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Willy GEETS♣* 

METROLOGISCH  EN  STEMPELONDERZOEK  VAN 
DE  DRIELANDER  VAN  FILIPS  VAN  SAINT-POL, 

RUWAARD  VAN  BRABANT 

Abstract – No minting ordinances nor mintmaster accounts have been found for the 
drielanders,  struck at Walem by Philip of Saint-Pol, governor of Brabant  in 1420-
1421. ese coins are today very rare. Based on a die study of the known corpus of 
coins of acceptable quality (23 pieces), the number of different obverse and reverse 
dies can be established (resp. 16 and 22). e number of dies used  for the original 
coinage is then estimated using the formulae of Good, Lyon-Carter and Carter ans, 
taking  into  account  the  reliability  of  the  formulae. e  final  objective  of  this  die 
study is the determination of the size of this emission. is is achieved by estimating 
the average number of coins  that could be  struck with one obverse die. e  result 
obtained (with a best estimate of 336,000 pieces) cuts short the intuitive feeling that 
double gros Philip drielanders would emanate from a small-sized coinage. 

circulatie  van  een  zeldzame  hagemunt ? 

 
it het artikel Het muntatelier van Walem op de numismatische 
kaart geplaatst [1], blijkt dat de dubbele groot drielander van Filips 
van Saint-Pol werd geslagen te Walem einde 1421 en waarschijnlijk 

niet later dan mei 1422. 
Filips van Saint-Pol was de tweede zoon van Antoon van Bourgondië en 

Johanna van Saint-Pol. Antoon werd hertog van Brabant-Limburg in 1405; 
hij stierf in 1415 op het slagveld van Azincourt (F). Zijn oudste zoon, Jan iv, 
volgde hem op. Toen Jan iv van Brabant echter in conflict kwam met zijn 
onderdanen, werd Filips, graaf van Saint-Pol en Ligny, in 1420 door de Sta-
ten van Brabant als plaatsvervanger of ruwaard aangesteld. Officieel kwam 
er een einde aan zijn ruwaardschap op 11 oktober 1421, waarna het bewind 
in  Brabant-Limburg  terug  in  handen  werd  gegeven  van  Jan  iv.  In  1427 
volgde Filips van Saint-Pol zijn broer op als hertog van Brabant-Limburg. 
____________________ 
 *  e-mail : willy.geets@telenet.be 

Mijn  erkentelijkheid  gaat uit naar de diverse privéverzamelaars die hun  exem-
plaar van de Filips-drielander bereidwillig ter beschikking hebben gesteld. 

[1]  W. Geets, Het muntatelier van Walem op de numismatische kaart geplaatst, jegmp 
2008, p. 21-39. 
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De munten die Filips van Saint-Pol te Walem liet slaan zijn exacte imita-
ties van de Brabantse hele, halve en kwart drielander van zijn broer Jan iv. 
Zoals gebruikelijk in deze periode vertonen ze geen muntplaatsteken. Filips 
identificeert zich op de munten geslagen  te Walem als graaf van Ligny en 
van Saint-Pol. 

De  dubbele  groot  drielander  van  Filips  van  Saint-Pol  wordt  hierna 
afgebeeld (fig. 1). 

 

          
Fig. 1 – Dubbele groot drielander van Filips van Saint-Pol 

(schaal 150%) 
 
De beschrijving van de dubbele groot drielander luidt als volgt : 
a Twee schuin geplaatste schilden, elk met een gevierendeeld wapen, 

raken elkaar (het linker met 1. Brabant in spiegelbeeld, 2. en 3. Bour-
gondië  en  4. Limburg  in  spiegelbeeld,  en  het  rechter met  1.  en  4. 
Brabant, 2. en 3. Limburg);  tussen beide, een  lelie; de schilden zijn 
geplaatst op een dubbele epicycloïde, waarvan de  snijpunten eindi-
gen op een lelie; in de inspringende hoeken van de epicycloïde, een 
bloem met drie blaadjes ; rondom, tussen twee parelcirkels,  Ḧ ˏḦ  Ḧ  Ḧ  Ḧ  Ḧ 

r  Een kort gevoet kruis, met in het eerste kwartier de leeuw van Lim-
burg, in het tweede en derde de lelie van Bourgondië, en in het vierde 
de leeuw van Brabant; rondom, een parelcirkel,  ḦḦ ˏ⎕,  een  parelcirkel,    Ⴐ  Ⴐ  Ⴐ 
 en een parelcirkel. 

Zilver – n 29 mm – 2,86 g – verzameling Penningkabinet, kbr Brussel. 
Referentie : A. De Witte [2], nr. 452. 

____________________ 
[2]  A. De Witte, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant et marquis 

du Saint Empire Romain, deel 1, Antwerpen 1894. 
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Mijn zoekwerk  in de archieven van de Rekenkamer van Brussel hee 
een akte [3] van januari 1434 (n.s.) opgeleverd waarin de te Walem geslagen 
drielander van Filips van Saint-Pol uitdrukkelijk wordt vermeld. Het gaat 
hier om een evaluatie van gouden en zilveren munten, met op de rug van 
de akte de datum “anvier mcccc xxxiij”. Bladzijde 2 van dit katern wordt 
hierna gedeeltelijk weergegeven (fig. 2). 

 

 
Fig. 2 – Katern “Evaluacion de plusieurs monnaies d’or – Evaluacion 

            de monnaies d’argent”, bladzijde 2, eerste 14 lijnen 

De volledige transcriptie van de eerste 14 lijnen van de tweede bladzijde 
van dit katern luidt als volgt : 

“ tem les autres cromsterts de ouvain, de landre et 
de ordrech la pièce pour  vi esterlins demy 

tem vieilles hayes uillaume pour  vi esterlins demy 
tem le tarelare de amur pour  vi esterlins 
tem le die drielander pour  vi esterlins 
tem le pieter dargent de ouvain pour  v esterlins 
tem le vielz tarelare du duc ehan pour  iii esterlins 
tem le tarelare de rabant la pièce pour  viii esterlins 
tem le bodrager de avière pour  vi esterlins 
tem le cromstert de ournay pour  v esterlins demy 
tem le drielander du duc hilippe forgié à alem 

ou autre part la pièce pour  v esterlins 
tem la haye du duc ehan forgié a trich pour  v esterlins 
tem le testes de beuf forgiées à ordrecht par le duc 

ehan de avière pour  v esterlins …” 
____________________ 
[3]  Evaluacion de plusieurs monnaies d’or – Evaluacion de monnaies d’argent, januari 

1433  (1434  n.s.), Algemeen Rijksarchief  Brussel, Rekenkamer, Administratieve 
dossiers, karton 64 (i), katern 43. 
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Deze  evaluatie  toont  nog  een  ander  interessant  aspect  :  zij  vermeldt 
eveneens de drielander van Jan iv (vierde lijn) waarvan de koers werd vast-
gesteld op 6 engelsen (i.p.v. 5 voor de Filips-drielander). 

De ordonnantie van Jan iv van 17 februari 1420 (n.s.) [4] i.v.m. de munt-
slag te Brussel vermeldt volgende instructie voor deze dubbele groot drie-
lander (fig. 3) : 

 

 
Fig. 3 – Uittreksel uit de ordonnantie van 17 februari 1420 (n.s.) 

 

De  volledige  transcriptie  van  deze  ordonnantie  is  terug  te  vinden  in 
F. Verachter [5]; de hierboven getoonde paragraaf leest als volgt : 

“ tem eenen nyeuwen silveren penninck geheeten drylander, ende die sal in 
rab[ant], ollant  ende  eellant  doen  2  grot[en]  ende  in enegouwen    
16 d[eniers] ende sal houden vi. d[eniers] conincx silvers ter remedien van 
ij greyn[en] in alloy ende daer sal gaan op de snede int roische marck 83 
eenen penninck ter remedien in de voors[eyde] snede” 
In de marge staat : “drylander doen in rab[ant] ij gr[o]t[en]” 
De drielander van Jan iv met een snede van 83 in het Troois mark hee 

dus een theoretische totale massa [6] van 2,9488 gram, afgerond 2,95 g. Dit 
____________________ 
[4]  Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer,  reg.  580,  folio  55,  en  reg.  17.985. 

Het is in deze ordonnantie dat Jan iv besluit een dubbele groot te slaan gemeen-
schappelijk voor Brabant, Henegouwen en Holland, voor een periode van 10 jaar. 
Vandaar  de  naam  “drielander”.  De  Brabantse  drielander,  geslagen  te  Brussel, 
onderscheidt zich op de voorzijde door o.m. een lelie in het veld onder de schil-
den. De Henegouwse drielander, geslagen te Valenciennes, draagt een naar links 
klimmende leeuw in het veld. De Hollandse drielander die een roos had moeten 
dragen  in  het  veld,  is  nooit  geslagen,  omdat  hertog  Jan  iv  en  zijn  echtgenote 
Jacoba  totaal  machteloos  waren  in  Dordrecht  :  de  Hollandse  munt  aldaar  was 
namelijk in handen van Jan van Beieren. 

[5]  F. Verachter, Documens pour servir à  l’histoire monétaire des Pays-Bas, Antwer-
pen 1840, p. 132-139. 

[6]  In numismatische kringen  is het gebruikelijk een munt te beschrijven  in termen 
van gewicht, en daarbij de gram als eenheid  te hanteren. Dit  strookt echter niet 
met de voorschrien van het Internationaal Systeem van Eenheden. Een gewicht 
dient men uit te drukken in newton (N) of in de onderverdelingen ervan, terwijl 
de gram een eenheid van massa is. Het gebruik van de newton zou echter slechts 
leiden tot verwarring, en het gebruik van de gram is zodanig ingeburgerd, dat wij 
deze laatste eenheid zullen gebruiken, maar dan spreken van de massa van de munt. 
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stuk bevat vi deniers koningszilver (23/24 fijn) of v 3/4 deniers zuiver zil-
ver, hetzij 1,4130 g (afgerond 1,41 g) zuiver zilver. De koers van deze munt 
stond in januari 1434 op 6 engelsen. 

De  koers  van  de  Filips-drielander  stond  op  hetzelfde  ogenblik  op  5 
engelsen; dit betekent dat de drielander van Filips van Saint-Pol toen werd 
aanzien als een “minderwaardig” stuk, en wel 1/6 minder zilver bevattend 
dan de drielander van Jan iv. 

De  drielander  van  Filips  zou  dan  slechts  1,1775  g  (afgerond  1,18  g) 
zuiver  zilver  [7]  bevat  hebben. Bovendien  is de drielander  van  Filips  (zie 
verder) in zijn totaliteit iets lichter uitgevoerd dan de drielander van Jan iv. 
De volgende tabel 1 gee een overzicht van deze cijfermatige gegevens : 

 
Drielander van  Jan iv  Filips van Saint-Pol 

Snede  83  86 (geschat) 

Gemiddelde totale massa (g)  2,95  2,85 (idem) 

Remedie op massa  1 penning  meerdere penningen (idem) 

Gehalte koningszilver  vi deniers  v deniers 4 greinen (idem) 

Remedie op gehalte  2 greinen  onbekend 

Massa zuiver zilver (g)  1,41  1,18 (idem) 

Tabel 1 – Karakteristieken van de drielanders van Jan iv en Filips van Saint-Pol 
 
De schattingen van de snede, de gemiddelde totale massa en de remedie 

op de massa van de Filips-drielander komen verder aan bod in het hoofd-
stuk “Metrologische gegevens”. 

De Filips-drielander geslagen  te Walem en de  Johannestuin van pand-
graaf  Jan van Beieren werden  in de Acte d’empirance  [8] gelijkgesteld aan 
1,5  Vlaamse  groten.  Deze  Johannestuin  hee  volgens  J.J.  Grolle  [9]  een 
zuiver zilvergehalte variërend van 1,127 g tot 1,35 g naargelang de emissie. 
Hiermee is via een separate weg aangetoond dat de inschatting van de massa 
zuiver zilver van de Filips-drielander zeer dicht de reële waarde benadert. 
____________________ 
[7]  De  drielander  van  Filips  had  dus  een  gehalte  van  slechts  v  deniers  4  greinen 

koningszilver i.p.v. vi deniers koningszilver voor die van Jan iv, indien men aan-
neemt dat de gemiddelde massa van een Filips-drielander 2,85 gram bedroeg. De 
snede van de Filips-drielander was dus 86 (zie verder onder “Metrologische gege-
vens”). 

[8]  W. Geets, op. cit. [n. 1], p. 29. 
[9]  J.J. Grolle, De muntslag van de graven van Holland, tot de Bourgondische unificatie 

in 1434, Amsterdam 2000, deel i, p. 166, munt 20a·i·2 en voetnoot 1, p. 167. 
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De  conclusie  is  dat  Filips  van  Saint-Pol met  zijn muntslag  te Walem 
over de grens van de “grijze zone” is gegaan. Deze opzettelijk minderwaar-
dige nabootsing van de drielander van  Jan  iv – m.a.w. hagemunterij  [10] – 
gaf de ruwaard een extra bron van  inkomsten, buiten de  subsidies goed-
gekeurd door de Staten van Brabant. Dit liet hem toe om te ontsnappen aan 
de  politieke  controle  die  de  Staten  uitoefenden.  Is  dit  dan misschien  de 
reden waarom geen enkele ordonnantie of enig ander officieel document 
i.v.m. de Filips-drielander terug te vinden is in de archieven van de Reken-
kamer ? Het  zou  dus  kunnen  dat  Filips  volledig  op  eigen  initiatief  hee 
gehandeld zonder de goedkeuring van de Staten van Brabant, op een plaats 
buiten de “grote” vrije steden van Brabant, en tijdens een korte periode. 

de  filips-drielander  in  muntvondsten 

Het  is  algemeen  bekend dat het  “slechte”  geld het  “goede”  geld  verdrij 
(wet van Gresham); dit fenomeen ondersteunt de veronderstelling dat Filips-
drielanders lang in circulatie bleven. Dat deze minderwaardige drielanders 
in onze contreien weinig werden opgepot, mag eveneens blijken uit het feit 
dat in de geïnventariseerde muntschatten gevonden in België, deze Filips-
drielander slechts in één ervan [11] voorkomt, m.n. deze van Nerem uit 1859 
(vondst nr. 131). Deze muntschat bevatte twee exemplaren van de dubbele 
groot geslagen  te Walem; de sluitmunt dateerde van 1481 of 1482. In zijn 
vondstbeschrijving vermeldt de auteur A. Perreau  [12]  i.v.m. deze drielan-
ders  : “Deux exemplaires frustes” (twee afgesleten exemplaren). Hoewel de 
Belgische  litteratuur  terzake niet meer up-to-date  is, kunnen we op basis 
van niet-officieel gerepertorieerde vondstbeschrijvingen bevestigen dat anno 
2008,  op  Belgisch  grondgebied,  geen  andere  Filips-drielanders  werden 
gevonden dan die van Nerem. 

In  tegenstelling  tot deze vaststelling zijn er meerdere vondsten  [13] met 
Filips-drielanders gedaan  in Nederland, resp. Windesheim  (1870  : 1 ex.), 
____________________ 
[10]  Hagemunterij is hierbij te begrijpen in de breedste zin van het woord, nl. “munt 

slaan zonder het ius monetae (muntrecht of regaal recht) daadwerkelijk te bezitten”. 
[11]  A. Van Keymeulen, Les trésors monétaires modernes trouvés en Belgique 1434-1970, 

Brussel 1973, p. 178. 
[12]  A. Perreau, Trouvaille de monnaies à Nederheim (Province de Limbourg), rbn iii 

(1865), p. 367. 
[13]  Deze vondsten werden beschreven  in resp. de volgende werken  : rbn  iv  (1872),  

p. 372-373; jmp 1900, p. 215-232; jmp 6 (1919), p. 1-49; jmp 10 (1923), p. 92-96; jmp 
51 (1964), p. 43-46; ibid., p. 46-49; jmp 58/59 (1971/1972), p. 167-172; ibid., p. 174-
182 en nn, Geld uit de belt, Vlissingen 1994, p. 35. 
De vondsten in Ambt-Delden, Amsterdam, Culemborg, Olst, Utrecht, Vlissingen 
en Woerden waren “grote” muntschatten; Windesheim daarentegen bevatte in het 
totaal slechts 18 munten, en Middelburg was een losse vondst. 
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Vlissingen (1898 : 1 ex.), Amsterdam (1915 : 1 ex.), Ambt-Delden (1923 : 7 
ex.), Olst (1963 : 5 ex.), Culemborg (1963 ? : 1 ex.), Woerden (1972 : 1 ex.), 
Utrecht  (1972  : 1  ex.)  en Middelburg  (1992  : 1 ex.). Olst  en Windesheim 
situeren zich  in westelijk Overijssel en Delden  in oostelijk Overijssel; Cu-
lemborg  ligt op 16 km ten zuidoosten van Utrecht en Woerden op 16 km 
ten westen van Utrecht. 

Buiten België en Nederland zijn twee muntschatten met Filips-drielan-
ders gerepertorieerd  :  in het Duitse Sendenhorst  (1932  : 10 ex.) en  in het 
Franse Crouy (1970 : 3 ex.) [14]. 

Een directe en plausibele verklaring voor het  feit dat deze drielanders 
vaak voorkomen in muntvondsten in centraal Nederland ligt niet voor de 
hand. Toch lijkt het relevant te wijzen op twee onderscheiden factoren die 
dit fenomeen mogelijk hebben beïnvloed. 

De eerste factor zou kunnen zijn dat in Holland-Zeeland, Utrecht, Gelre 
en Overijssel  in die periode de Brabantse groot  (en bijgevolg de dubbele 
groot) comparatief als een sterke munt of “goed” geld werd aanzien, zelfs 
deze van Filips van Saint-Pol, in een periode gekenmerkt door grote insta-
biliteit in het muntwezen overal in de Nederlanden. 

Een  tweede denkpiste  is de vaststelling dat de periode 1420-1427 een 
verwarde en troebele tijd vormde voor de gewone burger, zowel in Brabant 
als in Holland-Zeeland als in Gelre en Overijssel. Voor Brabant en Holland-
Zeeland  volstaat  het  te  verwijzen  naar  de  levenswandel  van  Jan  iv  en 
Jacoba van Beieren, zijn echtgenote, die een perfecte blauwdruk was voor 
een rederijkersklucht, naar de lokale “oorlogen” tussen Jan iv en Jacoba, en 
naar het feit dat Jacoba, die vaak refugie zocht in Holland, de kant van de 
Hoeksen koos (of de anti-Bourgondische kant). Binnen deze context is het 
begrijpelijk dat Filips van Saint-Pol, die na zijn ruwaardschap nog belang-
____________________ 
[14]  De muntschat  van  Sendenhorst werd  beschreven  door P.  Ilisch  in Münzfunde 

und Geldumlauf  in Westfalen  im Mittelalter und Neuzeit, 1980, p. 137-139. Deze 
van Crouy werd gevonden op de Abbaye de Notre-Dame du Gard in Picardië en 
beschreven door J. Duplessy in Bulletin des Antiquaires de Picardie, 1972, p. 345-
354). De Filips-drielanders gevonden in Crouy hadden een massa van resp. 2,11 g, 
2,27 g en 1,89 g, maar de massa van deze  laatste drielander (1,89 g)  is niet rele-
vant aangezien het stuk gebroken, in drie delen, is teruggevonden, terwijl die van 
de eerste twee drielanders veel te licht lijken (zie verder onder Metrologische gege-
vens). De  foto’s  in het artikel van  J. Duplessy  tonen aan dat er geen overmatige 
slijtage is, en dat de stukken niet gesnoeid zijn. De omschrien bevestigen dat het 
wel degelijk dubbele groten drielanders betreft, hoewel de massa’s zeer dicht bij 
de theoretische massa liggen van een ½ drielander van Jan iv (2,15 g). Indien deze 
massa’s  correct  zijn weergegeven,  is het  vermoeden groot dat het hier gaat om 
eigentijdse vervalsingen. Anderzijds zijn de foto’s echter niet goed genoeg om een 
eventuele vervalsing visueel vast te stellen. 

  Uiteindelijk werden deze drielanders van Crouy geweerd uit de inventarisatie. 
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rijke militaire functies vervulde, steun verleende aan de strijd tegen Jacoba, 
steun die mogelijk ook van financiële aard was. Archivalisch materiaal dat 
deze laatste denkpiste ondersteunt, ontbreekt evenwel. 

Dat het ook onrustig was in centraal Nederland wordt aangetoond door 
de successieoorlog in het Sticht  [15] en door de betrokkenheid van de pro-
vincies in de honderdjarige oorlog. 

Vaak zijn de Filips-drielanders in deze Nederlandse muntvondsten ver-
gezeld  van  Jan  iv-drielanders; deze  laatste  zijn dan wel  in grotere getale 
aanwezig dan de Filips-drielander. De drielanders waren dus populair  in 
de Nederlanden  [16] en behoorden tot de grote familie dubbele groten, be-
kend onder de naam “tuin”. Zo kreeg de Jan iv-drielander oorspronkelijk 
de volksnaam “korte kruistuin”. 

levensduur 

De drielander van Filips van Saint-Pol kende officieel geen  lang  leven  :  in 
de evaluatie van 8 mei 1434 (Leuven) worden,  in een exhaustieve  lijst, de 
zilveren munten vermeld die door Filips de Goede voor Brabant als gang-
baar werden beoordeeld. De drielander  van Filips van Saint-Pol komt  in 
deze  lijst niet meer voor; de  te Brussel en Valenciennes geslagen drielan-
ders van Jan iv echter wel [17]. 

____________________ 
[15]  Intrigerend  is de  vaststelling dat omstreeks  1442 bisschop Rudolf  van Diepholt 

zijn muntmeester Gerum (?) van Walem (Waelhem) gelast om aan dijkgraaf Jacob 
Proys 254 Rijnse guldens uit de sleischat van de bisschoppelijke munt te betalen. 
Deze Gerum  van Walem hee naar  alle waarschijnlijkheid gemunt  te Deventer 
(J.C. van der Wis, De muntslag  tijdens het Utrechts  schisma,  jmp 93/94  (2006/ 
2007), p. 91). Dat een persoon, aomstig uit Walem en  in 1442 muntmeester te 
Deventer, ook werkzaam  zou  zijn geweest  in het muntatelier  te Walem 20  jaar 
eerder, behoort tot de mogelijkheden, evenals een verloning van deze Gerum van 
Walem in drielanders. Deze laatste beschouwingen blijven evenwel speculatief en 
worden niet gestaafd door historische bronnen. 

[16]  De populariteit van de Jan iv-drielander in het oostelijk deel van Nederland (gro-
tendeels Overijssel) en in het Westfaalse gebied blijkt uit het feit dat in de munt-
tarieven  van  1488/89  van Deventer  en Dortmund, deze drielander de  enige Bra-
bantse zilveren munt is van vóór de monetaire unificatie van 1434 die nog in beide 
gebieden werd geëvalueerd. Deze munt wordt trouwens geïdentificeerd als Corte 
cruys tuyn aan 5 Overijsselse plakken (H.E. van Gelder, Muntevaluatie in Deven-
ter en Dortmund 1488, jmp 67 (1980), p. 70-81). 

[17]  Deze evaluatie vermeldt “tem den dryelander te ruessel ende te alenchines ge-
munt voir xij (cleyne) grote”. Twee kleine groten waren gelijk aan één engels, dus 
werd de drielander van Jan iv nog steeds geëvalueerd op 6 engelsen (Ph. Godding, 
Verzamelingen van de verordeningen der Nederlanden, eerste reeks 1381-1506, tweede 
sectie, deel ii, Verordeningen van Filips de Goede voor de hertogdommen Brabant en 
Limburg en de landen van Overmaas 1430-1467, fod Justitie, Brussel 2005, p. 117). 
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Alle niet expliciet vermelde munten worden in deze akte voor “biljoen” 
(of nietig) verklaard. De  imitatie van de drielander van Jan iv door Filips 
was m.i. echter zó goed, dat de drielanders van Filips zeer waarschijnlijk 
nog lang parallel hebben gecirculeerd. Men moet er rekening mee houden 
dat  in die  tijd de bevolking grotendeels analfabeet was en de visuele her-
kenning van munten uitsluitend gebeurde op basis van het algemene uit-
zicht, zonder dat de teksten konden worden ontcijferd en zonder weging 
van de munt. De zichtbare  slijtage aan de Filips-drielanders die ons van-
daag ter beschikking staan (zie verder onder Inventarisatie), toont aan dat 
deze parallelle circulatie inderdaad langdurig hee bestaan, waarschijnlijk 
zonder al te veel problemen, tot de drielander van Jan iv voor biljoen werd 
verklaard. 

Deze bewering wordt onderbouwd door het feit dat op 16 april 1436 een 
nieuwe  evaluatie  van  gouden  en  zilveren munten werd  gepubliceerd  [18]. 
Daarin werd de drielander van Jan  iv, voor Brabant, nog steeds vermeld, 
en stond zijn koers op dat ogenblik op 7 engels [19]. De drielander van Jan iv 
was blijkbaar populair en algemeen aanvaard. 

Tussen 16 april 1436 en 18  juni 1454 zijn er voor Brabant geen andere 
monetaire  ordonnanties  gepubliceerd.  Hoewel  de  ordonnantie  van  1454 
geen absolute duidelijkheid biedt voor het al dan niet voor biljoen verklaren 
van de drielander  [20], gaan we er van uit dat de circulatie van drielanders 
in het hertogdom Brabant toen officieel ophield. 

“den  pennijnck  geslagen  tot  walem” 

Zeer  vermeldenswaard  is  de  vondst  die  Fred Caland  deed  in  september 
1900  in de  registers van de Rekenkamer van Holland en Zeeland,  in het 
Algemeen Rijksarchief  te  ’s Gravenhage  [21]. Hij vond er een Ordonnancie 
____________________ 
[18]  Ph. Godding, op. cit. [n. 17], p. 154. 
[19]  De evaluatie vermeldt “den ruesselschen ende laemschen drilendere 7 eng.”. Met 

Vlaamse  drielander wordt  zeer waarschijnlijk  de  munt  geslagen  te  Valenciennes 
bedoeld.  Deze  drielander  vertoonde  centraal  op  de  voorzijde  een  leeuw  in  de 
plaats van een lelie voor Brussel. Ondertussen had Filips de Goede reeds vierlan-
ders laten aanmunten die in deze evaluatie worden gelijk gesteld aan 9 engelsen. 

[20]  Deze  ordonnantie,  die  de  nieuwe  gouden  leeuw  invoerde,  kon  ik  niet  terug-
vinden  in  de Rijksarchieven,  hoewel Ph. Godding ara-referenties  opgee  (Ph. 
Godding,  op.  cit.  [n.  17],  p.  365).  Deschamps  de  Pas  gee  enig  inzicht  op  de 
inhoud van deze ordonnantie (L. Deschamps de Pas, Essai sur l’histoire monétaire 
des comtes de Flandre de la maison de Bourgogne et description de leurs monnaies 
d’or et d’argent, Paris 1863, p. 84-85). 

[21]  F. Caland, Bouwstoffen voor eene Geschiedenis van het Nederlandsche Geld- en 
Muntwezen, Tijdschri van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- 
en Penningkunde, 9de jaargang (1901), p. 67-72. 
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van den munten gepubliceert in Octobry xiiij  lxvj” (lees oktober 1466), die 
hij  transcribeerde,  en  waarin  tarieven  van  gouden  en  zilveren  munten 
werden aangekondigd. Deze laatste muntevaluatie vermeldt : 

“ … 
ie ohannes tuynen voir 1½ gr. 
en pennijnck geslagen tot alem …(?) rabanse penn. voir 1½ gr. 
en pennijnck geslagen tot ruessel bij ertoge an van rabant sal loip 
hebben gelijck die pleget 
… ” 
 

Hieruit kan men  concluderen dat  er  te Walem  inderdaad munt werd 
geslagen, en dat deze munt, in 1466 in het graafschap Holland en Zeeland, 
werd geëvalueerd op 1 groot en 12 mijten, net zoals de  Johannestuin  [22]. 
Verder  toont deze ordonnantie aan dat de penning  (= drielander)  [23] van 
Jan iv, geslagen te Brussel, vermoedelijk nog werd geëvalueerd op 2 groten. 

Al deze beschouwingen brengen ons tot de cruciale en onbeantwoorde 
vraag : hoe groot is de emissie van Filips-drielanders geweest ? De vanzelf-
sprekendheid waarmee deze drielander vandaag wordt bestempeld als “zeer 
zeldzaam” doet uitschijnen dat het emissievolume klein moet zijn geweest. 
Of dit ook werkelijk het geval is, zal blijken uit het volgend onderzoek. 

inventarisatie  van  de  bestaande  drielanders 
van  filips  van  saint-pol 

Teneinde een representatief staal te vormen uit een populatie van vermoe-
delijk enkele  tienduizend geslagen stukken, hebben wij een  inventarisatie 
ondernomen, met concreet als objectief om minstens een 30-tal bekende, 
van  elkaar  verschillende  Filips-drielanders  te  identificeren,  van  een  vol-
doende kwaliteit, en zo mogelijk van verschillende origine. Het einddoel 
van deze  inventarisatie  is dubbel  : enerzijds, een metrologisch onderzoek 
dat  zal  leiden  tot  een  frequentieverdeling  van  de  massa’s  van  bestaande 
Filips-drielanders met  bepaling  van de  gemiddelde waarde  en de modus 
(of modi) —  anderzijds,  aan  de  hand  van  drielanders  van  aanvaardbare 
kwaliteit,  een  stempelonderzoek  ter bepaling  van de minimum  aantallen 
voorzijde- en keerzijdestempels; uiteindelijk, op basis van een extrapolatie 
naar het effectief aantal gebruikte stempels, een best estimate voor het slag-
aantal van deze emissie. De beperkingen van de gebruikte methode en de 
grenzen/randvoorwaarden waarbinnen – met redelijke betrouwbaarheid – 
conclusies mogen worden getrokken, worden eveneens geanalyseerd. 
____________________ 
[22]  W. Geets, op. cit. [n. 1], p. 29, cte d’empirance. 
[23]  De (zilveren) “penning van Jan iv geslagen te Brussel” kan slechts de drielander 

zijn, aangezien dit de enige (zilveren) denominatie is die Jan iv liet slaan te Brussel. 
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De bestaande drielanders  zijn  van diverse herkomst  en  vertonen  alle-
maal duidelijke circulatiesporen (ze zijn dus zeker niet rechtstreeks van het 
munthuis  in  een  “spaarpot”  resp.  vondst  beland).  Bijgevolg  mag  het 
unbiased karakter van het voorkomen van de stempels in het staal als ver-
zekerd worden beschouwd. 

De exhaustieve  inventaris van de bestaande dubbele groot Filips-drie-
lander die  ik kon  traceren  [24]  in openbare verzamelingen ziet er als volgt 
uit : 

11.  Penningkabinet kbr, Brussel  4 ex. 
12.  M – Museum, Leuven  1 ex. 
13.  Geldmuseum, Utrecht  3 ex. 
14.  Noordbrabants Museum, Den Bosch  1 ex. 
15.  Cabinet des Médailles bnf, Parijs  1 ex. 
16.  Museum van de Nationale Bank van België  1 ex. 
De bestaande Filips-drielanders in privéverzamelingen verdelen zich als 

volgt : 
17.  Veilinghuis Elsen & ses fils sa (B)  7 ex. 
  (de terugkerende exemplaren zijn uiteraard geweerd) 
18.  Diverse privéverzamelaars in België en Nederland  9 ex. 
19.  Veilinghuis Henzen (NL)  1 ex. 
10.  Veilinghuis Schulman bv (NL)  1 ex. 
Een derde denkpiste bestond er in om te trachten Filips-drielanders op 

te sporen in geregistreerde muntvondsten. Zoals blijkt uit het voorgaande, 
komen de (buitenlandse) muntvondsten van Sendenhorst (D) met 10 ex., 
van Ambt-Delden (NL) met 7 ex., en Olst (NL) met 5 ex. zeker in aanmer-
king. Deze denkpiste bleek echter onmogelijk te exploiteren : zo is vandaag 
geen enkele Filips-drielander  (evenmin als een groot aantal andere mun-
ten) uit de vondst van Sendenhorst nog aanwezig in het Ruhrtalmuseum in 
Schwerte (D) of in het Westfälisches Landesmuseum van Münster (D). Ook 
na contactname met Peter Ilisch – auteur van Münzfunde und Geldumlauf 
in Westfalen im Mittelalter und Neuzeit, waarin deze vondst werd beschre-
ven, en die is verbonden aan het numismatisch departement van het West-
fälisches Landesmuseum  in Münster – kon niet worden uitgemaakt waar 
____________________ 
[24]  Werden verder gecontacteerd en/of aangeschreven maar bleken niet over de Filips-

drielander  te beschikken  : het Amsterdams Historisch Museum, het Provinciaal 
Museum van Tongeren, het British Museum, het Kunsthistorisches Museum Wien, 
het  Gruuthuse  Museum  te  Brugge,  het  stam  (Bijloke)  te  Gent,  het  Stedelijk 
Museum van Mechelen, het Cabinet Numismatique Fr. Cajot te Namen. 
Verscheidene  andere  instellingen, waaronder  het Münzkabinett der  Staatlichen 
Museen Berlin en het Vleeshuis te Antwerpen, hebben niet gereageerd op het ver-
zoek tot informatieverstrekking i.v.m. deze drielander. 
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deze drielanders  zich  vandaag bevinden. Hetzelfde  lot onderging ook de 
muntvondst van Ambt-Delden (NL) : de munten werden na de vondst aan-
geboden  aan de Oudheidkamer  van Twente  (toen Rijksmuseum Twente, 
echter  sinds  1996  afgesplitst  van  het  Rijksmuseum),  maar  de  betrokken 
munten zijn vandaag “spoorloos”. 

De Belgische, Nederlandse en Duitse muntvondsten bevatten  in  totaal 
30 Filips-drielanders. Dat er een zekere overlapping mogelijk  is van deze 
30  stukken met de  inventaris die hierna wordt  gepreciseerd  ligt  voor de 
hand. Hoe groot deze overlapping is, is echter niet te bepalen. Zo blijkt dat 
de munt geïdentificeerd als gmu1  (zie  tabel 2) aomstig  is uit de vondst 
van Olst  [25];  terwijl het stuk gmu3 komt uit de vondst van Vlissingen  [26]. 
Wij konden geen verdere verbanden vaststellen. 

De verdere afwezigheid  in de  inventaris van Filips-drielanders uit een 
muntvondst met sluitdatum kort na 1422 hee het nadeel dat in de steek-
proefpopulatie  geen  drielanders  voorkomen  waarvan  wij  met  zekerheid 
weten dat zij bijna niet hebben gecirculeerd. Een dergelijk ijkpunt had de 
correctie  voor  slijtage  (zie  verder  onder Metrologische  gegevens)  kunnen 
onderbouwen. 

Deze  inventaris  wordt  hierna  weergegeven  in  tabel  2,  samen  met  de 
metrologische gegevens. De kolom “identificatie” laat toe om het bronnen-
materiaal van de munt  terug  te vinden. Zo  staat bij veilinghuizen de “A” 
voor “Auction” met daaropvolgend het veilingnummer en “L” voor het lot-
nummer. 

Uiteraard werd de finale  lijst geverifieerd op dubbeltellingen. Zo bleek 
het muntstuk hen·l162 (Henzen) identiek te zijn aan lot 472 van veiling 17 
van veilinghuis de Geus, a58·l1752 (Elsen) identiek te zijn aan lot 1349 van 
veiling 22 van veilinghuis Münz Zentrum, en tevens identiek aan lot 1366 
van catalogus 1 van veilinghuis van der Dussen, a59·l1259 (Elsen) identiek 
te  zijn  aan  lot 356 van veiling 43-44 van veilinghuis Van Alsenoy, priv6 
identiek te zijn aan lot 568 van veiling 280 van veilinghuis J. Schulman bv, 
en priv70 identiek te zijn aan a62·l919 (Elsen). 

Het  veilinghuis  Schulman  bv  beschikte  over  kwalitatief  goede  foto’s, 
maar vermeldde echter geen massa’s, en kon deze ook niet ter beschikking 
stellen. Veilinghuizen zoals Van Alsenoy  (veiling 43-44), van der Dussen 
(december  1984), De Mey  (december  1974), Peus  (oktober  1967)  bleken 

____________________ 
[25]  Het vermoedelijke jaar waarin deze schat aan de grond werd toevertrouwd is 1425 

(H.E. van Gelder, jmp 51 (1964), p. 45). 
[26]  M. De Man, Vlissingen 1898,  jmp 1900, p. 215-232; deze munt, met een massa 

van 2,41 g, wordt daar omschreven als “voorzijde besleten”; de sluitmunt van deze 
vondst dateert van 1489. 
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wel dubbele groot Filips-drielanders te hebben verkocht, maar beschikten 
niet over de gegevens i.v.m. de massa en/of beschikten niet over foto’s voor 
stempelvergelijkingen. 

 
metrologische  gegevens 

 
De metrologie, de metrochronologie en het stempel(koppelings)onderzoek 
hebben – om evidente redenen – hun aandacht gericht op de antieke en de 
vroeg-middeleeuwse  muntslag.  De  litteratuur  over  deze  onderwerpen 
besteedt  echter geen  aandacht  aan de  laat-middeleeuwse munten, omdat 
men er van uitgaat – ten onrechte in het geval van de munten geslagen te 
Walem – dat alle essentiële monetaire gegevens beschikbaar zijn. Stempel-
standen  werden  niet  opgenomen  en  waren  trouwens  in  catalogi  nooit 
beschikbaar. 

Van de 29 muntstukken uit de  inventarisatie komen er 28  in aanmer-
king voor massabepaling. Stukken met grote slijtage werden niet geweerd 
uit het  staal  teneinde de  representativiteit niet  te manipuleren  (door bij-
voorbeeld uitsluitend de “zeer fraaie” stukken op te nemen). Daarentegen 
zijn niet alle stukken kwalitatief goed genoeg om in het stempelonderzoek 
te worden opgenomen. 

Een eerste conclusie uit het staal van 29 exemplaren is dat alle stukken 
slijtage  vertonen,  waarbij  de  graad  van  slijtage  varieert;  geen  enkel  stuk 
vertoont een scherpte die uitmondt in de kwalificatie prachtig. De redelijk 
gelijkmatige  slijtage  ondersteunt het  idee dat deze  stukken  zeer  vermoe-
delijk drie decennia of langer hebben gecirculeerd (zie “Levensduur”). An-
derzijds kan deze  slijtage  eveneens wijzen op  extreem  langdurig gebruik 
van de stempels. 

De extreem lichte exemplaren zijn veeleer sterk gesleten; het exemplaar 
kbr3  (zie  tabel  2)  zou men kunnen  aanmerken  als  zijnde  “licht gesnoeid” 
(2,49 g). 

De emissie lijkt zodanig homogeen dat geen enkel stuk kan beschouwd 
worden als een vervalsing uit de  tijd, en dus gaan wij er van uit dat deze 
inventaris niet gecontamineerd is door vervalsingen. In tabel 2 worden de 
massa’s van de vandaag bekende Filips-drielanders weergegeven. 

De massa’s tot op één cg zijn hetzij overgenomen uit de gegevens mee-
gedeeld door de openbare instellingen of uit de veilingcatalogi, hetzij mee-
gedeeld  door  de  privéverzamelaars,  hetzij  door  mijzelf  vastgesteld.  Een 
tegensprekelijke  of  onaankelijke  derde  bepaling  van  de  massa  van  alle 
drielanders met één en hetzelfde toestel was niet haalbaar. 
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De kolom “aeelding” gee aan of er een digitale foto (df) ter beschik-
king was, dan wel een kopie op papier  (c), dan wel een  scan. De  laatste 
kolom bevat de massa. 

 

Nr.  Herkomst  Identificatie  Aeelding  Massa (in g) 
1  kbr Brussel  kbr1  df  2,67 

2  kbr Brussel  kbr2  df  2,86 

3  kbr Brussel  kbr3  scan  2,49 

4  kbr Brussel  kbr4  df  2,99 

5  Jean Elsen & ses fils  a5·l1082  c  2,57 

6  Jean Elsen & ses fils  a7·l651  c  2,64 

7  Jean Elsen & ses fils  a58·l1752  c  2,78 

8  Jean Elsen & ses fils  a32·l584  c  2,73 

9  Jean Elsen & ses fils  a59·l1259  c  2,64 

10  Jean Elsen & ses fils  a67·l1112  c  2,66 

11  Jean Elsen & ses fils  a95·l714  df  2,64 

12  Privé-verzameling  priv10  df  2,75 

13  Privé-verzameling  priv11  df  2,51 

14  Privé-verzameling  priv2  df  2,87 

15  Privé-verzameling  priv3  df  2,79 

16  Privé-verzameling  priv4  df  2,71 

17  Privé-verzameling  priv5  df  2,83 

18  Privé-verzameling  priv6  df  2,76 

19  Privé-verzameling  priv70  df  2,76 

20  Privé-verzameling  priv71  df  2,43 

21  Geldmuseum Utrecht  gmu1  df  2,70 

22  Geldmuseum Utrecht  gmu2  df  2,49 

23  Geldmuseum Utrecht  gmu3  df  2,41 

24  Brab. Museum Den Bosch  bmdb  df  2,80 

25  G. Henzen  hen·l162  df  2,74 

26  bnf  bnf  —  2,60 

27  Museum nbb  mnbb  df  2,64 

28  M – Museum Leuven  muskm  —  2,72 

29  Schulman bv  a271·l1961  c  — 

Tabel 2 – Inventaris van de Filips-drielander (de munten in cursief 
konden niet worden gebruikt bij het stempelonderzoek) 
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De  gemiddelde  [27]  massa  van  deze  niet-gegroepeerde  reeks  bedraagt 
2,69 g, en de modus van deze niet-gegroepeerde reeks bedraagt 2,64 g. De 
modus van het  staal van 28  stukken waarover wij beschikken kan  inzage 
geven  in  de  norm  waarnaar  de  “blanken”  [28]  of  modules  van  de  Filips-
drielanders werden gesneden. De modus wordt per definitie niet beïnvloed 
door de extreem lichte (gesnoeide en/of gesleten) stukken en niet door de 
extreem zware stukken. 

De massa  van de originele munten  zal bij het verlaten van het munt-
atelier zeer waarschijnlijk een gaussiaanse verdeling hebben aangehouden, 
afgaande  op  het  manuele  productieproces  dat  stukken  voortbracht  die 
zowel  te  zwaar  als  te  licht waren. Men  kan  verwachten  dat  er  een  licht 
negatieve asymmetrie [29] zou optreden, gelet op de tendens om zoveel mo-
gelijk “blanken”  te produceren per Troois mark. Een dergelijke negatieve 
asymmetrie kan in het bestudeerde staal evenwel niet worden vastgesteld : 
de modus (2,64 g) is kleiner dan de gemiddelde massa (2,69 g). 

Zoals  reeds  eerder  aangehaald,  is de drielander  van  Filips  iets  lichter 
dan die van Jan iv. 

Voorzichtigheid is echter geboden indien vandaag de gemiddelde massa 
van een “overlevend” stuk wordt vergeleken met de theoretische massa van 
een munt die het muntatelier verliet. Overlevende zilveren munten die een 
actieve  muntcirculatie  van  ca.  30  jaar  hebben  overbrugd  (zie  hierboven 
onder  “Levensduur”) kunnen door  slijtage een massaverlies  lijden van 2% 
per decennium of van 6% in het totaal [30]. 

____________________ 
[27]  De gemiddelde waarde van de massa is het rekenkundig gemiddelde (2,69 g). De 

mediaan  is  de  middelste  waarde  in  een  gerangschikte  reeks.  De  modus  is  de 
meest  frequent  voorkomende  waarde  in  een  gerangschikte  reeks.  Er  kunnen 
soms meerdere modi worden vastgesteld; dit laatste is echter niet het geval in deze 
reeks munten : er is maar één modus, nl. 2,64 g. 
Voor de volledigheid – vanuit statistisch oogpunt – worden ook de variantie en de 
standaardafwijking opgegeven : de variantie s² bedraagt 0,01827, en de standaard-
afwijking s is dus gelijk aan 0,1352 g, d.w.z. zo’n 5% van de waarde van het reken-
kundig gemiddelde. 

[28]  Blanken zijn de rond gevijlde (ongestempelde) muntplaatjes of flans. 
[29]  Een  negatieve  asymmetrie  betekent  dat  de  gemiddelde  massa  kleiner  is  dan  de 

modus. 
[30]  D.M. Metcalf, What has been achieved through the application of statistics on 

numismatics ?,  Journal  of  the  European  Study Group  on  physical,  chemical  and 
mathematical techniques applied to archaeology, statistics and numismatics, pact 5, 
1981, p. 3-16 en J.H. Munro, Monetary contraction and industrial change in the 
late medieval Low Countries  1334-1500,  in N.J. Mayhew  (ed.), Coinage  in  the 
Low Countries (880-1500), bar International series 54 (1979), p. 99. 
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Op basis van dit gegeven zou het best kunnen dat aanvankelijk, bij het 
verlaten  van  het muntatelier, de Filips-drielander  een  gemiddelde massa 
had van 2,69#1,06 of 2,85 g. Dit getal benadert de gemiddelde theoretische 
massa  van de  Jan  iv-drielander  van  2,95  g; de  snede  van de  Filips-drie-
lander wordt aldus 85,88 of afgerond 86. 

Rekent men met de modus i.p.v. met het gemiddelde, dan zou de Filips-
drielander aanvankelijk een massa gehad hebben van 2,64#1,06 of 2,80 g. 
Deze waarde gee de  indruk van opzettelijke massavermindering, echter 
zonder te overtuigen. 

Afgaande op deze waarden dient men toch te concluderen dat de Filips-
drielander opzettelijk  lichter werd gemaakt dan de Jan iv-drielander. Het 
instrument dat m.i. een goed referentiepunt vormt,  is  in deze context de 
remedie of afwijking op de massa, vermeld in de muntordonnantie van Jan 
iv. Deze remedie bedroeg eenen penninck (zie “Circulatie van een zeldzame 
hagemunt”);  de  toegestane  afwijking  bedroeg  dus  één  penning  [31]  van 
2,9488 g per Troois mark of per 83 stukken. Deze remedie per drielander 
beliep  m.a.w.  0,0355  g.  De  remedie  werd  bij  controle  door  de  waardijn 
nooit  toegepast  per  munt  afzonderlijk,  maar  wel  per  mark  (wercx).  De 
massa van de drielander van Jan iv mocht dus variëren binnen een band-
breedte van (244,7529 – 2,9488) / 83 = 2,9133 g en (244,7529 + 2,9488) / 83 = 
2,9844 g. Van de 28 onderzochte Filips-drielanders zijn er dus theoretisch 
18 (na correctie voor slijtage) te licht t.o.v. de Jan iv-drielander. 

Indien de remedie op de massa van de Filips-drielander eveneens één 
penning zou zijn geweest, dan mocht de massa van deze drielander varië-
ren binnen een bandbreedte van 2,8128 g en 2,8791 g, rekening houdend 
met de snede van 86. Van de 28 onderzochte Filips-drielanders zouden er 
dus 11 (na correctie voor slijtage) te licht zijn. De spreiding in de massa’s is 
dermate groot dat de remedie op de massa van de Filips-drielander meer-
dere penningen moet hebben bedragen. 

Een inschatting van de remedie op het gehalte van de Filips-drielander 
valt  volledig  buiten  het  bestek  van  dit  onderzoek.  Hiervoor  is  een  bij 
voorkeur vanzelfsprekend niet-destructief  onderzoek op een representatief 
staal nodig. Een dergelijk onderzoek op de stukken uit deze  inventaris  is 
vandaag niet haalbaar. 
____________________ 
[31]  Eén Troois mark in de Zuidelijke Nederlanden bedroeg in die periode 244,7529 g 

(zie E. Aerts & E. Van Cauwenberghe, Organisatie en  techniek van de munt-
fabricage  in de Zuidelijke Nederlanden  tijdens het Ancien Régime,  jegmp 1987, 
p. 51). Binnen het kader  van de  toleranties op de massa moet het begrip  “pen-
ning” worden begrepen als  synoniem voor één exemplaar van dit munttype, en 
niet als 1/192ste deel van een Troois mark (ibid., p. 54-55). 



dubbele groot drielander van filips van saint-pol 187 

histogram [32] 
 
Eénmaal de massa’s zijn gerangschikt, stelt men vast dat het verschil tussen 
de hoogste en de laagste massa 2,99 – 2,41 = 0,58 g bedraagt. Teneinde een 
histogram op te stellen, verdelen wij dit verschil over negen klassen van elk 
0,07 gram (3,01 – 2,38 = 0,63), zodanig dat de laagste massa van 2,41 g in 
de eerste klasse valt en de hoogste van 2,99 g in de laatste. De massa’s van 
de drielanders verdelen zich dan als volgt over de klassen : 

 
klasse  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

grenzen  2,38-
2,44 

2,45-
2,51 

2,52-
2,58

2,59-
2,65

2,66-
2,72

2,73-
2,79

2,80-
2,86

2,87-
2,93 

2,94-
3,00 

midpunt  2,41  2,48  2,55  2,62  2,69  2,76  2,83  2,90  2,97 

absolute 
frequentie  2  3  1  5  5  7  3  1  1 

cumulatieve 
frequentie  2  5  6  11  16  23  26  27  28 

Tabel 3 – Frequentiedistributie van de massa’s 

1 ex.

2 ex.

3 ex.

4 ex.

5 ex.

6 ex.

7 ex.

8 ex.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

              Fig. 4 – Histogram van de massa van de drielander 
____________________ 
[32]  Een histogram is een bar chart van een frequentieverdeling waarin klassen worden 

uitgezet op de horizontale as en frequenties op de verticale. Een histogram hanteert 
steeds gegroepeerde gegevens, en de visuele weergave benadert goed de realiteit. 

klasse 
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De modale klasse is klasse 6 met als grenzen 2,73 g en 2,79 g. De modus 
van deze gegroepeerde massa’s bedraagt 2,75 g en het gemiddelde van deze 
gegroepeerde massa’s  bedraagt  2,68  g. De  keuze  van  de  grenzen  van  de 
gegroepeerde massa’s  is  zodanig dat het histogram  een  beeld  schept  van 
negatieve asymmetrie en dus verschillend  is van de positieve asymmetrie 
bij de individuele muntgegevens, waarvan sprake hierboven. 

Hoewel de numismatische  literatuur het gebruik van de modus preco-
niseert, lijkt de modus m.i. niet het ideale instrument om dit munttype te 
karakteriseren,  aangezien  het  kiezen  van  de  grenzen  van  gegroepeerde 
gegevens  leidt  tot  een  andere moduswaarde  (nl.  2,75)  t.o.v.  niet-gegroe-
peerde gegevens (nl. 2,64). 

 
stempelonderzoek 

 
Het eerste wat opvalt bij het aandachtig bestuderen van alle dubbele groot 
drielanders is het stilistisch homogeen karakter, zodat het moeilijk lijkt een 
typologie vast te leggen die toelaat om de munten te groeperen. Hoogstens 
zou men  subvariëteiten kunnen  onderscheiden. Deze  homogeniteit  gee 
de indruk dat er slechts één stempelsnijder aan het werk is geweest. Noch-
tans gee het gebruik van de ronde, gesloten Є in twee verschillende vor-
men, nl. één met een doorn in de rug (; op keerzijde) en één zonder ( ; 
zie ook de bijlage  i), aanleiding  tot het postuleren van  twee verschillende 
“ijzersnijders”. 

Was de stempelsnijder van de (gesloten) munt van Brussel, Henric Van 
Velpe, werkzaam in Walem ? Er bestaat geen enkele indicatie/bron om dit 
te  bevestigen,  maar  de  man  was  vermoedelijk  beschikbaar.  Henric  Van 
Velpe was nog actief als stempelsnijder te Leuven in 1430, waar hij werkte 
in  opdracht  van Filips  van  Saint-Pol, hertog  van Brabant  [33]. Hij werkte 
tevens onder Filips de Goede  te Leuven,  tot  in  februari 1431, waarna hij 
werd vervangen. 

De dubbele groot drielander van Jan iv én van Filips van Saint-Pol ver-
tonen  identieke karakteristieken wat betre  lettertype  : beide hanteren de 
unciale , ,  , in combinatie met de gotische ; de   is zonder dwars-
streep. 

In de inventaris komen geen exemplaren voor die dubbelslag vertonen, 
op exemplaar priv5 na; er zijn geen exemplaren met overslagen. 

____________________ 
[33]  A. De Witte, op. cit. [n. 2], p. 194 en 204. 
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Een interessant fait divers : Jan iv duidde op 12 januari 1422 (n.s.) Lode-
wyc Van Walderen uit Maastricht aan als stempelsnijder, terwijl er nergens 
munten werden geproduceerd op zijn instructie [34] ! 

 
voor-  en  keerzijdestempels 

 
De voorzijde [35] van de munt werd geproduceerd door de vaste stempel, en 
de  keerzijde  door  de  mobiele  stempel.  De  voorzijde  van  de  Filips-drie-
lander  is de zijde met de schilden; de keerzijde  is de zijde met het gevoet 
kruis. Het is bekend dat de mobiele stempels sneller versleten raakten dan 
de  vaste  stempels;  zij werden  vaak  in  een  verhouding  2 : 1  of  3 : 1  aange-
maakt bij de bestelling [36]. Met het oog op het vermijden van bias werden 
voorzijde en keerzijde afzonderlijk bestudeerd. 

Digitale foto’s en scans werden tot 700% vergroot; wanneer uitsluitend 
een kopie voorhanden was, werd een scan van de kopie tot 400% vergroot 
(extreme  limiet). Digitale  fotovergrotingen veroorzaakten  tevens perverse 
effecten, nl. details kunnen zodanig uitvergroot worden dat er steeds ver-
schillen worden  gezien,  ook  al  betre  het  identieke  stempels.  Scans  van 
kopieën  leidden  na  uitvergroting  tot  rastervorming,  wat  de  vergelijking 
bemoeilijkt, zoniet onmogelijk maakt. 

 
stempelvergelijkingen 

 
Uit de metrologie blijkt dat het staal van bestaande Filips-drielanders uit 29 
stukken bestaat; van deze 29 stukken zijn 19 digitale foto’s (en scans) en 4 
kopieën van een voldoend goede kwaliteit om opgenomen te worden in de 
stempelvergelijking  (zie  tabel 2; de gegevens van de  stukken die niet voor 
stempelvergelijking in aanmerking kwamen, staan daar in cursief). 

De merkers waarop werd gelet bij deze stempelvergelijking zijn : 
  op de a  : de  relatieve  positie  van de  zes  interpuncties  in  het  om-

schri t.o.v. de schilden in het veld, de snijding van de bovenlijn van 
de beide  schilden met het omschri, de  al dan niet gedecentreerde 
lelie, en de hoek van 90° of < 90° of > 90°  tussen beide schilden (10 
merkers in totaal); 

____________________ 
[34]  C. Piot, Ancienne administration monétaire de  la Belgique, Pièces  justificatives 

n° 16, rbn i (1841/43), p. 65-66. 
[35]  De voorzijde is in principe de zijde met ofwel de aeelding van de vorst, ofwel de 

naam en de titulatuur van de muntheer, ofwel het wapen van de vorst. 
[36]  E. Aerts & E. Van Cauwenberghe, op. cit. [n. 31], p. 25. 
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  op de r : de drielob, al dan niet centraal uitgehold in het buitenom-
schri (Ⴐ/Ⴑ), soms een doorn in de rug van de  in het binnenom-
schri, de plaats van het weglatingsteken ⎕  in de binnentekst ˏ-⎕, de positie van beide kruisen   in het binnen- en buiten-
omschri, de  relatieve  positie  van  interpunctietekens  Ḧ  en Ⴐ  in  het 
binnen-  en  buitenomschri,  en  de  relatieve  positie  van  het  gevoet 
kruis (10 merkers in totaal). 

Stempels werden als  identiek gekenmerkt  indien een score van 9/10 of 
10/10  werd  gehaald,  voor  zover  de  merkers  goed  zichtbaar  waren.  Niet 
zichtbare merkers werden niet in rekening gebracht en voor zover als haal-
baar vervangen door nieuwe merkpunten. 

Voor de voorzijdestempel  leidt de  stempelvergelijking  tot het volgend 
resultaat : 

  aantal kwalitatief goede foto’s en kopies  23 
  aantal gekende voorzijdestempels  16 
  aantal voorzijdestempels, elk vertegenwoordigd door 

één enkele munt (zgn. singletons of f1’s)  10 
  aantal voorzijdestempels, elk vertegenwoordigd door 

twee munten (zgn. doubletons of f2’s)  5 
  aantal voorzijdestempels, elk vertegenwoordigd door 

drie munten  1 

De munten met dezelfde voorzijdestempel zijn kbr3 en priv2, priv10 
en gmu1, gmu2 en hen·l162, a95·l714 en a32·l584, priv5 en a58·l1752, 
priv11 en priv6 en priv71. Voor hun  identificaties wordt verwezen naar 
tabel 2. 

Voor de keerzijdestempel  leidt de  stempelvergelijking  tot  het  volgend 
resultaat : 

  aantal kwalitatief goede foto’s en kopies  23 
  aantal gekende keerzijdestempels  22 
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  aantal voorzijdestempels, elk vertegenwoordigd door 
één enkele munt (zgn. singletons of f1’s)  21 

  aantal voorzijdestempels, elk vertegenwoordigd door 
twee munten (zgn. doubletons of f2’s)  1 

  aantal keerzijdestempels elk vertegenwoordigd door 
drie munten  0 

De munten met dezelfde keerzijdestempel zijn kbr3 en priv71. 
De  ratio keerzijde-/voorzijdestempels  bedraagt  1,38; deze waarde  zou 

moeten convergeren naar 2 indien het staal voldoende groot is. 
De ratio aantal munten/aantal voorzijdestempels bedraagt 23 / 16 of af-

gerond  1,44.  Afgaande  op  deze  ratio  dient  een  eerste  waarschuwing  te 
worden geformuleerd : de betrouwbaarheid van de formules voor het bere-
kenen van het aantal oorspronkelijke stempels (zie het volgende hoofdstuk) 
dient correct te worden ingeschat. Het aantal singletons (f1) blijkt groot te 
zijn; het aantal munten dat wordt verwerkt  in de stempelvergelijking zou 
idealiter  significant moeten worden  verhoogd. Het  aantal munten  in het 
staal kan echter nooit groter worden dan wat de onderhouden inspanning 
van het opstellen van de inventaris oplevert. Pogingen om de inventaris uit 
te breiden met Filips-drielanders uit muntvondsten hebben geen resultaat 
opgeleverd. 

Vanaf dit punt in de analyse bewandelen de voornaamste experten twee 
onderscheiden wegen  ter bepaling van de oorspronkelijke oplage van een 
munt : enerzijds zijn er diegenen die de grootte van de emissie afleiden uit 
een berekening van het oorspronkelijk aantal stempels, gecombineerd met 
een  schatting  van  het  aantal munten  geslagen  per  stempel —  anderzijds 
zijn er diegenen die zweren bij een schatting van de dekkingsgraad van het 
genomen  staal.  In  dit  artikel  wensen  wij  niet  verzeild  te  raken  in  een 
methodologisch debat, en we passen de eerste methode toe, die in de vak-
litteratuur de meeste aandacht wegdraagt [37]. 

 
berekening  van  het  aantal  oorspronkelijke  stempels  (d) 
 
De meest bekende  formules zoals die van Good, Lyon en Carter houden 
alle hetzelfde schema aan, waarbij uit een oorspronkelijk emissievolume N 
een staal wordt genomen van grootte n, zijnde het aantal munten kwalita-

____________________ 
[37]  Voor  een  verhelderende  bijdrage die de  voor-  en nadelen  van  de  verschillende 

benaderingen  afweegt, wordt  verwezen naar Fr.  de Callataÿ, L’estimation du 
nombre originel de coins  : en augmentant  l’échantillon …, Extrait Acta Numis-
matica 21-22-23, Barcelona 1993, p. 31-48. 
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tief geschikt voor stempelvergelijking. Vanuit een stempelonderzoek op het 
staal n wordt het aantal gekende stempels d bepaald, waarbij de ratio n/d 
een betrouwbaarheidsfactor is. Het berekende aantal ooit gemaakte (= oor-
spronkelijke) stempels D  is de finaliteit van deze  formules. Met dit aantal 
stempels D werd,  in  1421-1422  in Walem, de  emissie N gefabriceerd.  In 
deze drielanderstudie is n = 23 en d = 16 (voorzijdestempels). 

Het schema in bijlage ii visualiseert het berekeningsmodel. 
Een overzicht van de meest bekende formules wordt gegeven door G.F. 

Carter [38]. De aan de basis liggende analyses worden in de bibliografie van 
dit  artikel  van  G.F.  Carter  [39]  opgelijst.  De  geïnteresseerde  lezer  wordt 
doorverwezen naar deze analyses. Wij pretenderen geen kritische analyse 
van de verschillende methoden te geven maar passen drie formules toe, nl. 
de methoden  van Good,  van  Lyon-Carter  [40]  en  van Carter  ans  [41]. De 
keuze van deze drie methoden werd gedicteerd doordat zij eenvoudig en 
zeer toegankelijk zijn. 
____________________ 
[38]  G.F.  Carter, Comparison  of methods  for  calculating  the  total  number  of  dies 

from die-link statistics, Journal of the European Study Group on physical, chemical 
and mathematical  techniques applied  to archaeology,  statistics and numismatics, 
pact 5 – iii.4, 1981, p. 204-213. 

[39]  De door G.F. Carter aangekondigde onderzoeken waarvan de referenties ontbreken 
in Comparison of methods …, op. cit. [n. 38], werden gepubliceerd door Giles F. 
Carter & John W. Moore in Calculation of the approximate number of dies and 
die-combinations of ancient coins from die-link statistics, Seaby Coin and Medal 
Bulletin 742 (June 1980), p. 172-177; 743 (July 1980), p. 212-214 en 744 (August 
1980), p. 241-246. Hierin gaan zij o.m. dieper in op het fenomeen van de ongelijke 
productiecapaciteit van stempels. 

[40]  In de formule van Lyon-Carter wordt rekening gehouden met de variabele productie–
capaciteit van stempels. De noodzakelijke gegevens om deze formule toe te passen 
worden beschreven door G.F. Carter, A graphical method for calculating the ap-
proximate total number of dies from die-link statistics of ancient coins, Scientific 
Studies  in  Numismatics,  Occasional  paper  18,  British  Museum,  London  1980, 
p. 17-29. Enig voorbehoud dient  te worden gemaakt bij het  toepassen van deze 
formule met variabele levensduur van stempels : G.F. Carter hee een levensduur-
distributie aangenomen op basis van de Crepusius-denarii, aangezien dit de ideale 
primaire en betrouwbare bron was. Testgegevens van middeleeuwse munten en 
controle van de formule ontbreken in de hedendaagse litteratuur. 

[41]  G.F.  Carter, A  simplified method  for  calculating  the  original  number  of  dies 
from  die  link  statistics,  American Numismatic  Society Museum Notes  28  (1983), 
p. 195-206. Dit is de meest recente publicatie van de auteur in dit verband. Deze 
methode leidt onmiddellijk tot de bepaling van D zonder raadpleging van tabellen 
en  zonder  interpolaties. Hij  introduceert  een  nieuwe  levensduurdistributie  van 
stempels : in plaats van de oorspronkelijke gaussiaanse distributie introduceert hij 
een  gamma-distributie  die  in  voornoemd  artikel  wordt  beschreven.  Deze 
methode wordt in deze bijdrage door mij de Carter ans-methode genoemd. 
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De voorgestelde formules – gevalideerd voor antieke munten – hebben 
geen  inherente  karakteristieken  die  zouden  maken  dat  ze  niet  zouden 
kunnen worden toegepast op laat-middeleeuwse zilveren dubbele groten. 

De formule van Good luidt als volgt (waarbij f1 staat voor de singletons; 
zie hierboven) : 

D =  n d
n

×

-f1
 

De  formule van Lyon-Carter  is een extensie van de  formule van Lyon 
waarbij de variabele productiecapaciteit van de stempel in rekening wordt 
gebracht door de waarde van n/D te bepalen aan de hand van door Carter 
herziene tabellen. 

De formule van Lyon [42] luidt als volgt : d/n =  1 /

/

n De
n D

−-  

Hierin is d/n (0,6957) gekend uit het stempelonderzoek, en wordt n/D 
(0,66) gehaald uit de Carter-tabellen. D wordt berekend door n  te delen 
door n/D. 

G.F. Carter  vermeldt  dat  indien  n/d  >  3,  de  schattingen  voor D  zeer 
accuraat worden; in deze omstandigheden zullen nieuw gevonden munten 
zelden resulteren  in de ontdekking van een nog niet bekende stempel. In 
het geval van deze drielanders zijn we met een waarde van ca. 1,4 echter 
een heel eind verwijderd van deze drempel. 

De  benadering  geïdentificeerd  als  Carter  ans  leidt  tot  drie  formules 
voor de berekening van D, aankelijk van de verhouding n/d (n/d X 2 ; 2 < 
n/d X 3 ; n/d > 3). In ons geval is n/d = 1,4375 en luidt de formule : 

D =.
1,214  1,197 

×n d
n d-

 

De  eigenlijke ultieme ondergrens  voor n/d  vanaf waar de onbetrouw-
baarheid begint, wordt door de auteur niet weergegeven. Vanzelfsprekend 
kan d nooit groter zijn dan n. 

De empirische formule van de standaardafwijking s van D (D zijnde het 
berekende  totale  aantal oorspronkelijke  stempels), zoals voorgesteld door 
G.F. Carter  [43], wordt overgenomen. Zij wordt als  toepasbaar aanzien zo-
wel op de formule van Good, als op deze van Lyon-Carter, als op de bere-
kening van D uit de Carter ans-methode. 

____________________ 
[42]  Deze vergelijking kan niet expliciet worden opgelost naar D. De waarde van D 

wordt gevonden in tabellen waarin n/D is uitgezet in functie van d/n. 
[43]  G.F. Carter, op. cit. [n. 38], p. 213 en op. cit. [n. 39], p. 20. 
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Het resultaat van de empirische formule voor de standaardafwijking op 
D zal een  indicatie geven voor de accuraatheid van de berekening van D. 
Deze standaardafwijking s wordt door Carter als volgt geformuleerd : 

s = 
1

D D
n −

×  

Het  is ons bekend dat W.W. Esty  [44] deze  formule voor de  standaard-
afwijking contesteert. Hij stelt dat het interval te eng is en de indruk wordt 
gewekt van een grotere nauwkeurigheid dan de formule eigenlijk verdient. 
Om redenen van coherentie houden wij echter de Carter-formule voor s aan. 

De toepassing van de genoemde formules leidt tot de volgende resultaten 
voor de voorzijdestempels : 
 

  Good  Carters correctie
op Good [45]  Lyon-Carter  Carter ans 

Berekende D  28  31  35  42 
Berekende  s [46]  –  08  09  12 
D – 2 s  –  15  17  18 
D + 2 s  –  47  53  66 

Tabel 4 – Schattingen en 95%-waarschijnlijkheidsintervallen 
             van het aantal voorzijdestempels 

 
Alle berekende waarden zijn afgerond naar de eenheid. Uiteraard is de 

ondergrens van D – 2 s = 15 volgens de formule van Good (gecorrigeerd), 
een onmogelijkheid aangezien er reeds een evidente ondergrens is van 16, 
zijnde  het  aantal  gekende  voorzijdestempels.  De  voor  de  hand  liggende 
reden waarom het 95%-waarschijnlijkheidsinterval (8 2 s) zo groot is, is de 
kleine waarde van n. Het  aantal kwalitatief goede munten dient  idealiter   
____________________ 
[44]  W.W.  Esty, Estimation  of  the  Size  of  a Coinage :  a  Survey  and Comparison  of 

Methods, nc 146 (1986), p. 185-215. W.W. Esty is voorstander van de berekening 
van de dekkingsgraad van een staal. 

[45]  G.F. Carter, op. cit.  [n. 38], p. 212; de voorgestelde correctie  is “Good + 10%”. 
Deze correctie vloeit uitsluitend voort uit het feit dat de formule van Good geen 
rekening  houdt  met  de  variabele  productiecapaciteit  van  stempels.  Hij  hee 
proefondervindelijk aangetoond dat de onderschatting van Good 10% bedraagt. 
Waarden zijn afgerond naar de eenheid. 

[46]  Een interval van ± 2 s zou de “echte” waarde van D in 95% van de gevallen moeten 
omvatten. 
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te worden verhoogd, en het aantal f1 zou proportioneel verlaagd moeten 
kunnen worden. Het maximum aantal ooit gemaakte voorzijdestempels D 
is berekend op 66. Voor de verdere beschouwingen hanteren wij vanaf hier 
de resultaten van de formule van Carter ans [47]. 

De  formules  van  Good,  Lyon-Carter  en  Carter  ans  staan  in  chrono-
logische  volgorde; naarmate G.F. Carter  zijn  beschouwingen  aanscherpt, 
stelt men vast dat het geschatte aantal oorspronkelijke  stempels  toeneemt 
van 31 naar 42. 

Stempelvergelijkingen vragen extreme nauwgezetheid en eisen veel  tijd; 
fouten zijn niet uitgesloten aangezien soms interpretatie nodig is. 

 
schatting  van  het  emissievolume 

 
De sleutelparameter is het aantal munten geproduceerd per voorzijdestem-
pel  in  de  late Middeleeuwen. Meerdere Engelse  auteurs  [48]  hebben  zich 
gewaagd aan bedenkingen over de productiecapaciteit van voor- en keer-
zijdestempels  in het middeleeuwse Engeland. Zo besluit B.H.I.H. Stewart 
[49] dat de capaciteit van voorzijdestempels varieert tussen 5.000 en 30.000 
munten. Stewart gee echter niet aan of hij expliciet spreekt over sterlin-
gen (zilveren munten met een zuiverheidsgraad van ca. 92%), en differen-
tieert deze aantallen niet naar vroege of  late Middeleeuwen. Hij vermeldt 
aantallen  voor  de muntateliers  van Gent  en Brugge  (resp.  rond  1492  en 
1468) van de orde van 5.000 à 10.000 munten per stempelpaar. 

M. Allen  [50] besluit dat wat 15de-eeuwse productiecapaciteiten betre, 
deze vermoedelijk  lager  liggen dan de 13de- en 14de-eeuwse waarden van-
wege  o.a.  het  gebruik  van  grotere  denominaties  en  dus  grotere  flans  of 
modules  in de 15de eeuw, vergeleken met de modules van  sterlingen. Dit 
wordt gestaafd in zijn artikel met gegevens van de Engelse groats, geslagen 
te London  in  1483, die  leidden  tot  een  capaciteit  van  7.000 munten  per 
voorzijdestempel. Sterlingstempels daarentegen leidden soms tot een capa-
citeit van 20.000 à 60.000 stukken per voorzijdestempel (einde 13de eeuw). 

____________________ 
[47]  Zou men de dekkingsgraad volgens W.W. Esty (op. cit. [n. 44], p. 208) bepalen, 

dan  zou  deze,  j2  genaamd,  58,5%  bedragen.  De  grootte  van  de  productie,  k1 
genaamd, zou dan 16 / 0,585 = 27,35 stempels bedragen. De waarschijnlijkheids-
intervallen j3, zoals voorgesteld door W.W. Esty, werden niet berekend. 

[48]  B.H.I.H. Stewart, Second thoughts on medieval die-output, nc  iv (1964), p. 293-
303  en M.  Allen, Medieval English die-output, British Numismatic  Journal  74 
(2004), p. 39-49. 

[49]  B.H.I.H. Stewart, op. cit. [n. 48], p. 303. 
[50]  M. Allen, op. cit. [n. 48], p. 49. 
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D.M. Metcalf citeert aantallen van 5.000 tot 15.000 stukken per keerzijde-
stempel voor de grotere (dan middeleeuwse) denominaties [51]. 

Naast de grootte van de module zijn andere  technische  factoren bepa-
lend voor de productiecapaciteit, zoals de dikte van de module, de com-
plexiteit van het ontwerp, de graad van reliëf en het muntmetaal. Gezien 
de betere vervormbaarheid van goud t.o.v. van zilver is het evident dat de 
capaciteit  van  stempels  van  gouden  munten  hoger  lag  dan  van  zilveren 
munten,  effect  dat  mogelijk  teniet  werd  gedaan  doordat  de  kwaliteits-
vereisten van gouden munten hoger lag en deze stempels bijgevolg sneller 
uit productie werden genomen. 

De persoonlijke invloed van de waardijn die oordeelde of een stempel al 
dan niet  langer  in aanmerking kwam – vóór een finale breuk – en/of de 
urgentie  van  de  productie  zijn  “administratieve”  factoren  die  de  levens-
duur  van  stempels bepaalden. E. Aerts  en E. Van Cauwenberghe  citeren 
gemiddelden van 8.000  à 10.000  stukken per  stel muntstempels  [52]  in de 
Zuidelijke Nederlanden van de 15de eeuw. 

De spreiding in de productiecapaciteit van voorzijdestempels is zodanig 
groot dat rekenen met één enkele arbitrair gekozen waarde zinloos wordt. 
Een gemiddelde boven- en ondergrens voor  laat-middeleeuwse Brabantse 
zilveren munten van het type dubbele groot situeert zich m.i. tussen 5.000 
en 10.000 munten per voorzijdestempel. 

Het emissievolume van de Filips-drielander [53] situeert zich waarschijn-
lijk tussen volgende extremen : 18#5.000 = 90.000 en 66#10.000 = 660.000 
stukken. Een best estimate van de oorspronkelijke oplage ligt m.i. rond de 
336.000 stukken (42#8.000). 

____________________ 
[51]  D.M. Metcalf, op. cit. [n. 30]. Er mag worden gesteld dat de kracht die op een 

stempel moet worden uitgeoefend, bepaald wordt door de hoeveelheid metaal die 
moet worden verplaatst om de aeelding en de  legendes  te vormen; deze hoe-
veelheid hangt af van de diameter van de munt, maar ook van het reliëf, dat bij 
grotere munten hoger is dan bij kleinere. Het hoe dan ook geen verwondering te 
wekken dat – ceteris paribus – stempels voor grotere stukken sneller verslijten dan 
deze voor kleinere  stukken, maar de diameter  is  zeker niet de enige bepalende 
factor : ook de relatieve hardheid van het metaal van de stempel t.o.v. die van het 
metaal  van het muntplaatje  speelt  een  rol bij de  snelheid waarmee de  stempels 
verslijten. 

[52]  E. Aerts & E. Van Cauwenberghe, op. cit. [n. 31], p. 25. Een stel muntstempels 
bestond in de Zuid-Nederlandse muntadministratie van de 15de eeuw gewoonlijk 
uit één stabiele en twee mobiele stempels (resp. voor- en keerzijdestempels). 

[53]  Bij het gebruik van de methode van Carter, zowel Lyon-Carter als Carter ans, is 
het  van  belang  te  onderkennen dat die  impliceert dat  alle  stempels  beschouwd 
worden, zowel deze met een hoge als deze met een  lage capaciteit. Aldus dient 
men een gemiddelde capaciteit aan te houden die met deze onderliggende hypo-
these rekening houdt, in tegenstelling tot Esty die ervan uitgaat dat stempels met 
een extreem lage capaciteit nauwelijks bijdragen tot de oorspronkelijke emissie. 
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hoe  lang  is  de  walemse  munt  open  gebleven ? 

In de (grotere) munthuizen van Gent en Valenciennes sloeg men, in 1434 
resp. 1454, gouden  rijders en gouden  leeuwen aan een  ritme van gemid-
deld  5.000  stuks / dag  [54].  In  1468  produceerde  men  te  Brugge  de  Sint-
Andriesgulden aan 7.000  stuks / dag; piekproducties van 60.000 korten  in 
één dag worden door  Spufford  aangehaald. De  gemiddelde  volumes  van 
het muntatelier  te Brussel  ten  tijde van  Jan  iv  [55], wat betre de dubbele 
groot drielander, waren als volgt (gerekend aan 26 werkdagen per maand) : 

  van 31·3·1420 tot 7·1·1421  5.750 stuks / werkdag 
  van 7·1·1421 tot 6·5·1421  3.100  » 
  van 6·5·1421 tot 31·10·1421  2.100  » 

Gespreid  over  de  totale  periode  leidt  voorgaande  tot  een  langdurig 
gemiddelde van ca. 4.000 stuks per werkdag. Dit aantal zou er kunnen op 
wijzen dat in Brussel waarschijnlijk twee munters (of het equivalent ervan) 
continu aan het werk waren over de gehele periode. Deze veronderstelling 
is gebaseerd op een capaciteit van 2.000 munten per dag per munter  [56]. 
Het lijkt redelijk om een gemiddeld volume van de dubbele groot drielan-
der voor het Walemse muntatelier van 4.000 stuks per dag aan te nemen. 

Het aanhouden van de volumes van het muntatelier van Brussel is geba-
seerd op de aannemelijke, maar niet gedocumenteerde hypothesen, dat de-
zelfde bezetting werkzaam was te Walem (dit was het geval voor de waar-
dijn en de muntmeester; wat betre de stempelsnijder, essayeerder, mun-
ters en gezellen zijn er geen indicaties) en dat de aanvoermodaliteiten van 
ongemunt zilver in Walem niet wezenlijk verschilden van die in Brussel. 

Wellicht  hee  de  Walemse  munt  minder  halve  en  kwart  drielanders 
geproduceerd dan hele drielanders (cfr. het Brusselse atelier), en dus gaan 
wij  er  van uit dat de productie  van de drielander  bepalend was  voor de 
duur van de werking van het Walemse muntatelier. In deze veronderstel-
ling kan men de duur van zijn werking schatten tussen 22,5 en 165 werk-
dagen. Dit  laatste  aantal komt  overeen met  6,3 maand, wat  zich  laat  in-
passen in het tijdsbestek gaande van 29 oktober 1421 (einde van de munt-
slag  in het atelier van Brussel)  tot mei 1422  (datum van het verzoenings-
verdrag tussen Jan iv en de Staten van Brabant, het Nieuw Regiment). 

____________________ 
[54]  P.  Spufford,  Monetary  problems  and  policies  in  the  Burgundian  Netherlands 

1433-1496, Leiden 1970, p. 47. 
[55]  A. De Witte, op. cit. [n. 2], p. 194. 
[56]  F. de Callataÿ, Review articles, Calculating Ancient Coin Production : Seeking a 

Balance, nc 145, p. 301. 
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de  sleischat 

De sleischat (of seigneuriage of hamergeld) was de vergoeding die de munt-
meester moest afdragen aan de muntheer of vorst, en die varieerde naarge-
lang de vorst min of meer in geldnood zat. De grootte van de sleischat werd 
berekend op de hoeveelheid fijn zilver, zijnde koningszilver [57]. 

Uitgaande  van  een  maximale  emissiegrootte  van  660.000  stukken, 
betekent dit dat 7.685 mark legering (marc wercx) of 3.313 mark (810 kg) 
koningszilver werden verwerkt, voor de dubbele groot alleen. 

De sleischat mag voor de periode rond 1420 worden geschat op onge-
veer 1 à 2% van de waarde per mark fijn zilver. Het was dus interessanter 
voor de muntheer om de grote denominaties veelvuldig aan te maken dan 
wel de kleine denominaties. 

nabeschouwingen 

Exact cijfermateriaal vastleggen zonder authentieke geschreven bronnen is 
een  illusie; redelijke grenzen  trachten  in  te  schatten daar waar er  tot dan 
toe  geen  voorhanden waren,  is  een kleine, maar waardevolle  verdienste. 
Het intuïtieve gevoel dat een dubbele groot Filips-drielander, die vandaag 
als zeer zeldzaam wordt aanzien, aomstig is uit een oorspronkelijk kleine 
oplage,  zeg kleiner dan  vb.  10.000  stuks, wordt  teruggefloten dankzij de 
formalisatie van gegevens zoals behandeld in onderhavig artikel. 

Een inventarisatie van vandaag bekende ½ en ¼ Filips-drielanders zou 
slechts leiden tot enkele exemplaren, wat onvoldoende is om er een metro-
logische studie, laat staan een stempelonderzoek, op los te laten. 
 
 

“ough the coinage can tell us much, 
there is, in the absence of written records, 

a point beyond which it cannot take us.” 
 

Philip Grierson, 
Moneta e scambi, Spoleto 1961 

 
 

 

____________________ 
[57]  P. Spufford, op. cit. [n. 54], p. 44. 
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bijlage i – letter e met en zonder doorn 
 

        met doorn  zonder doorn 
 
 

bijlage ii – het berekeningsmodel 
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nota van de redactie – note de la rédaction 
 
 

De  middeleeuwse  karakters  in  dit  artikel  komen  uit  het  letterbestand 
Numismatica Medievalis  (zie ook www.numisbel.be  Middeleeuwse font 
en  rbn  clvi  (2010),  p.  [315-317]). Auteurs  die  voor  hun  numismatische 
publicaties speciale karakters nodig hebben (overigens niet beperkt tot de 
periode van de middeleeuwen), worden verzocht contact op te nemen met 
jm@bvdmc.com. c 
 
Les  caractères  médiévaux  de  cet  article  ont  été  puisés  dans  la  police 
Numismatica Medievalis (voir aussi www.numisbel.be  Police médiévale 
et rbn clvi (2010), p. [315-317]). Des auteurs qui ont besoin de caractères 
spéciaux pour leurs publications numismatiques (d’ailleurs pas limitées au 
Moyen-Âge) sont encouragés de contacter jm@bvdmc.com. 
 
For  the medieval characters  in  this article we used  the  font Numismatica 
Medievalis  (see  also www.numisbel.be  Police médiévale and  rbn  clvi 
(2010), p.  [315-317]). Authors needing special characters  for  their numis-
matic publications (not necessarily limited to the Middle Ages) are invited 
to contact jm@bvdmc.com. 
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