencijn (Cat. nr 7).

(26) J. GHYSSENS, La monnaie du Hainaut sous Jean d'Avesnes d'apres le registre
B.3268 des Archives départementales du Nord à Lille, in RBN, 119, 1973, p. 77-102.

(27) J. GHYSSENS plaatst, in een ongepubliceerde toelicbting bij zijn Essai de classe
ment chronologique des monnaies brabançonnes, de uitgifte in 1299 zich daarhij baserend
op een verbergdatum van ca. 1300 voor de vondst van Geel.

(28) B. DE JONGHE, Quelques monnaies de Hers/al, in RBN, 75, 1923, p. 5-11, be
schrijft 2 varianten waarvan de gewichten 1,995 en 2,04 g bedragen.
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4. Het Henegouwse type met de ruiter op de voorzijde (20)

Zoals hierboven reeds aangehaald zal Margareta van Constantino
pel (1244-1280) in 1269 ook in Henegouwen haar grote munt uitbrengen,
de baudekin à cheval. Zoals in Vlaanderen is het eveneens een 2/3 groot
maar het type is volledig anders. De voorzijde vertoont een naar links of
rechts galopperende ruiter met geheven zwaard terwijl de keerzijde een
kort dik kruis met er omheen een dubbel omschrift vertoont. Er kunnen
vier varianten onderscheiden worden:

a) 1" type: ruiter naar links met zwaard, zonder schild 1 dik, kort
kruis, zonder sikkels in de kwartieren van het kruis met naam van de
gravin
b) 2" type: ruiter naar links met zwaard, zonder schild 1dik, kort kruis
met sikkels
c) 3" type: ruiter naar rechts met zwaard, zonder schild 1 dik, kort
kruis zonder sikkels
d) 4" type: ruiter naar rechts met zwaard, zonder schild 1 dik, kort
kruis met sikkels.

Met een gehalte van 12 denieren koningszilver, gelijk aan dat van de
tournooise groot, een snede van 87 per mark van Troyes (2,813 g) en een
waarde van acht tournooise denieren is het een oerdegelijke munt die,
zoals haar evenknie met de arend in Vlaanderen, uitnodigt om nage
maakt te worden.

Het is waarschijnlijk dat de opvolger van Margareta van Constantino
pel in Henegouwen, Jan I van Avesnes (1280-1304) het laatste type onge
wijzigd op haar na am liet verder slaan (30). Alle bekende nabootsingen
stemmen overeen met het vierde type.

In de eerste plaats is er de halve groot van Boudewijn van Avesnes,
heer van Beaumont (ca. 1250-1289), zoon van Margareta en van Bur
chard van Avesnes (Ch.H. 189-190) die deze munt hoogstwaarschijnlijk
te Valencijn liet slaan nog voor de dood van Margareta en met haar toe
stemming (").

De anderen zijn van latere datum:
Utrecht. Joannes II van Sierck (1291-1296) te Vollenhoven (32)

(29) De meeste gegevens over dit munttype werden overgenomen uit de schitterende
studie van J. DUPLESSY, Chronologie el circulation des « baudekins à cheval », in RBN,
117, 1971, p. 169-234.

(30) Dit vermoeden steunt op de teruggevonden exemplaren die allen van goed zilver
lijken en een gemiddeld gewicht vertonen van 2,55 g. Zie J. DUPLESSY, op. cii. (n. 29),
p. 176.

(31) Ibidem, p. 172.
(32) HOOFT VAN IDDEKINnE, Les gros au Iype du caoatier, lettre à M. Chaulard, pro

fesseur à la Faculté des Sciences à Nancy, in RBN, s. 5, 5, 1873, p. 276-277.



ONBEKENDE XIIIDE EN XIVDE EEUWSE MUNTEN TE HALLE 145

Koevorden. Hendrik van Koevorden (1275-1288) en Reinald 1 (1288
1315/24) (33)
Kuinre. Jan 1 (1284-1336/37).

Geen van de munten van Margareta of van de nabootsingen ervan is
vertegenwoordigd in onze vondst.

Ais op 10 januari 1296 Filips IV van Frankrijk het slaan decreteert
van de maille blanche met sne de van 116 per mark van Troyes
(= 2,109 g), initiaal gehalte van 12 denieren koningszilver met een koers
van 6 denieren parisis (= 7,5 tournooise denieren) ziet ook Jan van Aves
nes zich verplicht het laatste type van zijn moeder op eigen naam te la
ten slaan (1" type) (Ch.H. 26) met een verminderd gewicht waardoor het
halve groten worden. Om het verschil met het voorgaande type ook op
de munt zichtbaar te maken, laat hij evenwel veranderingen aanbrengen,
nl. door op de voorzijde een wapenschild aan de ruiter toe te voegen en
door op de keerzijde het kort kruis te vervangen door een halflang kruis
dat het binnenomschrift snijdt, waaraan de naam van muntplaats wordt
toegevoegd. Op deze muntslag komen we terug bij het behandelen van de
munten met het halflange kruis op de keerzijde.

Ongeveer 1301-1302 doet hij een poging om zijn munt te versterken en
wordt het gewicht verhoogd. De voorzijde krijgt nu een naar links galop
perende ruiter met een lans met banier in zijn rechterhand en een wapen
schild in zijn linkerhand en bij de keerzijde keert hij terug naar het type
met het kleine korte kruis, waaraan in het omschrift eveneens de naam
van de muntplaats wordt toegevoegd (2" type) (Ch.H. 27) (gemiddeld ge
wicht 2,363 g). Hij moet echter reeds in 1303 stoppen met deze uitgifte.

Vanaf 1306 herneemt Willem 1 (1304-1337) de muntslag en neemt het
tweede type van zijn vader, afgezien van zijn eigen naam en de toevoe
ging NOVA in het buitenomschrift, bijna ongewijzigd over (34), evenwel
met een verminderd gewicht en een verminderd gehalte (Ch.H. 45) (ge
middeld gewicht 1,997 g).

Niet minder dan 20 verschillende muntheren zullen vanaf 1306 dit
munttype nabootsen. Het zijn:

Vlaanderen. Robrecht van Bethune (1305-1322) (G. 172-173)
Brabant. Jan II (1294-1312) te Antwerpen (de W. 308) en Genappe (35)
Luxemburg. Jan de Blinde (1309-1346) (Weiller 36-37)
Élincourt. Gui IV van Sint-Pol (1300-1317),2" type (P. d'Av. pl. CLXI, 2)
Namen. Jan 1 (1298-1331), 2e type te Viesville (Ch.N. 83)

(33) A.T. PUISTER, Koeuorden's oudste tnunt, in JMP, 52-53, 1965-1966, p. 43-45.
(34) Ze worden op dat ogenblik in de eigentijdse teksten niet langer meer baudekins

genoemd maar pillewilles, waarin ten andere de naam Wil1(em) wordt gesuggereerd.
(35) J. DUPLESSY, Le demi-gros au cavalier de Genappe, de Jean II, duc de Brabant, in

BCEN, 5, 1968, p. 105-106.
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Kamerijk, Petrus III de Mirapicio (1309-1324) (Robert, pl. IX, 5)
Crèvecœur. Jan van Vlaanderen (1308/11-1324) (P.d'Av. pl. CLXIII, 16)
Arleux. Jan van Vlaanderen (1308/11-1324) (P.d'Av. nr 6995)
Walincourt. Jan van Walincourt (1306-1314) (P.d'Av. pl. CLXI, 22)
Serain. Walram II (1304-1333), (P.d'Av. pl. CLXIII, 17-18)
Loon. Arnulf V (1279-1323) (Baerten nr 39)
Koevorden. Reinout 1 (1288-1318/24) (VdCh.F. pl. XXI, 10-13)
Kuinre. Jan 1 (1284-1336/37) (VdCh.Ov. pl. II, 29-33)
Selwerd. Anonieme muntslag
Lotharingen. Ferri IV (1312-1328)
Neufchâteau. Galterus van Châtillon (1313-1329) (P.d'Av. pl. CXLI, 14)
Toul. Joannes van Sierck (1296-1305) of Jan van Aralières (1309-1325)
Dauphiné. Jan II (1307-1319)
Orange. Bertrand III (1282-1314) (P.d'Av. pl. XCVII, 3) en Raymond
III (1314-1340), (P.d'Av. pl. XCVIII, 7)

Noch de types van Jan 1 van Avesnes of Willem I, noch een van de
nabootsingen zijn aanwezig in onze vondst.

B. Type met op de keerzijde een halflang kruis dat het binnen
omschrift snijdt

In de Nederlanden wordt het halflange kruis dat het binnenom
schrift snijdt enkel en gedurende zeer korte tijd (1297-1301) gebruikt
en wei samen de naar rechts galopperende ruiter met zwaard en
schild. In Brabant, Vlaanderen, Henegonwen, Namen, Loon en Luxem
burg treffen we het terug aan bij de invoering van de leeuwengroten
in 1337. In Frankrijk zien we het voor het eerst op een tournooise
groot met de kroon van 1337. In Engeland komt het helemaal niet
voor.

1. Met een naar rechts galopperende ruiter met zwaard en wapenschild op de
uoorzijde

Zoals reeds hierboven gezegd ziet Jan van Avesnes zich verplicht om,
in navolging van de Franse koning, een halve groot uit te brengen met
verminderd gewicht, waarbij op de voorzijde aan de naar rechts galoppe
rende ruiter, behalve het zwaard, ook nog een wapenschild toegevoegd
wordt en op de keerzijde komt een halflang kruis dat het binnenomschrift
snijdt (Ch.H. 26) (gemiddeld gewicht 2,092 g).

Deze munten uit het atelier van Valencijn kunnen niet vôôr 1297 ge
slagen geweest zijn gezien de stad in opstand was tegen Jan van Avesnes
tot januari van dat jaar. De fabricatie ervan moet zijn stopgezet na
1300 (want ze worden nog nagebootst in Élincourt door Gui van Sint
Pol) en voôr 1301-1302 bij de introductie van het tweede type.
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Ze werden nagebootst in:
Namen. Jan 1 (1297-1330) te Namen, le type (Ch.N. 77) vanaf
1297 (gemidde1d gewicht 2,01 g) en te Viesville (")
Luxemburg. Hendrik Vll (1288-1309) te Méraude (Weiller 26) van
af 1297 (gewichten 1,89 g en 2,15 g)
Élincourt. Gui van Sint-Pol (1300-1317), vanaf 1300 (gewicht
2,20 g) ('7)

Alhoewel ook deze munten en hun nabootsingen afwezig zijn in onze
vondst, bevatte ze wei twee goed bewaarde exemplaren van een tot op
heden onbekende halve groot.

Hij vertoont aile kenmerken van het eerste type van Jan van Avesnes
maar vertoont op de keerzijde ais binnenomschrift de naam van de graaf
ROB/ERT/:COM/ES: i.p.v, het klassieke SIG/NUM/CRV/SIS sarnen met
een buitenomschrift dat hier bestaat nit een religieuse spreuk i.p.v, de
gebruikelijke aanduiding van de muntplaats die op haar beurt verdwijnt
naar de voorzijde en ais volgt luidt: MONETA/:VILLE:A/LOSTN voor
afgegaan door een tweekoppige arend. Eike directe verwijzing naar
Vlaanderen ontbreekt. De twee exemplaren lijken van goed zilver en we
gen beide 1,78 g (Cat. nrs 8-9).

Zo te zien zou deze munt geslagen zijn door Robrecht van Bethu
ne (1305-1322) te Aalst, jammer genoeg past ze helemaal niet in het sys
teem. Afgaande op de types van voor- en keerzijde zou ze moeten zijn
geslagen tussen 1297 en 1301, maar:

• Afgaande op het omschrift zou dit na 1305 moeten zijn ais Robrecht
teruggekeerd is uit gevangenschap. Ais dit zo is geweest zou Robrecht
een type hebben geïmiteerd (en er kan geen twijfel over bestaan dat de
Henegouwse halve ruitergroten bij aile typewisselingen steeds het model
waren dat door de anderen werd geïmiteerd) dat totaal voorbijgestreefd
was en reeds minstens vier jaar vervangen was door een ander.

• Ook het gewicht blijkt niet te passen: ais het een navolging is van
het eerste type van Jan van Avesnes (periode 1297-1301) zou het gewicht
rond 2,10 g moeten liggen. Het gewicht van onze twee exemplaren,
1,87 g elk, past beter bij het gemiddelde gewicht van 1,997 g van de hal
ve ruitergroten van Willem 1 (periode na 1306).

• De omschriften zijn totaal ongebruikelijk. Waarom zegt hij met dui
delijk dat hij graaf van Vlaanderen is i.p.v. enkel graaf?

• Tenslotte, indien de munten zouden zijn geslagen door Robrecht van
Bethune na zijn terugkeer zou dit wei moeten gebeurd zijn onmiddellijk
erna. We komen dan tot de vaststelling dat hij gelijktijdig tournooise

(36) P. COCKSHAW, Un « Baudekin à cheval )) ou chevalier namurois inédit, in BCEN,
31, 1994, p. 38-39.

(37) L. THÉRY, Un double tiers de gros inédit de Guy IV de Saint-Pol, in RBN, 77,
1925, p. 229-230.
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groten met de lelie laat slaan te Brugge, andere tournooise groten te
Gent, groten met de stadspoort te Aalst en dan nog deze halve groten
te Aalst.

WeI een (wat te) grote diversifiëring voor iemand die klaarheid wilde
brengen in de monetaire toestand van zijn graafschap. Laten we niet ver
geten dat ook de munten van de regenten en zelfs deze van Gwijde van
Dampierre nog in omloop moeten zijn geweest. Noteer ook dat in onze
vondst het voorgaande type geslagen in navolging van de halve groten
van Willem 1 niet meer voorkomt. Het is dus weinig waarschijnlijk dat
we hier een muntslag zouden hebben van na 1305.

Dit alles doet ons werkelijk twijfelen. Een mogelijkheid zou kunnen
zijn dat de munt aangemaakt werd door de stad Aalst tijdens het tweede
regentschap van Robrecht van Bethune (3 november 1299 tot 24 mei
1300). De types komen overeen, het laatste tegenargument is niet meer
van toepassing, Robrecht neemt misschien de titel Comes aan zonder toe
voeging van Vlaanderen, zoals zijn vader reeds vanaf 1252 deed toen die
mederegent was van Margareta van Constantinopel.

Maar het gewicht pa st niet. Het verschil is zelfs zo groot dat we ons de
vraag mogen stellen of we hier niet te doen hebben met eigentijdse ver
valsingen (38).

2. Met naar links galopperende ruiter met zwaard en wapenschild op de voor
zijde

We worden nog gesterkt in onze achterdocht door de laatste munt die
in de vondst voorkomt.

Ze vertoont een naar links galopperende ruiter met zwaard en wapen
schild op de voorzijde en een halflang kruis dat het binnenomschrift
snijdt op de keerzijde. Het is een type dat geen enkele precedent heeft,
noch in Henegouwen, noch eIders. De gravure doet nogal primitief aan.

AIs omschriften kunnen we lezen: + GODEFjjRD COMESjjDEVIAN
op de voorzijde en SIG-NVM-CRV-CIS en MON[ ]ROTENSIS. Zo te zien
geen enkele moeilijkheid, de munt is van Godfried, graaf van Vian
den (") (Cat. nr 10).

Het graafschap Vianden, strekte zich destijds uit tussen het huidige
Vianden, Bitburg en Prüm. In de l l" eeuw, ca. 1090, is een zekere Ber
tolf heer van Vianden. Het graafschap Vianden, leen van het Duitse Kei
zerrijk, kende zijn glorietijd onder graaf Hendrik 1 (1220-1253) die stierf
op kruistocht naar Palestina. Zijn opvolgers waren o.a.:

(38) Wij kunnen stellen dat de archeologische context van de vondst elke 19- of 20
eeuwse vervalsing uîtsluit.

(39) De vrije heerlijkheid Vianen, Zuid-Holland (NL) kan uitgesloten worden. Het is
nooit een graafschap geweest en de enige muntreeks die we kennen van Vianen is ge
slagen door de heren van Brederode midden 16de eeuw.
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Filips 1 (1253-1272), zoon van de voorgaande
Godfried II (1272-1308), zoon van de voorgaande
Filips II (1308-1315), le zoon van de voorgaande
Godfried III (1315-1335), 2e zoon van Godfried II
Hendrik II (1335-1341), 3e zoon van Godfried II
ln 1417 gaat het bij erfenis over naar het huis van Nassau.
Het is vooral Godfried II (1272-1308), die ons hier aanbelangt. Hij is

bij ons beter gekend onder de naam van Godfried, heer van Grimbergen,
Hingene en Ninove (dat hij in 1299 verkoopt aan Gwijde van Dampierre
van Vlaanderen). Het is dezelfde Godfried die zich aan de zijde van Jan 1
van Brabant, onderscheidde in de slag van Woeringen, waar hij, althans
zo vertellen het verschillende kronieken, verschillende keren het leven
redde van de hertog van Brabant. Met zekerheid is geweten dat hij in
1308 het graafschap Vianden overdraagt aan zijn oudste zoon Filips, en
zich terugtrekt in zijn Brabantse bezittingen waar hij in 1312 sterft (40).

Bij de slag van Woeringen verovert hij de banier van Perwijs en
neemt van dan af ook het wapen van Perwijs over, nI. van keel met een
zilveren dwarsbalk waar het voordien keel was met een zilveren schild.
Bij onze munt menen we op de dwarsbalk drie sterren (of andere figuur
tjes) te kunnen onderscheiden.

Van het graafschap Vianden is er echter tot heden geen muntslag ge
kendo Hebben we hier werkelijk te doen met een munt van het graaf
schap Vianden geslagen door Godfried II?

Er zijn evenveel argumenten die voor deze hypothese spreken ais er
zijn tegen.

Afgaande op de keerzijde zou de munt moeten geslagen zijn tussen
1297 en 1301 wat voor Godfried II spreekt.

Zoals reeds gezegd, is er echter het feit dat munten met een naar links
galopperende ruiler met zwaard nergens werden aangemaakt. Vianden zou
dus ais eerste een totaal nieuw type hebben ingevoerd, wat moeilijk aan
te nemen is voor een muntheer die voor het eerst munten laat slaan.

Verder is er ook het omschrift van de keerzijde met MONETA
[ ]ROTENSIS, wat ons verleidelijk sterk aan het op twee kilometer af
stand van Vianden gelegen dorpje Roth doet denken dat in die tijd niets
anders was dan de vroegere Commanderie van de Tempeliers, gesticht in
het begin van de 13e eeuw en dat bij de afschaffing van deze orde in
1311 overging aan de ridders van Sint-Jan van .Jeruzalern, de latere rid
ders van Malta. Het wegvallen van een deel van het omschrift laat echter
nog andere mogelijkheden open en het zou ook bvb. (AV)ROTENSIS
(muntplaats Avroy bij Luik) kunnen zijn zoals dat voorkomt op een

(40) De gegevens over het graafschap Vianden en Godfried II zijn vooral ontnomen
nit A. NEVEN, Histoire de la ville de Vianden et de ses comtes, Luxembonrg, 1851 en J.
Cl. Loursca, Armorial du pays de Luxembourg, Luxembourg, 1974. Uittreksels uit bei
de werken werden bereidwillig ter beschikking gesteld door Dhr. Fr. Reinert.
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1ge-eeuwse vervalsing van een halve arendsgroot (41). Eventueel zou het
zelfs (AVI)OTHENSIS (muntplaats Avioth) kunnen zijn.

Tenslotte wijzen we er ook op dat de ganse Luxemburgse regio een
aura van valsmunterij meedroeg. Zo weten we dat de Duitse keizer op
15 juni 1341 (dus niet zô heel lang na onze periode) bevel gaf aan Bou
dewijn van Luxemburg, aartsbisschop van Trier, om de valsmunterij van
de vele kleine heren van zijn aartsbisdom af te schaffen (42).

Volgende tabel geeft een overzicht van onze bevindingen in verband
met de datering:

1 Type Cat. Nr Muntslal/;
Al l, 2 1296-1300
A2 3,4,5 1296-1302
A2 6 1303-1304
A3 7 1299
A4 - 1306
BI 8, 9 1297-1300
B2 10 1 (1297-1301)

Daaruit besluiten we dat de verbergdatum van de vondst ten vroegste
1303 en ten laatste 1305 kan zijn geweest, voor zover dat onze gissingen
i.v.m. de muntslag van Willem van Avesnes juist zijn. Later zouden we
de verbergdatum niet leggen gezien de afwezigheid van het anders zo
sterk verspreide A4-type.

Van de tien munten uit de vondst van Halle zijn er vier onbekende
munttypes, Ais we nog zonder moeite kunnen aannemen dat de halve
groot van Dalhem een logisch voortvloeisel is van de muntslag in deze
muntplaats enkele jaren voordien, is het al veel moeilijker om de munten
van Robrecht van Bethune in te passen in de Vlaamse muntenreeksen en
is het helemaal moeilijk om een zinnige uitleg te vinden voor de halve
groot met WILLEM MILES en voor deze welke we, met zeer grote twij
fel aan Vianden toewezen.

Wij kunnen niet anders dan te besluiten dat rond minstens vier van de
munten uit de vondst een min of meer sterke zweem van hagemunterij
zoniet (eigentijdse) valsmunterij hangt wat zich uiteraard op de ganse
vondst uitwerkt. Wij vermoeden dat het laatste woord hierover nog niet
is gevallen.

(41) F. ALVIN, Gui de Dampierre, mambour de la principauté de Liège, et l'éoëque Hu
gues de Chalon, {aux-monnayeur. in La Gazette Numismatique, 13, 1909, p. 117-124.

(42) É. BERNAYS & J. VANNÉRUS, op. ci!., p. 489.
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Catalogus

1. Hertogdom Brabant. Jan II (1294-1312). Niet nader bepaalde muntplaats.
Halve groot (1 ex.) (1,24 g; 22,4 mm; 1 u.)
Vz. Gevierendeeld veld met afwisselend de leeuwen van Brabant en van
Limbnrg in de kwartieren
, 1 1Dl/GIS
Kz. Dik, kort gevoet kruis met eromheen de omschriften
Bmnenomschrift:., [l1(}nnIn!S~l.')V[ 1
Buitenomschrift: IID(}I'!·31 1~·8B[

de W. 290.

1

2. Hertogdom Brabant. Jan II (1294-1312). Muntplaats Dalhem.
Halve groot (1 ex.) (1,58 g; 22,8 mm; 5 u.)
Vz. Gevierendeeld veld met afwisselend de leeuwen van Brabant en van
Limburg in de kwartieren
, OColf(}1 JIQI~n:HIt11S • DI,f(lUil
Kz. Dik, kort gevoet kruis met in het eerste kwartier een roosje. Erorn
heen de omschriften
Binnenomschrift: 1 MOili IXD'PlIiBI"l
Buitenomschrift :, H{}f>IED: DO[ ï SI'l'l8EDI.':.[ lC"l:lv~r

Cf. de W. 293 (voor Maastricht).

2

3. Prinsbisdom Luik. Hugo III van Chalon (1296-1301). Muntplaats Statte.
Halve groot « stallefréal » (1 ex.) (1,75 g; 23,7 mm; 6 u.)
Vz. Eenkoppige arend met kop naar links gevat in een vierpas. Rondom
het omschrift:
, I~VGOnl J';mSIS.~PI
Kz. Kort gevoet kruis met eromheen de omschriften.
Binnenomschrift :.l'~QH3~1\'I.ieS r;J.I:Ii':r:t,1
Buitenomschrift: 1 lDDlnR[[ lIÎWXP.
Serrure p. 12-13; de Ch. 213; Fr.H. 76.
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3

4. Graafschap Luxemburg. Hendrik VII (1288-1309). Muntplaats Méraude.
Halve groot (1 ex.) (1,84 g; 23,7 mm; 5 u.)
Vz. Tweekoppige arend in een vierpas. Rondom het omschrift:
1 1 :31'.tl7K, 36I'IiSt{2r111J3
Kz. Kort gevoet kruis met eromheen de omschriften:
Binnenomschrift:, r'I:n:~CiI~IQ',~R1.l(lM:
Buitenomschrift : ,1~a:~~R[CVI IN:·S:5 {.vcel tG
Serrure p. 13-14; B & V 31; Weiller 27 b./c.

4

5. Graafschap Loon. Arnulf V (1279-1323). Muntplaats Hasselt?
Halve groot (1 ex.) (1,64 g; 22,0 mm; 12 u.)
Vz. Tweekoppige arend gevat in een vierpas. Eromheen het omschrift:
1 1~ : ~rtnO:h1 jl'.tlISlJOl
Kz. Dik, kort gevoet kruis met in het kwartier boven rechts een kruisje
Binnenornschrift r, iï:~nOlJDV15~GOm,J:s

Buitenomschrift: 1JnQm~! s6l't':ssna;o.j f
VdCh.L.B & L. pl. XX, 3 (toegeschreven aan Arnold In van Chiny); Ser
rure, p. 15-16; B & V p. 462, pl. XXV, 5; Baerten 38var.; Lucas 26 p. 11,
nr 14.

5
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6. Holland-Zeeland? Jonker Willem van Avesnes (1303-1304)? Niet nader
bepaalde muntplaats.
Halve groot (1 ex.) (1,65 g; 22,3 mm; 7 u.)
Vz. Tweekoppige arend gevat in een vierpas. Rondom het omschrift:
1 [Qtl3IJ:'!ü; J rVn-; D3; PI IiI
Kz. Kort gevoet kruis met eromheen de omschriften:
Binnenomschrift: 1 wn..LJSul ]nllll3.S
Buitenomschrift: j no: ]snoomaj 1'l:l'i1m
Niet gepubliceerd.

6

7. Graafschap Henegouwen. Jan van Avesnes (1280-1304). Muntplaats Va
lencijn.
Halve groot (1 ex.) (1,50 g; 23,2 mm; 8 u.)
Vz. Leeuwenschild met eromheen het omschrift:
1mmDB!111\: l1tt[J$l1C1liSN;,;:nI;H f3
Kz. Dik, kort gevoet kruis met eromheen de omschriften:
Binnenomschrift r, useomesEI:!nnome
Buitenomschrift: ,!p~ !loI:PI ;SI'tl! lmaO~D:B.VSmr~lB
Ch.H, Suppl. 2, p. LXIV, ur 29; Lucas 50a.

7

8. Graafschap Vlaanderen. Robrecht van Bethune aIs regent (1299-1300)?
Muntplaats Aalst.
Halve groot (lex.) (1,78 g; 23,2 mm; 7 u.)
Vz. Een naar rechts galopperende ruiter met in de rechterhand een gehe
ven zwaard en in de linkerhand een wapenschild met leeuw. Rondom het
omschrift:
~ mOU3I'l'lTI,I/ t 'l,ftllLlI: TI ii l106'l11J
Kz. Halflang kruis dat het binnenomschrift snij dt.
Binnenomschrift: ~Hl:6 : :t:l:t-t'tl, , no 1'1 . ES :
Buitenomschrift: , BltOIQrr:11 : SIm i Horn a;; ; PHi :n
Niet gepubliceerd; Cf. Ch.H. 26 (voor Jan van Avesnes van Henegou
wen); cf. G. 172-173 (met ruiter naar links en vaandel in de rechterhand).
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8

9. Idem.
Halve groot (1 ex.) (1,78 g; 23,4 mm; 3 u.)
Vz. Idem, maar omschrift: ~ mOOe;'!i:1'ir ln VIIl~E: 1r'i ù05Jt111
Kz. Idem, maar binnenomschrift: ROB, ER!J.1I,. [ jON: ES ~

en buitenomschrift: BHP~Q!IlV lSt'i1l HI om(l: l p·il! l Il
Niet gepubliceerd; Cf. Ch.H. 26 (voor Jan van Avesnes van Henegou
wen); cf. G. 172-173 (met ruiter naar links en vaandel in de rechterhand).

9

10. Graafschap Vianden? Godfried II van Vianden (1272-1308)? Muntplaats
Roth?
Halve groot (1 ex.) (1,88 g; 22,9 mm; 3 u.)
Vz. Ruiter gaJopperend naar links met in de rechterhand een geheven
zwaard en in de linkerhand een wapenschild. Eromheen het omschrift:
; aO'ol31" )' RP QO'I'lSS·: p;:J:Vm:U
Kz. Gevoet kruis dat binnenomschrift snijdt. Eromheen de omschriften:
Binnenomschrift: Sla i 11V11 . mn!' i cas
Buitenomschrift: , MOnl jRQlj,l:3nS
Niet gepubliceerd; B & V.-; Weiller -.

10
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Surnrnary

AJthough the find of Halle contains only ten coius, ail halfgroats, its composition is
astonishing. Not less than five of the coins are of an unknown type. Thus the find
contains a four-lion halfgroat of John II of Brabant with reverse inscription +MON[E
T]A DALEM, strucked at Dalhem, similar to the same coin (de W. 293) struck at
Maastricht. The rnint of Dalhem, known for having struck sterlings, was cousequently
still in function during the reign of John II.

A second unknown type is a halfgroat with eagle with the inscriptions + MO[NE
TA]. [ ] COMITI[S] and WILLEM: MILES, which we think has been struck by Wil
liam of Avesnes during the period when he was co-regent in Holland and before he
became count William II of Holland and Zeeland (summer 1303-sept. 1304).

Further the find contaius two baudekins à cheval of Robert of Béthune, count of
Flanders, struck at Alost (G. 172-173), but the rider, with sword and shield, is galloping
to the right.

According ta the very pOOf weight and in comparison with the Hainault baudekins
the author wenders whether it could not be contemporary forgeries.

The last unknown type is again a baudekin but with the rider, with sword and
shield, gallopiug to the left. This type is without any precedent, even not in Hainault.
The inscriptions read +GODEF//RD COMES//DEVIAN and MON[ ]ROTENSIS what
brings us to the possibility that the coin was struck at the little village Roth near
Vianden by Godfrey II, count of Vianden of whom up till new, no mintage was known.
It also can he a forgery of one of those numerous minor lords within the Luxemburg
region.

The other coins of the find are halfgroats of Brabant (de W. 290-291), Hai
nault (Ch.H. 29), Looz (Baerten 38), Liége (de Ch. 213) and Luxemburg (Weiller 27),
in each case one specimen.

Possibly four coins show a less or more strong shadow of suspicion, whîch reflects a
dubiety on the whole find.

The date of concealment should be between the beginning of 1303 and the end of
1305.




