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De Muntvondst te Amsterdam.

In Mei 1915 werd te Amsterdam door arbeiders bezig
met graafwerk aan het Rokin, op de plaats, waar de
nieuwe kantoren der firma DE' Hnssv sedert verrezen
zijn, een potje met gouden en zilveren middeleeuwsche
munten gevonden, waarvan eene korte vermelding door
den Heer A. 0 .. VAN KRRKWIJK in 1915 in het Bulletiï;
van den Nederlandseben Oudheidkundigen Bond opge
nomen werd,

Deze vondst werd den 21 November 1918 door de
firma J. SCHULMAN publiek verkocht.

Er waren echter onder deze munten zoovele belang
rijke en merkwaardige stukken, dat eene eenigszins
uitgebreide verhandeling over deze vondst zeer zp~er

welkom zal zijn. ,
Het tijdstip waarop deze schat aan de aarde werd

toevertrouwd, kunnen wij door deze beschrijving met
zekerheid bepalen; hierop kom ik ter plaatse terug.

Opmerkelijk is in deze vondst de overeenkomst in
type der munten van de verschillende landen, eene
overeenkomst die er op wijst, dat hoe onafhankelijk
en vijandig die verschillende gräafschappen, bisdommen,
heerlijkheden en steden ook tegenover elkander stonden ,
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zIj oekonomisch weder op elkander aangewezen waren
en ter bevordering van handel en onderling verkeer
eenzelfde munttype aannamen.

Niet altijd lagen bij het nabootsen der typen zulke
goede bedoelingen voor en legio zijn de gevallen waarbij
de vorst of magistraat door het verlagen van het
gehalte van de munten, die hij nabootste, meer op zijn
eigen voordeel belust was, dan op de welvaart zijner
landen.

Bij het beschrijven dezer vondst heb ik de alphabe
tische volgorde genomen.

. Stad Aken.

De munten van Aken in deze vondst dateeren alle
uit het tijdvak waarin de hertogen "an Gulik de stad
in pand hadden en wel onder de regeering van hertog
RCINOUD IVvan Gelderland, hertog van Gulik (1402-1423.)

De aanmunting der Toursche Grooten (Turnosen)
met den beeldenaar van KAREL DEN GROOT EN, den
heiligen Keizer, begon in 1402 en werd tot 1409
voortgezet.

In 141'1 werd de aanmunting opnieuw begonnen,
alhoewel van een eenigszins gewijzigd type en duurde

. deze tot "\430.
/le stukken dezer vondst zijn alle van het tweede type.

"I. Tonrsche Groot 1411.
Vz. De heilige Keizer (KAREL DE GROOTE) ten hal ve
lijve met rijksappel en kerk (Münster), boven het
adelaarschild ...sas g!'i7l:ROLJgm7l:-GgIPS:R7I:Tl'O'.
K7.. Kruis met dubbel omschrift. Binnen omschrift.
';:<MOns:m71: gVRB' ·7I:o.VS'.
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buitenomschrift >f<7I:IlIlO soosrum zmUJlJ6:SlmO Z
ccccsvno'. MENADlER 112". ')

2. Toursehe Groot 1418. Hetzelfde type.
MENADIER 115a• variant met. sas s 117tRûI.1 g

m71:-G ZIP6:R7I:TI10' .(MENADlER I,\7I:ROlJm71: - G Z).
:l Toursche Groot 1419. Hetzelfde type.

MENADlER 1"16' variant met eeee Z SIS. (ME
NADIER eeee SIX ).

4. Toursche Groot 14~O. Hetzelfde type. MENADIER 117.
5. Toursche Groot 1421. Hetzelfde type.

MENADIER 118 variant met m7l:-G'
(MENADIER m7l:G-Z).

Heerlijkheid Anholl.

Nadat de mannelijke linie van het geslacht DER

ZUYLENS, heeren van Anhoit uitgestorven was, kwam
deze heerlijkheid door het huwelijk vau MARGARE'fA
VAN GEHMEN, dochter van GERBr;RGE VAN ANl-IOLT f-!J1

HERMAN VA'N GEHMEN met GIJSBER'l' VAN Bl'iO:"lCKHORS'r

aan het huis Bronckhorst-Batenburg.
Van dezen GIJSBF:RT VAN BRüNCKHORST-.BATI!:NBURG

in de geschiedenis van Anholt als GlJSBER'I- I bekend,
vinden wij in deze vondst eene buitengewoon be
langrijke munt.

GUSBERT I 1408···1432.
6. Groot (Turnose) van 1424 geslagen in navolging der

Turnosen van Aken, hierboven onder nOB 1-5
beschreven.

Vz. De heilige Keizer (KAREL DE GROOTE) ten

1) JULIUS MEN'ADIER. Die Aacbenev Münum. Berlin H114. (In Zeitschrifl
fÜI' NumiS'inatik 1013).
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halve lijve met rijksappel en kerk, boven het ade
laarsehild. GISe:Be:Rm gne: - B7I:me:rlBO'.

Kz. Kruis met dubbel omschrift. Binnenomschrift
~MOrle:m71: ~ ne: g 7I:e:rlqOlJm. Huitenomschrift
~7I:rlrlO :DOmInI ~ mIlJe:S1mo gccsc g11:11:1111.

ROEST 1) beschreef eene dergelijke munt, met geheel
ander-e omschriften, naar een slecht bewaard exem
plaar. De groot uit deze vondst was tot op hedeu

.geheel onbekend. Het bewijs dat de Turnosen van
j\ken bij het volk geliefd waren levert de slaafsehe
nabootsing van deze munt door onzen GIJSBERT.

Plaat I. No. 1.

Hertogdom Brabant.

ANTDN VAN BOURGONDI"Ë:, tweede zoon van PHILIPS

DEN STOUTMOEDlGEN (PHILIPPE LE HARDT) graaf van
Vlaanderen werd in 1404 door zijne oudtante ge
roepen om voor haar het hertogdom Brabant te
besturen; toen' zij in. 1406 stierf, volgde hij haar
in de regeering op, en deed het Bourgondische huis
zijn intrede in Brabant.

ANTON VAN BOURGONDIË 1406-1415.
7. Boldrager te Leuven gemunt.

Vz. Ziltende leeuw, zijn kop met een grooten helm
bedekt
7I:rlmqOmVS : ne:l : GR7I: : D1I: : BR7I:B7I:rlmle:.
Onder den leeuw lJOV7I:rl'.
Kz. l.ang gevoet kruis, in het midden het wapen
met de vier kwartieren van den hertog, het omschrift

I) TH. M. ROEST. Die Mlinum der Hel'/'schn(1 ANHOI.T. Tijd.~clll·ifl

Vl)Ol" Munl· en. Penningkunde. 111. 1895.
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snijdend Mone:m7' - ova BR7' - B7'nmle: -e:m:
lJIMB.
DE WITTE I) 435. VAN DER CHIJS 2) pl. XIII. 6.

8. Halve Botdrager te Leuven gemunt, Hetzelfde type
en dezelfde omschriften.
DE WITTE 436. V. D. CHIJS pl. XIII. 7.

Deze beide munten zijn volgens ordonnantie van
20 December 1409 geslagen. .

JAN IV 1415-1427.
Oudste zoon van _ANTüN VAN BOURGONDIË en Jo

HANNA dochter van WALERAM VAN LUXP.M.BUllG graaf
van Saint Pol volgde zijn vader in 1415 op. In
1418 huwde hij met JAeoHA VAN .BEIEREN gravin
van Holland en Zeeland. Wegens zijn zwakheid en
onstandvastigheid besloten de Staten van Brabant
29 November 1420 zijn jongeren brgeder PHILIPS
VAN SAINT POL als ruwaart aan te stellen. In 1422
nam JAN echter de teugels van.. het bewind weel'
in handen. Van dezen hertog troffen wij in deze
muntvondst aan:

9. Dubbele pen ni nek Jans.
Vz. De wapens van Brabant-Bourgondië en Brabant

onder één helm. IO!'l7'nES : UI : 137' : OX: :
BR7'B7'nml : Em : lJIMB.

Kz, Een gevoet kruis, in de hoeken.de leeuw
van Brabant, twee lelies en de leeuw van Limburg.
01< MOne:m7' g nOV7' gDVC gBR7'B7'nJI11 gEr.l1 g
lJIMB.
Dg WITTE 443. v. D. C"lJS pl. XIV. 8.

I) ALPHONSE DE WITTE. Histoire manétaire des çoouee de Louuain,
ducs de H"abant et marquis du Saint Empire Romain. Anvers 1890. 3 vals.

'.I P. O. VAN DER CHIJS. De Munten der voortnflliye Hel'lnl}dommen
Bl'abant en' L.imbw·U, Haar-lem 1851.
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'IU. Dubbele penninck Jans, variant met 1011A:f/ES:1
nr g GR7i: g DVS. g etc

·11. Dubbele penninck Jnns, variant met IOl1.'RnES g
n: : GR7I: : DVi? etc.

Deze munten werden in het jaar 1417 te Vil
voorde geslagen' of tusschen 18 December 1418 en
1 September '1419 in den Vroenhof te Maastricht
gemunt.

12. Tuin.
Vz. Zittende Leeuw met het wapenschild Bour

gondië-Brabant, binnen een haag (tuin). 1011' ,

nx : BR7I:B : :z: : lJlmB : corn ' 1171:f/' : 110' :
:z: :3e:'

Kz. Kruis, het omschrift snijdend, op een corn
par-ttment van viel' dubbele bogen. ~ mone:fII':
f/OV': p7I:a -: lf!De:f/ : - VR0I10e:.
DE WITTE 444. v. D. CRIJS 1) pl. X. 6.

Deze Tuin-werd in den Vroenhof te Maastricht
gemunt tusschen '18 Dec. '14'18 en 1 Sept. '1419.

Hl. Halve Orielander.
Twee schuin g,.plaatste wapenschilden Brabant

Bourgondië en Br~bant, ctaartusschen eene lelie,
alles omgeven door een rand van zes hogen.

>I< 1011 : Di? : BR7I:B : :z: lJIMB: aOM : 1171:f/:
loOlJ' .:z:: 3.

Kz. Gevoet kruis, in de hoeken (Ie Brabantsche
en de Lirnburgsche leeuw, benevens twee lelies,
omgeven door een dubbel omschrift.
binnenomschrift >I< MOf/e:rIl7I: : pa71: ,BRVi?e:lJ'

I) P. O. VAN DF:1l: CHlJS. iJe munten del' IlOo/'nUllige 9"aa[schappen
HQllalid en Zeeland. Heertem '1858.
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buitenomschrift ... slm : rioMe:n î)OMIfII:
Be:ne:î)IO:mVM.
DE WITT" 447. v. D. CHIJS (Holland) pl. XI. 13.

üeze Halve' Drielauder werd te Brussel geslagen
volgens ordonnantie van 17 Februari 1420.

JAN IV heeft na 1421 geen munten meer laten
slaan.
PHILlPS VAN SAINT POL Ruwaart 1420~1422

Reeds hierboven onder 'JAN IV hebben wij ver
meld dat PHILIPS den' 29 Nov. H20 als Ruwaart
aangesteld werd. Iu 1406 had hij bij het over
lijden van ziju moeder het Graafschap Saint-Pol
en Ligny geërfd.

Als Ruwaart van Brabant opende hij eeue Munt
te Waelhem; alwaar hii JAN VAN ARRAS als muut
meester aanstelde en de volgende munt geslagen
werd:

14. Drielander.
Vz. Twee schraag gestelde wapenschilden, Bra-,

bant-Bourgondië en Brabant-Limburg, waartusschen
een lelie, het geheel omge-ven door een rand van
zes dubbele bogen.... PIlS: BR7I:B : O:OM : Llfle:I :
e:m : SamI : P7I:VLI.

Kz. Gevoet kruis, in de hoeken twee lelies, de
"'Brabantsche en de Limburgsche leeuw , met een

dubbel omschrift. binnenomschrift M()ne:m71: :
PI1I: BR7I:B'7I:mle: buitenomschrift sim .- no-
snan , nOMIfII. Be:ne:mo:mVM.
D" WITTE 452. Niet bij v, D. CH!JS.

Van dezen PHI-UPS VAN SAINT-POL als hertog
van Brabant 1427-1430 komen in de vondst g~en
munten voor. .
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Hertogdom Gelderland.

De eerste hertog, wiens munten in deze vondst
voorkomen, is WILLEl'oI I en slechts de munten
uit zijne eerste regeeringaper-iode 1~77-139~, vóór
dat hij jn Gulik opvolgde, treffen wij aan.

WrLLEM 1 I'" periode 1377-1393.
15. Gehelmde Groot te Arnhem geslagen.

Vz. Helm binnen een rand ~an zes bogen.
>ie WILJl'lS:LJM ~ DVlI: ~ G-S:LJR ~ 0 ~ O:OM ~ 3VTIlP.

Kz. Kruis, in de hoeken 11: - R - n - S. >ie
MOnS:TIl1I: ~ novz ~ uS: ~ 1I:S:RnS:Ms:nSIS
VAN DER CHIJS 1) pI. VII. 12.

16. Gehelmde Groot .te Arnhem geslagen.
Vz. Helm tusschen twee klimmende 'leeuwen in

eene omraming van vier bogen. >ie WILJI,S:LJm ~

!:'7j nvx ~ G-S:LJRIS: ~ 0 ~ o:om ~ 3VTIlP.
Kz. Gebloemd kruis. lolt M OWIe:rp~ ~~ TIE ~~

1I:S:R~S: fvTs:nSIS.
V. D. CHI.TS pl. VII. 10.

REINOUD I V 1402-1423.
Van dezen hertog, den opvolger van WILLEM I

komen ook enkele gouden munten in deze vondst
voor.

17, Goudgulden, genaamd Rijngulden.
Vz. Johannes de Deoper staande. S ·101'l1l:~ns:S

B1I:BTIlISTIl1I: (leeuwtje).
Kz. Vijf wapenschilden, in een kruis gesteld, in

eene omraming van vier halve bogen.

•) P. O. VÁN OER CIfIJS. De Munten de,- vOOl'mali'le 9"Gven en hp1·togen
van GelcÛwland. Haarlem 1852. .
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In het minden, schildje met dubbelen adelaar
(Arnhem), hier boven hetzelfde schildje kleiner
(Arnhem), links leeuw (Gelderland), rechts kruis
(Zutphen) onder Reieren . ~ ïlV~ . Re:1Il7l:IJïl:
IVIJ0Ge:1J 0 aOMIS· 3.
V. D. OH!JS pl. VIII. :3.

Deze goudgulden is volgens de ordonnantie van
1402, in navolging van de goudguldens, die de
bisschop van Keulen, sedert drie jaar liet vervaar
digen, geslagen.

De goudguldens van den bisschop van Keulen in
deze ordonnantie vermeld, zijn dezulke, die volgens
het muntverdrag van 1399, tusschenKeulen, Trier,
Mainz en den. Palts gesloten, aangemunt werden,

In deze ordonnantie vau·1399 werd bepaald, dat
de voorzijde zoude voeren den beeldenaar van
JOHANNES DF:N DOOPER, en de keerzij del vijf schildjes
in .een kruis geplaatst.

WERNER VAN FALKENS'rE!::INI aartsbisschop van
Trier 1388-1418 voert in het midden familiewapen
(Minzenberg), boven een krnis (Trier), links een rad
(Mainz), rechts een kruis (Keulen), onderaan Beieren.

FREDERIK VA~ SAARWERn'EN, aartsbisschop van
Keulen .137~-1414, voert, in het midden, dubbele
adelaar (Saarwerden), boven kruis (Keulen). links,.
kruis (Trier), rechts, rad (Mainz), onderaan Beieren.

JÛHANN Il VAN NASSAU, aartsbisschop van Mainz
1397- 1419, voert in het midden, leeuw (Nassau),
boven een rad (Mainz), links een kruis (Trier) rechts
een kruis (Keulen), onderaan Beieren.

De Geldersene hertog heeft om zijn goudgulden
op den Rijnschen goudgulden van Keulen te doen
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gelijken, gebruik gemaakt van het schildje met
den dubbelen adelaar, hetgeen hiel' voor Arnhem
staat, en het kruis (hier Zutphen) en met behoud
van het Beiersche wapen. ,.

Deze schakeering vindt men eveneens op de
goudguldens van hetzelfde type in Holland, Utrecht
en Meurs geslagen, die eveneens in deze vondst
aanwezig zijn. (Zie ns, 38, 67 en 73).

'18. ~oudgulden te Gulik geslagen.

Vz. Johannes de Dooper staande Re:lnuV~

IVIJ Ge:IJ' 0:0'1'.
Kz, lIet wapen van Gelderland in een driehoek,

boven rechts, een Geldersche leeuw, boven links,
de dubbele adelaar van Arnhem, onderaan, de
leeuw van Gulik. MOne:· -. TI1Ä . ue:· - . IVIJI7I:
v. D. CHIJS pl. IX. 5.

In 1417 werd tusschen hertog REINoun, de aarts
bisschoppen van Mainz en Trier en den keurvorst
van den Palts eene muntconventie gesloten, naar
aanleiding .waarvan de hier boven beschreven
goudgulden geslagen werd.

19. Dubbele Groot van Arnhem.
Vz. Twee gehelmde schilden, Gelderland en Gulik,

schraag p;esteld. Re:m7l:IJD' .UV~· IVIJ ·0·Ge:IJ·
0·0:0·3.

Kz. Kruis het omschrift snijdend, in het midden,
het wapenschildje van Arnhem, in de hoeken, vier
Geldersche leeuwen. MOne:TI1 - 71: . novx . 
7I:Rne: M - e:nSIS ; .
V. D. CRUS pI. IX. 8.

~O. Dubbele groot van Arnhem.
Vz. Twee wapenschilden, Gelderland en Gulik
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onder één helm. Re:IIl7l:lJU' . nv~ . IVlJ . :z: .
G-e:lJ . :z: .ao . 3.

Kz. Kruis, in de viel' hoeken, Guliksche leeuw,
Geldersche leeuwen twee dubbele adelaars van
Arnhem. + MOne:TI171: . nov7I: : ne: : 7I:e:Rne:·
Me:nS:
v, D. CHIJS pl. IX. 14.

..\ARNOUD 1423-1474.
De munten van dezen hertog, in de vondst aan

wezig) zijn alle in zijne eerste regeeringsjaren
geslagen.

Uil piëteit voor zijn vader behield hij de eerste
jaren de munttypen door dezen ingevoerd.

Zie hierover TH. M. HoEST. Essai de classification
des Mannaies du Cornté puis Duché de Gueldre
Bruxelles 1893 en het werk van VAN DER CHIJS.

De eerste munt, die wij aantreffen, is een zeer
interessante goudgulden.

21. Goudgulden, Rijnguldengenaamd.
Vz. Johannes de Doeper staande. S ·101171:lI1ne:S.

B7I:BTI1ISTI171: (leeuwtje).
Kz. De vijf schildjes in eelle omraming van vier

bogen. geheel gelijk aan den Rijngulden van
REINOUD IV onder n". 17 beschreven . .;. nv~ •
7I:RnOlJO'· G-e:lJ·0 ·IVlJ·:Z: ·aOMIS· 3.
ROEST, onbekend. v. D. Cnns, onbekend,

Deze hoogst belangrijke goudgulden. met het
wapenschildje den dubbelen adelaar van Arnhem
in het midden, was tot nu toe geheel onbekend,
de bekende exemplaren van den Rijngulden van
hertog AARNoun dragen alle het tjelderscbe
wapen in het midden op de keerzijde. Wij kunnen
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veilig aannemen, dat deze Rijngulden direct bij
de aanvaarding der regeering vervaardigd werd;
de aanmunting moet we] heel gering en van zeer
korten duur geweest zijn, gelet op de hooge zeld
zaamheid van dit stuk. Reeds kort daarop werd
tot de aanmunting der Rijnsche guldens van het
bekende type van AARNOUD overgegaan.

22 Goudgulden, Rijngulden.
Gelijk aan de voorgaande, met dit verschil, dat

het middenschild op de keerzijde, het wapenschildje
van Gelderland. twee klimmende leeuwen, voert.
v. D. Currs pl. X. 3.

23. Dubbele Groot van Arnhem.
Vz Twee schilden, Gelderland en Gulik, onder

één helm. 7\:RnOliil' UV~ B-S:lJ . -0. lVlJ . -0 .
co ·3.

Kz. Kruis, in de hoeken, Geldersche leeuw, Gu
Iiksehe leeuw, twee adelaars (Arnhem).

+ MOns:m7\: . nOV7\: . uS: . 7\:S:IÜlS:Ms:nS.
v, D. CHIJS pl. X. 11. .

Gelijk aan den Dubbelen Groot van Arnhem van
REINOUD, onder n", 20 beschreven.

Omstreeks 1430 vindt men' munten van AARNOUD

van geheel uien w type; de voorgaande stukken
zijn dus alle voor dien tijd geslagen.

Stad Groningen.
24. Groot.

Vz. Het wapen der stad in eene omraming van
zes dubbele bogen. ~ MOnEm7\: g nOV7\: g
B-ROnIEnSlS

Kz. Een groot kruis een dubbel omschrift snijdend.
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binnenomschrift SIG - IlVM - <J:RV - WK. buiten
omschrift BIlPI<J:InV - slm: Ilüm - e: : PIl!: n 
RI:IHV :~P.

VAN DER CnIJs I) pI. VIII. 8.
Deze Groot -is eene nabootsing, van de Groeten

der Hollandsche Graven W'LLEM V, 131;6-1350.
v. n. Ouus pl. VI 23 en AALBRIWHT 1350--l!;04.
v. n. CnIJs pI. VII. 5 en is vermoedelijk omstreeks
1360 omstaan.

Graafschap Henegouwen.

De Munten van het graafschap Henegouwen te
. Valenciennes gemunt, die in deze vondst voorkomen,
dragen ook de titels van Holland en Zeeland,
en waren in· die landen eveneens gangbaar. Ik zal
mij voor Henegou wen alleen bepalen tot de ver
melding dier. munten; voor de beschrijving dezer
stukken gelieve men onder Holland te zien.

Willem VI 140>-1!>17.
a. Tuin.
CHALON 2) pl. XIX. 137. v. D. CHIJS ') pl. IX.17.
Jacoba van Beieren. 1417-1433.
b. Tuin_
CnAJ.ON pl. XIX. 143. v. D. CIIJJS pl. IX. 2.
Jan IV van Brabant. 1418-1427.
c. Tuin.
CHALON pl. XX. 154. v. n. CnIJs pl. X 4.

1) P. O. VAN OER .CHlJS. De munten 'van Friesland, Groningen en
Drenthe. Haarlem 1855

2) RENIER ClIA{.ON. Becherchee eurlee Monnaiell du Huinaul, 13"llxelles1848.

3). P. O. 'VAN DER CHIJS. De JVttnlenAe,> lJOOI"ll1Illi,/e U1'ua{$chappen

H(liland ell Zeeland. Haeelem 1858.
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d. Dubbele Groot Drielander.
CHALON pI. XX 148. v. D. CHIJS pI. X. 7.

Graafschap Holland.
De munten der graven van Holland vormen in

aantal, na de Vlaamsche munten, het belangrjjkste
deel der vondst.' Wat hun zeldzaamheid aangaat
staan zij zeker aan de spits.

In geen enkele vondst, voor zoover ik heb kunnen
nagaan, waren zoo vele Hollandsche grafelijke
munten bijeen, die nooit of bijr.a nooit onder de
Dogen van verzamelaars gekomen zijn als juist in
deze schat.

Ik bedoel hier in het bijzonder de unieke serie
munten van graaf JAN VAN BEIEREN, die wij aanstonds
zullen beschrij ven.

De eerste graaf, met wiens .munten wij ons zullen
bezighouden is

WILLEM V 1346-1359.
25. Gouden Schild.

Vz. De graaf onder een gothieke troon zittend,
houdt het wapenschild Holland-Beieren.
+ GVIlJlJ8:lJm' ~ DV~ x - x aom + - x lGOlJ2I:IlD'
~ ~ ~ 3S:I.J'.

Kz. Versierd ,bJoemenkruis door vier bogen

omgeven. + ~Prt ~ vramm ~ ~pa ~ R8:GI121:1I1 ~

~pa ~ IMP8:R2I:JJ!.
VAN DER Cnus 1) pI. V. 4.

Dit gouden schild werd volgens ordonnantie van. ~

1355 geslagen.

1)_ P. O. VAN DER CHIJS. De. Munten de,- voul'nut!iye Graafschappen
Holland en Zeeland. Ham-lam 1858.
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:26. Helmgroot.
Vz. De helm, links het wapenschild Beieren

Holland, rechts het wapenschild Holland-Beieren
in eene omraming van vier bogen. >X< GVllJlJEtlJm:
PV~ : aom : I(,OWI: : 0: 3EtWI:.

Kz. Een versierd bloemenkruis. ol- Bl'JllürJ:' ·OVI:
VEtIlIlII1: I: aomta :PHI.

Vergelijk VAN D10" CHIJS pl. VI 26.
Het is mij onbekend in welk jaar deze Groot

aangemunt werd,
AUBRECHT VAN BEIEREN 1359-14\.14 jongere

broeder van WILLEM V.
In het begin zijner regeering handhaalt deze

vorst de munttypen door zijn broeder a~ngenomen,

waarvan wij in deze vondst twee verschillende
stukken aantreffen.

27. Groot.
Vz. Het wapenschild van den graaf Holland

Beieren in eene omrarniug van drie bogen.
ol- 7I:lJBEtRII1VS: PV~ : aom : I(,OlJ7I:: 0: 3EtlJ7I:

Kz. Kruis met dubbet omschrift, het binnen
omschrift snijdend. Binnenomschrift MOn-EtII171:
1101J - 7I:IlP. Buitonomschrift >X< BIlDlUTI1V: SITJ.1:
noma :'DIl! , IlRi : II(,V : ~PI.

v, D. (JHIJS pl. vil. 5.
Deze munt is in type gelijk aan den Groot van

WILLEM V. V. D. CHIJS pi, VI. 23.
28. Helmgroot.

Vz. Oe helm, links het wapenschild Beieren
Holland rechts Hoiland- Beieren, ciao!' vier bogen
omgeven 7I:IJBEtRTJ.1VS ' PV~ : aom : 1101J7I:':
o . 3EtIJ7I:.
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Kz, Versierd bloemenkruis >Ic ll~DlO:1I1 : ovr :
V8:~I1I11 ; ~OmI8:: D~I.

v. D. ORIJS pl. VII, 7.
Deze groot is eene slaafsche nabootsing van de

helmgrooten van WILLEM V. V. D. CHTJS pI. VI.
25, 20.

Van de latere munttypen door AALBRECHT aan
genomen vinden wij slechts eene munt in deze
vondst en wel den Groot na 1H88 geslagen.

~. lJroot met het gehelmde schild.
Vz. Het Beiersch-Hollandsche wapenschild schraag

geplaatst, daarboven een helm, door acht dubbele
bogen omgeven. 7i:lJB8:R1I1' : DV~ : o:om' ;'
1(.OlJ'2I: : :;;: : 38:lJ7i:n'.

Kz. Kruis, net omschrift snijdend, in de hoeken,
het wapenschild van Beieren, de Hollandsche leeu w

en twee tournooihelmen. : >Ic nOV7i: - mOn8:1I17i:
1(.OlJlJ7i:n' - ::;;:: 38:lJ7i:n'.
v. D. CHIJS pI. VU. 8.

WrLLEM VI 1404-1417.
Van dezen vorst ontmoeten wij het eerst den

Groot «Tuin» te Valenciennes in Benegouwen
geslagen.

30. Tuin te Valenciennes geslagen.
Vz. Leeuw binnen een haag (tuin) zittend: houdt

tusschen de voorpooten het wapenschild Beieren
Holland. GVIlJm: D~:D8:I:GR': corn: I,7i:nOI8::
1(.OlJ:';;:: 38::

Kz. Een kruis, het omschrift snijdend, op_ een
compartiment van vier dubbele bogen >te mone:m 
~ : TH\V7i: : P7i:O: : In : - V7i:lJ8:no:'
v. n, UEIIJS 1'1 IX. '17. CHALON 1'1. XIX.lel7

http://F7v.CC
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Deze munt werd, vervaardigd naar aanleiding del'
ordonnantie van 22 October 1405, waarbij de aan
munting van Ttumkens zoowel te Valenciennes als
te Dordrecht werd geordonneerd.

3'1. Dubbele Leeuwengroot.
Vz. Een klimmende leeuw het geheele veld be

slaande. >}< GVILm' , vv~ : ve:l GW ' aom' :
h,OL' , :0 ' 3e:'

Kz, Een gevoet kruis het omschrift snijdend,
in de hoeken twee Beiersche wapenschilden en
twee Hollandsche leeuwen. '1< mOnE' - : nOV7\: ' 
h,OL7\:'v- , :0: 3e:L7\:'.
V. D. CHIJS pl. VIII. 4.

32. Leeuwengroot.
Vz. Gelijk aan den Dubbelen Groot. >}< GVILm' ,

v~' nar : GW : com: h,OL' , :0: 3e:'.
Kz, Omschrift en type gelijk aan den Dubbelen

Groot.
V. D. CHIJS pl. VlIl. 5.

33. Halve Leeuwengroot.
Vz. Gelijk aan den Groot. '1< GVILm : vI' ' ve:' ,

GW : co ' h,OL" Je:L'.
Ez. Gelijk aan den Groot, >}< mon - , nOV7\: - ,

I,OLD' • : 3e:L7\:'
V. D. CHIJS pl. VIII. 6.

Deze Dubbele Leeuwengroot en onderdeelen
werden na 1409 door den muntmeester JAN RASOJR

te Dordrecht geslagen.
JACOBA VAN BEIEREN 1417-14211 (+1433).
Met JACOBA naderen wij het einde van de

regcering van het Beiersche huis in Holland.
De regeering dezer vorstin. W~lS eene periode
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van voortdurenden oorlog en van groote verwarring,
die zich eveneens in de numismatiek openbaarde.

Gedurende dit tijdvak treden ook als Hollandscha
graven op:

JAN VAN BRABANT 1418-1427 als echtgenoot Van
JACOBA.

JAN VAN BEIEREN 1419-1425.
PHlLlPS DE GOEDE graaf van Vlaanderen als erf

genaam sheres» 1425-1428.
'Noch JACOBA, noch haal' man JAN VAN BRABANT)

hebben te DOrdrecht gemunt, deze stad hebben
zij nooit in hun bezit kunnen krijgen.

Van JACOBA komt in deze. vondst slechts één
type voor, de Tuin te Valenciennes gemunt.

34. Tuin.
De ·Ieeuw binnen een haag (tuin), met het wapen

schild Beieren-Holland. PVo:ISS7I: : 171:0:; »r: GR:
0:01: I171:IlOIEi.: 110'; .

Kz. Een kruis, het omschrift snijdend, .op een
compartiment van vier dubbele bogen. >!< mo
IlEi.fI1-7I: ; IWV7I: ; - PAO:' lIl' - V7I:IJEi.IlO:'.
V. D. CHUS pl. IX. 2. CHALON pl. XIX. 143.

Deze Tuinen werden tusschen de jaren 1418 en
1424 geslagen.

JAN VAN BRABANT 1418-1427.
Deze vorst huwde in' 1418 met JACOBA VAN

BEIeREK, in 1420 gaf hij het Stadhouderschap over
Holland aan JAN VAN BEIEREN voor den tijd van
12 jaar over, met de bepaling dat- deze zonder
toestemming van JAN VAN BRABANT en JACOBA niet
zoude mogen munten.

JACOBA huwde in '1423 met HUMPHREY VAN Gt.ou-
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OESTER, maar de Paus weigerde haar huwelijk met
JAN VAN BRABANT ongeldig te verklaren.

In 1425 na den dood van JAN VAN BEIEREN werd
JAN VAN BRABANT wederom tot voogd van den
lande aangesteld, maar de macht van PlULIPS VAN,

BOURGONDIË was groeiende, in 1427 stierf hij.
Munten ,door JAN VAN BRABANT in Holland ge

munt zal men, zooals ik reeds onder JACOBA VAN

BEIEREN vermeldde, te vergeefs zoeken.
35. Tuin te Valenciennes geslagen.

Vz. Zittende leeuw in een haag (tuin) het wapen
schild Brabant-Bourgondië houdeud. lOl), , D~ ,
BR7I:B , 0 ' uma , o:om : \,71: :!"l0 ,0: 38:'.

Kz, Kruis het omschrift snijdend op een com
partiment van vier dub hele bogen. >Xl mons:m
71: : nov7I: : - P7I:O:: III : VA:L8:no:.
V. D. CRIJS 1'1. X. 4. CRALON 1'1. XX. 154,

Deze munt is geslagen volgens ordonnantie van
17 Februari 1420.

36. Duhbele Groot «Drielander», te Valenciennes ge
slagen.

Vz. Twee schuin gestelde wapens, Brabant-Bour
gondië en Brabant, daartusschen een leeuw, in
eene omraming van zes bogen. >Xl 10\, ' DX: BR7I:B : '
0: LImB' : O:OM : \,7I:n': !"lOL': 0: 38:'.

Kz, Kruis met dubbel omschrift. Binnenomschrift
'"' MOn8:m7l:: PO:7I:' : m, V7I:L8:no:' huitenom
schrift >Xl smi, nOM8:n • DOMInI. B8:n8:DIm
mVM (sic). .
V. D. CRIJS pl.. X. 7. CHALÛN 1'1. XX. 148.

Eveneens volgens de ordonnantie van 17 Febr.
1420 geslagen.
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Verder vinden wij van hem nog de munten in
Brabant geslagen met de titels van Henegouwen,
Holland en Zeeland, die wij reeds onder Brabant
beschreven hebben, namelijk:

12. Tuin te Maastricht geslagen.
V. D. OHlJS pI. X. 6. DE WITTE 444.

13. Halve Drielander te Brussel geslageu.
V. D, Cnns pL·XI, 13. DE WITTE 41<7.

JAN VÀN B!':IEREN 14l9-1425, zoon van AALBRECHT

VAN BEfEREN, was bisschop van Luik 1389-1418,
werd in 14'19 door den Keizer met Holland en
Zeeland beleend, deed afstand van zijn bisdom en
maakte zich van een groot deel van Holland meester.

JAN VAN BRABANT droeg hem in 1420 het Stad
houderschap van Holland voor den tijd van twaalf
jaar op, _

Op zijne munten heeft : JAN VAN BElEREN zich
nooit graaf «Comes» maar steeds zoon « filius»
betiteld. Van hem vinden wij in de vondst een
aantal stukken, _die onder de -hoogst zeldzame
munten gerekend kunnen worden.

Het eerste stuk waarmede wij ons bezig zullen
houden is de

37. Griffioen.
Vz. Griffioen naar links zittend, houdt het wapen

schild Beieren-Holland, l{< 1O~'S ~ uV~ ~ B2I:V7I:W ~

o ~ I'IlJIV ~ ~7I:120' -.~OlJ'.
Kz. Kruis het omschrilt snijdend, in het midden'

het Beiersche wapenschild omgeven door vier bogen,
alles op een groot compartiment van vier bogen
M012e:m-7I: ~ 110V7I:- 1'71:0: ~ uV - 0:' x B7I:V7I:.
Onbeschreven. Plaat 1. N'. 2.

http://F7v.CC
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. Deze munt i. eene slaafsche nabootsing van de
Griffioenen door JAN VAN BEIEREN al. bisschop van
Luik 1389-1418 geslagen en moet dus in het
begin zijner regeefing in Holland, vermoedelijk
reeds in 1419 gemunt zijn. Onder Luik zullen wij
de Griffioenen, voor dit bisdom geslagen en ook in
de vondst aanwezig, beschrijven. (n", li3).

Voor Holland was deze munt geheel onbekend.
De aanmunting moet wel heel gering geweest

zijn, wanneer wij zien, dat dit het eenige exemplaar
is, hetwelk ooit is voorgekomen.

38. Goudgulden «Rijngulden of Beiersgulden» .
.vz. Johannes de Dooper staande. S .IOq2l:1IIlle:S

B2I:BrI1ISrI121: (leeuwtje).
Kz. Vijf schildje. in een kruis gesteld, midden

dubbele arend, boven arend, rechts kruis, links
leeuw, beneden Beieren. >l< DV~ . B2I:V2I: . lOl,.
PIIJI . q21: . qOIJ2I:llD . 3.
V. D. Cl/l'S pI. XI. 1.

Deze goudgulden us cene slaafsche nabootsing
van den goudgulden van hertog REINOUD IV van
Gelderland, onder nv. 17 ,beschreven en volgens de
ordonnantie van 1402 geslagen. De goudguldens
van JAN VAN BEIEREN zijn naar. aanleiding der
ordonnanties van 10 Maart 1421 en 2U April 1423
vervaardigd.

39. Dubbele Groot.
Vz. Leeuw naar link. gaande, daaronder OORD'

(Dordrecht). >l< (OI,IS' DVO:': B2I:V2I:RIe: : PIIJIl:
qOIJIJ2I:llrI1: 03'.

Kz. Een gevoet kruis, in de hoeken 1 en 3.
Beiersen wapenschild, 2. gepluimde helm,. 4. ge-
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hoorn de helm: >I< P2I:~ : "Dm' . SIfl1 : IlOBIso:vm:
0: M2I:IlI2I:fl1 : ss:mp'.
V. D. OHlJS pl. XI. 9.

JAN VAN BEIEREN ordonneerde 22 Juli '1422 boven
staande Groeten aan te munten j gezien de groote
zeldzaamheid dezer stukken, schijnt deze aanmunting
slechts van korten duur te zijn geweest, en werd al
spoedig eene kleine wijziging aangebracht, en in
plaats van DORD' de naam van het graafschap
11011D' (Holland) onder den naar links loopenden
leeuw geplaatst, de aanmunting van deze laatste
soort, was vrij overvloedig en heeft waarschijnlijk
tot 1424 geduurd.

40. Dubbele Groot.
Vz. Leeuw naar links gaande, daaronder I10lJD'

'"' 1011' g nvx g B2I:V2l:' g PII1I' gI121:IlIlOms: g
I,OI121:IlD g03.

Kz. Gevoet kruis, in de hoeken: '1. gehoornde helm,
3. gepluimde helm, 2 en 4. Beiersch wapenschild.
>I< P2l:~ g Dm s SIfl1 g IlOBISO:VM g 0 g M2I:
IlS:2I:fl1 gSS: M.
V. D. OHlJS pI. XII. 11.

41. Dubbele Groot:
Gelijk aan den voorgaanden, maar in de hoeken

van het kruis 1 en 3. de Heiersche schildjes, 2. ge
pluimde helm, 4. gehoornde helm.
V. D. OHIJS pI. XII. 12.

42. Groot.
Type van voor- en keerzijde gelijk aan den

Duhbelen Groot n-. 40.
Vz. >I< 1011 g DVlt gB2I:V2I: sPII11 g I121:IlOms: g

1)011' g 3.
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Kz. iI< PlI:lt : On! : stm e nOBISO:VM : 0 :
MlI:Ile:7I:m.
v. D. CHIJS 1'1. XII. t3.

43. Groot.
Type van voor- en keerzijde gelijk aan den

• Dubbelen Groot n-, 41,
Omschriften gelijk aan den Groot n-. 42.

V.D. CHIJS 1'1. XLIII. 1.
We zijn nu gekomen tot de uiterst zeldzame

serie Dubbele en enkele Grooten van JAN VAN
BEIEREN met de twee schilden Beieren-Holland.

Prof. VAN DER Cnns heeft in zijn werk één stuk
van elk dezer munten beschreven en afgebeeld,
pl. XXXVI. H) en 1'1. XII. 16, maar behalve deze
dool' V. D. CHIJS afgebeelde was het hestaan van
meerdere exemplaren onbekend.
De~e Dubbele en enkele Groeten zijn geslagen'

terigevolge van de ordonnantie van October '1420
en behooren dus chronologisch vóór de Leeuwen
grooten onder n-, 39-n'. 43 beschreven, geplaatst
te worden.

Van deze Dubbele Grooten gingen el' 76 op de
troysche Mark, het gehalte was 5 penningen
6 grein fijn zilver, van de enkele Grooten 122 op
een Mark. het gehalte 4 penningen fijn zilver.

Van de Dubbele Leeuwengrooten onder n'. 39
n", 43 beschreven en volgens ordonnantie van
22 Juli. 1422 geslagen, gingen er 64. op een Mark
mei. een gehalte van 4 penningen fijn zilver.

Het behoeft ons niet te verwonderen dat er van
deze laatste, niettegenstaande het geringere gehalte,
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minder stukken nit een Mark Trays kwamen, dan
. van de hieronder te beschrijven munten, de Leeuwen

groeten waren ook zooveel grooter in afmeting.
In de vondst nu bevonden zich van de Dubbele

Grooten van de ordonnantie van 1420 zes exem
plaren, van de enkele Grooten vijf exemplaren,
alle onderling verschillend en bijna alle uniek.
Deze vcrschtuende stempels echter wettigen het
venrioeden dat er van deze stukken eene groote
aanmunting heeft plaats gehad.

De groote zeldzaamheid dezer munten is evenwel
in verband met het voorgaande zeer goed ver
klaarbaar.

Doordat JAN VAN BE[EH~N bij ordonnantie van
22 Juli 1422 nieuwe zilveren penningen van een veel
lager gehalte liet vervaardigen, werden natuurlijk
de munten der vorige ordonnantiën valt veel hooger
gehalte, aan het verkeer onttrokken er7 zooveel
mogelijk versmolten en in nieuwere omgemunt;
el' schijnen slechts zeer weinige exemplaren aan
dit gevaar ontkomen. Hierdoor is ook verklaarbaar
dat de dubbele en enkele gouden penningen van
dit type, bij V. D. CHJS op pl. XI n", 6 en 7 naar
ALKEMADE afgebeeld, en die respectievelijk 3 en
l karaat meer fijn goud hielden dan cle latere
dubbele en halve Schilden, tot nu toe onvindbaar
waren. Wellicht dat nog eens een enkel exemplaar,
aan den smeltkroes ontsnapt, uit eene vondst te
voorschijn komt,

44. Dubbele Groot.
Vz. Twee schilden, links Beieren, rechts Holland

Beieren in eene ornraming van vier dubbele bogen.
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+ 10l7.':nvx :B7I:V7I:R' , FlLJI': l7.7I:n':l7.o.LJLJ7I:' :
o :5e:e:LJ'.

Kz. Kruis, iu de hoekeu : 1. helm met twee
horens, 2. schild van Beieren, 3. helm met pluim,
4. Hollaudsche leeuw. + P7l:~ ; Dm' , snn :
nOBIsa:vm; e:rJ.1 : m7l:ne:7I:m: smp .

Onbeschreven variant: V. IJ. OHIJ' pl. XII. '15 en'
pl. XXXVI. 19. Plaat 1. N°. 3.

45. Duhbele Groot,
Vz. Hetzelfde type. + 101,': ïlV~, B7I:V7I:RIe:,

PILJII ; l7.0LJ7I:IlDIe:: 0, 5e:.
Kz. Kruis, in de hoeken: L helm met pluim,

2. schild van Beieren, 3. helm met twee horens,
4. Hollandsche leeuw.

Omschrift eindigt met se:mp.
46. Dubbele Groot.

Gelijk aan n-, 45, maar met IOl7.' ; en smp .
47. Dubbele Groot.

Vz. Hetzelfde type. + lOl,' : ïlV~ , B7I:V7I:R' :
FILJII : 1,7I:Il': 1,0LJLJIl': 0.: 3e:e:LJ'.

Kz. Gelijk aan nv, 45, maar smp'.
48: Dubbele Groot.

Vz. Hetzelfde type. + lOl,' : ïlV~ : B7I:V7I:RIe:,
FILJII : 1,0LJ7I:nDIe: : 0 : 5e:'.

Kz. In de hoeken van het kruis: 1. Hollandscha
leeuw, 2. helm met twee horens, 3. schild van
Beieren, 4. helm met pluim.

Het omschrift eindigt met smp.
49. Dubbele Groot.

Vz. Hetzelfde type. + 10l7.' : ïlV~ : B7I:V2\:R' :
FILJI' : l7.7I:n' , 1,0LJLJIl' ; 0 , 5e:e:LJ'.

Kz. Gelijk aan n", 48.
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50. Groot.
Vz. Twee schilden, links Beieren, rechts Holland

Beieren, in eene omraming van vier dubbele bogen.
IO~'; ïlV~ ; B7I:V7I:R~ : FIIJI ; ~7I:n ; ~OIJIJn' ;

0 3' .
Kz, Kruis, in de hoeken: 1. schild van Beieren,

2. helm met twee horens, 3. Hollandsche leenw,
4. helm met pluim. + P7I:li: ; om : SIII1; nOBIS
o:vrn ' 0 ; rn7l:ne:7I:1I1 ; S'.

Onbeschreven variant van VAN DER CHIJS pl.
XII. 16. Plaat I. W. 4.

51. Groot.
Gelijk aan n". 50, maar op de keerzijde:' I. Hol

landscha leeuw, 2. helm met 2 horens, 3, schild
van Beieren, 4. helm met pluim,

52. Groot.
Vz. Hetzelfde type. + IO~': nvx : B7I:V7I:Rle:;

FIIJII : 1,0IJ7I:'ïl ; 03.
Kz. In de hoeken: 1. schild van Beieren, 2. helm

met pluim, 3. Hollandsche leenw, 4. helm met
twee horens.

Vergelijk V. n. Currs pL XII. 16.
53. Groot.

Vz. Hetzelfde type. + IO~' , OVli: ; B7I:V7I:R' :
FIIJl' : ~7I:nnon' : ~O': 03'.

Kz. In de hoeken: 1. helm met plnim, 2. schild.
van Beieren, 3. helm met twee horens, 4. Hol
landsche leenw.

54. Groot.
Vz. Hetzelfde type. Io.~': OV~; B7I:V7I:R':

FIIJI' ; ~7I:n : ~O!JIJ' ; 03'.
Kz. In de hoeken: 1. helm met twee horens,
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2. Hollandsche leenw, 3. helm met pluim, 4. schild
van Beieren.

Alle 'munten van JAN VAN BElEREN zijn door de
muntmeesters JOHAN NEMERyen GODSCALC TIEL

:MAN OEMSSOON geslagen.
Pnu.u-s VAN BOUlWOl'l"Dri.: als erfgenaam «heres»

1425"':"'1428.
Met PHIUPS komt het Bourgondische huis in

Holland aan de regeering,
Op zijne munten, tusschen '\425-1428 neemt

hij den titel «heres» erfgenaam aan, van 1428-1433
dragen z~j de namen van .JACOBA VAN BEIEHEN en
PHILlPS, daarna alleen zijn ti tel.

m. Gouden Schild of Klinkart (Clinkaert),
Vz. De graaf onder een Gothieke troon zittend,

houdt het Bourgondische wapenschild + PI1S ~

DVS: ~ BVRG' x - x aom x - x FLJ2I:D' ~ 1,e:S ~

110LJ' :33. .
Kz. Een versierd bloemenkruis. dool' vier dubbele

bogen omgeven. + ~pa g VIWUIW g ~pa g
Re:GVmTI1 g"pa g \l1Pe:R2I:TI1.
V. D. CHIJS pl. XII. 2.

Deze Schilden werden tusschen November '\425
en December 1426 geslagen..

De latere munten van PHILIPS DEN GOEDE met
JACO~A VAN BEIEREN 1428-1433 en als graaf alleen,

.komen in deze vondst niet VOOI'.

Aartsbisdom Keulen.

De velgende twee g.oudguldens van het aarts
bisdom Keulen treffen wij' in de vondst aan.

DIRK 1I graaf van MEURS' 1414-1463.
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. 56. Goudgulden te Bonn geslagen.
Vz. I~ een driehoek, het wapen van Keulen en

Meurs, boven links, de gekruiste sleutels, rechts,
het kruis van Keulen, onder, een roos. rI'qe:ODI-a:
7I:Re:PI- «or.om.

Kz, Johannes de Deoper staande, naast het hoofd,
een kleine dubbele adelaar (Saarwerden). MO
ne:rI'7I: - BVIrlSlS.

Noss ') 272. ,
Deze Bonner goudgulden werd in 14-15geslagen.

57. Goudgulden.
Vz. De. heilige PETRUS, staande, aan zijn voeten,

het wapenschildje van Meurs, rI'qe:oma' * 71:
RaPI' * aOlJO'.

Kz. In een driehoek, het schild van het aarts
bisdom Keulen, daarop Meurs, boven links, schildje
van Mainz I rechts van. Trier, onder Beieren.

* MOne:' - * nOV2\: *.- *Bvne:'.
Noss 322.
Deze goudgulden werd iu -1423 te ',Honn aan

gemunt.
Graafschap Kleef.

ADOLF VIl als graaf '1391,--1417 (I417--J!J48
hertog).

Van dezen ADOL>' komt een Dubbele Groot voor,
in de jaren- 13~4-"l4n toen hij nog graaf was
geslagen.

58. Dubbele Groot te Kleef geslagen.
Vz. De gehelmde wapenschilden van Kleef en Mark

t) ALFRED Noss. Die jlfünzen del' Erz.bischö[e van Cöln: 1306-1547.
Cöln '1913.



naast elkander. 7I:DOlJP' . cornas alJS:vs:·
-2: . M7I:tHjS:.

K~. Gevoet kruis het omschrift snijdend, in de
hoeken vier lelies. M0 nS:Tj1·71: • noV71: • - uS: .
(({JS: - Vs:nSIS.

Graafschap Ligny en St.. Pol.

PJ~ILlPS VAN BOURGONDIË-BRABANT, tweede zoon
van ANTON VAN Bounooxurë hertog van Brabant
en JOHANNA dochter van WALRArtf VAN LUXEMBURG,

werd den 25 Juli 1404 geboren. Toen zijn moeder
in 1407 stierf, erfde hij Ligny en Sainf Pol.

. Tijdens de regeering van zijn broer JAN" TV was
hij in 1420 tot 1422 Ruwaart van Brabant. In
·1427 'volgde hij zijn broeder als hertog van Brabant
op 1427-1430.

In deze. vondst vinden wij van hem twee hoogst
_zeldzame munten, die in de periode, na het be

kleeden van het ambt van Ruwaart van Brabant
en vóór hij als hertog aldaar opvolgde, dus tusschen
de jaren 1422-:1427 te Rnmlnghém in Artois ge

slagen' zijn.
In 1425 gaf' hij zijn muntmeester J;\CQUES DE

LEBEQUE order te Elincourt verschillende geldstukken
te slaan naar het type van "de Vlaamsene munten,
zooals hij te Ruminghem gemunt heeft.

ALPHONSE DE WIT'fF. I) Ieverde ons in een uit
voerig artikel het bewijs, dat de munten, waarvan

1) ALPIJONSI, UE WITTIi:. Un: noueeuueuer ?nonélaire m-tesien; Monnaie,
(,'appées pa)' PIIlLlPP& DE SAINT POL à Ruminghem el à Elincoltl't.
Reu'up. N-umi,<;matique 3e volume, terne hultièrne 1890,' '
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de beschrijving hieronder zal volgen, in de jaren
1423 of 1424 te Ruminghem geslagen moeten zijn.

Waarschijnlijk werd hem door PHILlPS DEN GOEDE
graaf van Vlaanderen, zijn leenheer, toen deze hem
1 December 1422 machtigde, van de bewoners
zij ner verschillende bezittingen slechts voor één
enkele keer eene schatting te heffen, hem ook
slechts voor deze enkele keer het recht verleend
te Ruminghem, een klein plaatsje in Artois gelegen, .
munt te doen slaan.

59. Dubbele Groot in 1423 of 1424 te Ruminghem
geslagen.

Vz. Twee wapenschilden onder een helm, rechts
Brabant, links Brabant-Bourgondië. P~S: BR7I:·
B7I:n : ao M : IJmS:I : s:m: somt:P7I:VIJI.

Kz, Gevoet kruis, in de hoeken: tw~e lelies I

Brabautsche leeuw en Limburgsche leeuw. Jol< MO
ne:m : nov: aOMImlS : IJmS:I e:m: samI
P7I:VIJI.

DE WITTE. Brabant texte p. 292.
Revue num. 189U p. 71-86.
(DE WITTE beschrijft in de Revue num. nog eon.

variant met Mone:m7l:: nov: ).
üO. Groot in 1423 of 1424 te Ruminghem geslagen.

Vz. Hetzelfde type. P~S: BR7I:B: aOM : IJmS:I:
o :SWI'I : P7I:VIJI. .

Kz. Hetzelfde type. Mons:m: nov: aOMImIS:
IJmS:I : 0 :Sal : P7I:VIJ'.

Plaat]. N'. 5.
Deze Groot was tot op heden geheel onbekend.
Van den Dubbelen Groot waren slechts twee'

exemplaren bekend, ·in de belangrijke verzameling
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van ons eere-lid den Vicomte DE JONG HE en in het
Cabinet de l'Etat Beige te Brussel.

Van de variant met MOns:m7i: berust een exem
plaar in de verzameling DE JONGHE.

De Vlaamsche mnnten, die als voorbeeld gediend
hebbeo, werden door PHILlPS DEN GOEDE geslagen
(n-. 97), terwijl ook JAN IV van Brabant hetzelfde
type nabootste (ns, 9). .

Bisdom Luik.

JAN VAN ARKEL '1364-1378.'
61. Groot te St. Pieter bij Maastricht geslagen.

Vz. De heilige Petrus, ten hal ven lijve, met
sleutel en boek, waaronder het wapen van Arkel,
het geheel dool' vijf bogen omgeven. >i< MOns:m7i: g
S7i: c - c narl1l g ps:mm.

Kz. Versierd kruis, >i< 100,7i:nns:S ~ S:P'S ~

IJS:0 I)Is:nSIS.
DE CnESTRET 1) 262.

JAN VAN BEIEREN 1389-14'18 (als graaf van Holland
1419-1425) zoon van AALBRECHT VAN BEIEREN
1359~1404 graaf van Holland.

62. Dubbele Griffioen te Luik geslagen.
Vz. Griffioen naar links zittend met het wapen

schild Beieren-Holland. + 10l1'S ~ DS: ~ B7i:V7i:I7i: ~

S:IJ'a: ~ 1JS:01) ~ 0 ~ 0:0 ~ IJO'S. '
Kz. Kruis het omschrift snijdend, in het midden

het wapenschild van Beieren, omgeven door vier
bogen, het geheel op een groot compartiment van
vier bogen, vier' leeuwen (Holland) in de hoeken

.1) BARON J. DE CHESTRET DE HA.:NEFFE. Numismatique de la Pl'Înci
pault de Liêqe. Bruxelles 1890.
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van het kruis. + MOVlS: - rI171: ~ 110V-71: ~ LS:OO
1S:l1o:IS.
DE CHES'rRET i288.

. Cd. Griffioen[te Luik geslagen.
Vz. Hetzelfde type. + 10[,'S ~ OS: ~ B7I:V7I:I7I: ~

S:L'a ~ LS:OO ~ ,
Kz. Hetzelfde type, maar zonder de leeuwen in

de hoeken van het kruis. >I< MOI1S:-rI171: ~ 110V-7I:
LS:OO - 1S:l1aIS.
DE CHF.STRET 290.

. -
In navolging van deze munt, is de unieke Grif-

fioen voor Holland (n", 37) geslagen.

64, Groot te Saint-Trond geslagen,
Vz. In eene omraming van acht bogen, het

wapenschild Beieren-Holland onder een helm. lOl,:
B7I:V7I:R : S:La ; LS:OO : ;;;: , aom : LOS; .

Kz, Groot kruis, het omschrift snijdend; in de
hoeken, het schild van Beieren, de Hollandsene
leeuwen twee helmen. >I< nov7I: - monS:rI171:
SaOnrI1R - Vï)Ons: - :
DE CH.STRET 292.

Deze Groot is eene nabootsing van den Groot door
AALBRF.CHT VAN BEIEREN, graaf van Holland geM
slagen (n", 29).

Hertogdom Luxemburg.

Dit hertogdom leverde aan de vondst slechts
eene munt.
.rOSSE VAN MORAV/l; 1388--1402.

65. Groot «Gans».
Vz. Het wapenschild Luxemburg en Keizerrijk



in een driehoek. ~ 10DOO:' 0 m~RO:X1' 0 0:DIIlS' 0

MOR~"IE.

Kz. Gevoet kruis een dubbel omschrift snijdend.f
Binnenomschrift mOill - ETI1~ : - !.lUO: - EIIlB',
buitenomschrift BIIlDla:TI1'· - Sl'l1 : nom - e:n :
DIIlI'. -11117 : ~PI' .

• BERNAYS et VANNÉRUS I) 16R.
Deze Groot werd tusschen 1388 en 1397 aange

munt, de letters ffi, 0 en a zijn in gezichten
veranderd.

Aartsbisdom Mainz.

JOHAN II GRAAF VAN NASSAU 1397-1419.
60. Goudgulden te Hoechst geslagen.

• Vz. Johannes de Dooper staande. 1011IS : ~R 
e:p'. M~GVnTI1.

Kz, Het gedeelde wapenschild Mainz-Nassau ;
boven rechts, het schildje van Keulen, links Trier.
MO-ne:TI1~:I: 110e:STI1 SVP' - MG.

Deze Hoechster goudgulden werd geslagen volgens
de muntconventie in 1417 tusschen de aartsbis
schoppen van Mainz, Trier en Keulen gesloten.

Graafschap Meurs.

FRfmERIK graaf van Meurs en Saarwerden
1417-1448.

67. Goudgulden «Ryngulden»,
Vz.Johannes de Dooperstaande. S·1011~IIlne:S

B~BTI1ISm~ (leeuwtje).
Kz. In eene omraming van vier bogen, vjjf

1) EOOUARD BERNAYS et JULE5 VANJ\lÈRUS. Hietoire nUmi8»latiqu~ de
Luxernbottrg. B7'uxelles 1910.

s
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wapenschildjes in een kruis gesteld, in het
midden dubbele arend (Saarwerden), boven het
zelfde schildje, rechts kruis, links leeuw, onder
Beieren. + ons. PRe:ïle:RJCJ:' . 0:.0'· Moms .
0·SVDS'.

68. Goudgulden, gelijk aan n'. 67, alleen de letter D van
. SVOS' gedeeltelijk op de laatste S geplaatst.

Deze hoogst zeldzame goudguldens zijn slaafsch
nagebootst naar de RijnguJdens van REINOUD IV
van Gelderland 1402-1423 (n'. 17).

Deze Rynguldens moeten zoowel in Nederland
als in de Duitsche Rijnstreken wel een bijzonder
geliefd munttype geweest zijn.

De Rijnguldens van JAN VAN .BEIEREN graaf yan
Holland 141\)-1425 (nv. 38) en van FREDERIK VAN

BLANKENHEIM, bisschop van Utrecht 1304-142i1
(n'.73) zijn wederom geheel gelijk aan de Geldersche
en aan die Jan Meurs,

De aanwezigheid in de vondst van de Rijnguldens
van Gelderland, Holland, Utrecht en Meurs van ge
heel hetzelfde type, alleen in omschrift verschillend,
bewijst reeds, dat zij alle omstreeks denzelfden tijd
het licht zagen en dus in het begin van de regeering
van onzen FREDERIK graaf van Meurs geslagen zijn.

In eene oorkonde van de stad Frankfort 1) van
1427 worden deze goudguldens reeds vermeld,
zoodat zij vóór 14~7 geslagen moeten zijn.

Wij kunnen de aanmunting dus met volle zeker
heid tusschen 1417 en 1426"stellen.

,1) PAUI. JOSEPH. Goldmümen des- XIV. und X V. Jahrhundet·ts. H'ank
(urt a/,U 1882 pag. 168/169.
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Graafschap Namen.

JAN III «THIERR]) genaamd 1418-142\J.
Deze vorst zag zich door schulden genoodzaakt

zijn graafschap in 1421 aan PHILIPS DEN GOEDE
graaf van Vlaanderen te verkoepen.

Reeds 14 October 1421 vaardigde PHILIPS zijne
eerste muntordonnantie voor Namen uit; de munten
van JAN lil zijn alle vóór 14 October 1421 geslagen.

69. Dubbele Groot.
Vz. Twee schilden, recbts de leeuw van Namen,

links, gevierendeeld, dubbele adelaar en leeuw,
onder een helm. >I< 1ü'"l2\:rms:s g o:oms:s g

rmmVRo:s:nSIS.
Kz. Een kruis, in de hoeken twee dubbele

adelaars en twee leeuwen. >I< monS:lI171: gnOV2\: g
cormmrs gn7l:mVRo:e:nS.
Onbeschreven.

.Deze Dubbele Groot was tot uu toe geheel onbe
kend; CHALON ') beeldt op pI. XIV n-, 192 den

enkelen Groot van dit type af. Deze munt is eene
nabootsing van de Dubbele Grooten van JAN IV
VAN BRABANT 1415-1427 (n-, 9) van JAN ZONDER
VREES van Vlaanderen 1405-1419 (ns, 91) en van
PHILIPS DEl' GOEDE (n-, 97).

Heerlijkheid Schoonvorst.

JAN I heer van Heinsberg. Gulik en Loewenberg
13\15-1438 verkreeg in 1411 van hertog REINOUD IV
van Gulik-Gelderland tegen betaling van eene som

J) RENIER CSALON. Reehercues sur les MQnnaies des camtee de Namu,'.
B"uxelle$ 1860.
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van 8000 gulden de heerlijkheid Schoonvorst in pand.
JAN I 1411-1438.

70. Tuin.
Vz. De leeuw binnen een haag (tuin) gezeten

met het gevierendeelde schild Spanheim-Heinsberg.
IOq~Ime:S : Oe: : IV!JI~ : ;15 : qe:mSB': !JO'.

Kz. Kruis, met bloemen versierd, het omschrift
snijdend1 0mgeven door vier bogen. MOne:rrt : 
~ : llOV~ : - SO:Oe:ll : - vomsm.
il'h:NADIER ') 68 variant.
VAN DER CHIJs ') pI. 29 n'.10 variant. Plaat 1, n", 6.

Deze groot «Tuin» is eene nabootsing der Tuinen
van WILLEM VI graaf van Holland 1404-1417
(n'.30), van JACOBA VAN BElERE" 1417-1428 (n", 34),
van JAN IV VAN BRABANT 1418-1427 (n", 12 en
n'. 35). Deze Tuinen zijn alle vóór 142/, aangemunt
en is deze Schoonvorster Groot dus eveneens
tusscheu 1411 en 1424 geslagen.

'Aartsbisdom Trier.
KUNO II VAN FALKENS'fCIN '13ti2-138.8.

71. 1'/, Schilling (18 Pfennige).
Vz. DeH.Petrus ten hal ve lijve onder een Gothieken

troon, boven den heilige, de schildjes van Minzen
berg en Tri et·. O:OllO: ~RO:qe:PS : mRe:Ve:·.

Kz. In eene ornraming van zes bogen het wapen
van Trier-Minzenberg. (twee gekruiste sleutels)
Pe:R: e,2I:!J:~Ra~n : MOlle:: mRe:..
Noss ") 170.

---'-c--
I) Jui~:s MENADIt:R. Die Mt,nzen de,. Jülichsl' Dynasten Ge,çchlechte,'

Die Aac1lener j1'[ünzen. Rerlin 1913.
2} P. O. vAN DI:':R CHUS. De J{,mte~ tlm' Letmen van Braband en

Lîmbul'g. J[((.(l1'lenl 1862.
3) ÀLFREn Noss. lne Milnzen van Trier, BQYln ·1916.
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Deze 1'/2 Schilling werd in de jaren lil72-1375
te Trier geslagen.

WERNER VAN FALKENSTEIN 1388-1418.
72. Weisspfennig., . .

Vz. De H. Petrus onder een Gothieken troon.
• WEIWIEW * 7I:BEPS • mB .

Kz. Gedeeld wapenschild Trier-Minzenberg in
een driehoek. >}< MOne:m71: • nóvx aove:lJe:ns.
Noss 206.

Weisspfennig tusschen 1394 en 1399 te Coblenz
geslagen.

Bisdom Utrecht.

De Utrechter munten in deze vondst zijn alle
van den bisschop -FREDElUK VAN BLANKENHEIl\i.

FREDElUK VAN BLANKENHEIM 1394-1423.
73. Goudgulden «Bijnguldena.

Vz, Johannes de Dooper staande: S· IOI~7I:t1Ile:S

B7I:BmISm71: (leeuwtje)•.
Kz. Vijf wapenschildjes door vier bogen omgeven,

in het midden, schildje met den dubbelen adelaar
(Roomsche Rijk), boven betzelfde schildje, links
leeuw (Blankenheim), rechts kruis (Utrecht), onder
aan Beieren. >}< ïlnS' . FRe:lJEfR·a' . e:PW·
mB7I:le:ame:nS'
VAN DER CRIJS ') pI. Xll l, 1.

Deze Rijngulden is eene slaafsche nabootsing
van .den Rijngulden van RE1NOUD IV VAN GELDER
LAND 1402 -1423 (ns, 17) en eveneens geslagen

1) P. O. VAN DER CHTJS. De Munten der Bisschoppen van de Hcêrlijk
heid en de stad Utrecht. Haa,:lem 1859.
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door JAN VAN REIEnEN graaf van Holland 1419
'1425 (n", 38) en door FREDERIKGRAAF VAN MEURS

1417-1448 (ns. 67).
74. Dubbele Groot te Deventer geslagen.

Vz. Het schraag geplaatste wapenschild met den
leeuw van Blankenheim, met een helm gedekt, in
eene omraming van twaalf boogjes. FRS::D8:RIU g
nar g GB:Rg e:po: gmB:Rle:o:me:nS.

Kz. Adelaar boven het Stichtsche wapenschild,
het dubbel omschrift snijdend. Binnenomschrift
>I< MOne:m:R $ïl- :RVe:nme:Re:, buitenomschrift
>I< Be:ne:mo:m: o.VI·Ve:m-m : !TI : nomme::
nosrum.
VAN DER CaIJS pI. XIII. 6.

75. Groot te Deventer geslagen.
Vz. Hetzelfde type en omschrift, maar het om

schrift eindigt metmB:Rle:o:me:.
Kz. Adelaar boven het Stichtsche wapenschild.

>I< MOne:m:R: nOV:R - ïl:RVe:nme:Be:mS.
VAN DER CaIJs pl. XIII. 7.

76. Groot te Deventer geslagen, het omschrift eindigt
met mB:Rle:ó:m
VAN DER CHIJS pl. XIII. 8.

77. Groot te Deventer geslagen, de omschriften eindigen
met mB:Rle:o;rl1e: en ïl:RVe:nme:Be:nS.
VAN DER CHIJS pI. XIII. 9.

Deze Deventer munten zijn door den muntmeester
ADRIAAN PETER SCHAERTSZOON geslagen, die 25 Jan.
'14'15 door den Bisschop tot muntmeester aange
steld werd.

Merkwaardig is dat twee exemplaren van den
Groot n". 75 en een exemplaar van den Groot
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ns, 76 te Munster in Westphalen' met het hoofd
van den Apostel PAULUS ingeklopt waren.

78. Dubbele Groot te Rhenen geslagen.
Vz. Type van n-, 74. PRS:Ds:ma: DS:I: BR7\: :

S:PH: TJ1R7\:Is:ams:nSlS.
Kz. Type van n°. 74.llinnenomschrift >I< MOns:·

TJ17\:$1l • Rys:ms:nS. buitenomschrift >I< Bs:ns:·
mam: UVl : vs:m·m m: normna nommt.
VAN D~R CHIJS pl. XIV. 21,

79. Groot te Rhenen geslagen.
Vz. Type van n", 75. PRS:ûS:RHI: llS:l: BR7\: :

s:pa: mR7\:ls:o:m'.
Kz. Kruis, het omschrift snijdend, in het midden

een schildje met adelaar, in de hoeken leeuwen
(Blankenheim) en gekruiste sleutels (Rhenen).
Mons:m-7\:· nOV7\:· RYs:m·s:nms.
VAN DER CHIJS pl. XIV. 23.

VAN DER CHIJS meende dat het rniddenschildje
op het kruis, wel het Stichtsche wapen zou kunnen
zijn (het exemplaar helwelk hij afheelde was sterk
besleten). Dit exemplaar toont echter duidelijk
een adelaar.

Heeft wellicht JOHAN DEN VRIESEN deze munt
geslagen?

In 1416 werd hij door den bisschop te Hasselt
aangesteld met het recht ook in andere munt
plaatsen geld te slaan.

SO. Dubbele Kromstaert te Utrecht geslagen.
Vz. De klimmende leeuw naar links, op zijne

schoft het Stichtsche wapenschild, met den leeuw
van Blankenheim als middenschild. >I< PRS:Ds:m·
ovs gs:pa gmR7\:ls:amEWSlS
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Kz. Kruis het omschrift snijdend, in de hoeken
B.IJ· 2\: - n (Blankenheim). Omschrift 'ie mOMa:
rIl2\:; nOV-2\: ; a:pa; rII-R2\:Ia:O:rII.
VAN DER CHIJS pl. XXX. 2.

Deze Kromstaert is eene nabootsing van die
door JAN ZONDER VREES graaf van Vlaanderen in
April 1418 geslagen (n", 94) en dus vermoedelijk
in '1419 of 1420 vervaardigd.

.Valkenburg (onder Vlaamsche heerschappij).

Valkenburg was in '1396-1399 door PHILIPS !JEN

STOl:lTM'OEDIGE graaf van Vlaanderen "bezet, en
heeft deze aldaar munten laten slaan.

Tot December '1398 werden aldaar gemunt '1'1500
Nobels, 1324 Dubbele Grooten met den leeuw,
17 enkele Groeten.

lu 1399 tot 1 November van dat jaar 192 Nobels
en 92 Dubbele Groeten.

Tot op heden zijn alleen de Dubbele Grooten met
den leeuw bekend, de Nobels en enkele Groeten
zijn nog niet teruggevonden.

Evenals de Dubbele Groot zullen de Nobels en
enkele Grooten wel gelijk aan de Vlaamsche
stukken zijn, met een geheim teeken de munt
plaats aanduidend.

De Dubbele Groot", in deze vondst aanwezig,
heeft geheel en al het type en de omschriften van
den Vlaamsehen Dubbelen Groot volgens de Ordon
nantie van 1388 geslagen (n°, 89) en is alleen
herkenbaar aan den knoop, dien de leeuw in zijn
staart heeft en die op de in Vlaanderen geslagen
stukken ontbreekt.
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81. Dubbele Groot.
Vz. Een zittende. leeuw, om zijn hals een kraag

(mante), met het wapen van Bourgondië, in zijn
staart een knoop (uoeud)• .jo P!ollJ!PP , DE! : G-:
ïlV~;BVRG:';;:: com: PlJ2I:IlD'.

Kz. Een lang kruis I . het omschrift snijdeud ,
waarop het Bourgondisch wapenschi ld. >I< xlm:
no-sus: now-mr: BEIlE·ïlIo:mVM.
C. Pror 1) Revue Beige 18.2 p. 122-12f>.
MENADIER 2) p. 154 Note.

Graafschap Vlaanderen.

Het leeuwenaandeel der vondst bestond uit
Vlaamsche' stukken, niet minder dan 460 van de
840 munten waren van Vlaamsehen oorsprong.

De volgende munten waren vertegenwoordigd :
LODEWlJK II VAN MüE 1346~13S4,

82. Leeuwengroot.
Vz. Staande lee uw met een rand van twaalf

schildjes omgeven; waarvan 11 met klaverblaadjes
en 1 met een leeuw. + mona:m21: ço PlJ2I:nJ)'.

. Kz, Kruis het binnenomschrift snijdend. Binnen
omschrift 4Vïl-OVI-O:' x 0:0- Ma:S, buitenomschrift
>I< Bna:uIo:mV : SIm : noma:' uIl! : nRl ' I!oV '
~Pl.

GAILLARD 3) 219.

I) C. PJOT. ,Monnaies battues ir: Fauguemont pal' Philippe te Hertii
covue de Flandá~.

2) JULES MENAUlER. Dte Mümen der Jülicher Dynastengeschlechter
Die Aachelle1~ Münzen. Bertin 1913.

$) VICTÓR GAILLARD. Recherches sur les Mont~aies des comtes de
Plandre. Gantt 1857.
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Deze muntsoort werd van af 13i6 tot en met
1353 aangemunt.

83. Dubbele Groot «Botdrager».
Vz. Zittende leeuw, op z\ln kop een helm, in

een rand van 15 bogen. lJVïlOVIO:VS : ïle:l :
GR2I: : o:ome:s : 0: ons: PIJ21:nome:.

Kz. Gebloemd kruis met een dubbel omschrift.
Binnenomschrift >X< mone:'Il2I: ç,)38: ç, FlJ2I:n·
OR12l:, buitenomschrift >X< Be:ne:ïlIO:'IlVS: {lVI:
Ve:Ill'II : m :normna nosnnn,
GAILLARD, 224.

84. Groot «Botdrager•.
Vz. Hetzelfde type. lJVïlOVIa : oen : GR2I: :

oom: 0 :0 : P!J2I:nORle:.
Kz. Kruis de beide omschriften snijdend. mon

e:'Il2I:-P!J2I:-ORle:. + Be:ne:O-IO'Il: {l': Ve:-Ill'II :
I: no mme: : rn,
GAIl.LARD 227.

De Botdragers werden tusschen de jaren 1365
en 1370 geslagen.

PHILIPS DE STOUTMOEDIGE (Ie Hardi) 13R4-1405.
Den 25 April 1384 aan de regeering gekomen

sloot hij reeds 16 Juli van. dat jaar een verdrag
met hertogin JEANNE VAN BRABAST, waarbij bepaald
werd dat er Dubbele Groeten en gouden penningen
(Deniers d'or) zouden aangemunt worden, die in
beide landen gangbaar zouden zijn.

Van deze overeenkomst is in de vondst de
Dubbeie Groot «Roosebeker» aanwezig.

85. Dubbele Groot «Roosebekera.
Vz. De wapenschilden van Bourgondië en,Bra.

bant naast elkander geplaatst, daarboven tusschen
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twee bloemen een krans van rozen, onder de
wapenschilden, eveneens eene bloem. '"' PI"S : ïlV~ :
BORG" : 0.: aOM : P!J7I:IlO': 101,,: ïlva : BR7I:B.

Kz. Leeuwenschild op een kruis versierd met
drakenkoppen. '"' MOIlS:rJJ7I:: IlOV7l:: P!J7I:IlORIe::
sm : BR7I:B7I:Ilmle:.
DESCHAMPS DE PAS 1) n-, 2 pl. Vl. 2.

De eerste munt door dezen graaf voor Vlaanderen
alleen geslagen is:

86. De Dubbele Groot met de twee wapens, waarboven
het woord PLJ7I:ORES.

Vz. Twee schilden, Bourgondië en Vlaanderen
naast elkander, daarboven PLJ2i'ORES. >1< PI"ILJIPP :
Oe:I : G'R7I:: ïlV~ : BVRG: ;[: : com: PIJ71:Ilïl.

Kz. Kruis met dnbbel omschrift. Binueuomschrift
>1< MOI1Em71: ç:, OEç:, PLJ7I:IlORI7I:, buitenomschrift
Slm", noman '" nosrnme Be:Ile:OIamvm.
DESCHAMPS DE PAS 9 pl. VII. 9.

Geslagen volgens Ordonnantie van 29 Oct, 1386.
87. Dubbele Groot met den adelaar met twee schilden.

Vz. Adelaar in zijn klauwen de schilden van
Bourgondië en Vlaanderen. PIGILJIPP: Oe:l: GR7I: :
nvx : BVRG:;[: : cosn PLJ7I:IlO.

Kz, Een lang krui', een dubbel omschrift snijdend.
Binnenomschrift MOIlE·m71: . OE· - PLJ7I:·H·ORI7l:,
buitenomschrift '"' SIm : no-man :nosn-mi
Be:Ile:-momvrn
DESCHAMPS DE PAS n-, 13 pl, Vll, 13.

88. Groot met den adelaar.
Vz. Hetzelfde type en omschrift.

---
J) M;. L. OESCltAMP.S DE PAS. E88ai NUt' l'hisloire monétail'e des couues

- de Flandl'e de la maison de Bourgogne. Perts 1863.
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Kz. Lang kruis eeu enkel omschrift snijdend,
in de hoeken F - L - 7'1. - D' + slm; Ilo-me: ; DIIl
Be:Ile:ü - IO:mvm.
DESCHAMPS nE P.'S n°. 14 pI. VII. 14.

Deze Dubbele Groot en enkele Groot werden
volgens Ordonnantie van 3 April 1386 geslageu.

8\1. Dubbele Groot met deu zittenden leeuw met den
kraag (maute).

Vz. Een zittende leeuw, om zijn hals een kraag
(mante) met het wapen van Bonrgondië. +PqILIPP:
DEI: -G ;uv~ : BVRG , 0 ; aom : FL7'l.Ilü'.

Kz. Een lang kruis, het omschrift snijdend, waarop
het Bourgondische wapenschild. slm : IlO-mE:
DOM-.·Il!, BEIlE-ûIamVM.
DESCHAMPS DE PAS n°. 18 pl. VII!. 18.

Deze Dubbele Grooten werden eveneens te Valken
burg geslagen, herkenbaar aan den knoop in den
staart van deri leeuw.

90. Groot met den zittenden leeuw.
Vz. Hetzelfde type. >l< PqlLIPP : De:I ; G ; u :

BVRG ; 0: aom : FlJ7'l.IlD.
Kz. Hetzelfde type. + sim ; Ilo-me: : nm

Be:Ile:D-IamVrn.
DESCHAMPS DP. PAS ns, '19 pI. VIII. 19,

Deze .Dubbele en enkele Groot werden: naar
aanleiding der Ordonnantie van 1 October 1388
gemunt.

JAN zONDEa VREES 1405-1419.
De eerste munt die wij van dezen vorst aan

treffen is de Dubbele Groot der Ordonnantie van
-17 Augustus 1409.



IJL Dubbele Groot met de twee schilden onder een
helm.

Vz. Twee schilden, Bourgondië-Vlaanderen en
Vlaanderen onder een helm. IOh,S s ïlV" gBVRG g
aOmES g P1J7i:IlïlRIE.

Kz. Kruis.in de hoeken, twee leeuwen en twee lelies.
>X< mOVlE1I1'2\: : VlOV2\: : aOmE1I1IS: PIJ2\:V1DRIE.
DESCHAMPS DE PAS n-, 26 pI. X. 26.

92. Dubbele Groot, geheel gelijk aan ns, 91, maar op
~ de keerzijde, te Bremen ingestempeld met een
sleutel, waarvan de baard naar links gewend is.

93. Groot met de twee schilden.
Vz. en Kz, geheel gelijk aan n-, 91.

D":SCIlAMPS DE PAS n", 27. pI. X. 27.
94. Dubbele Groot «Kromstaert».'

Vz. Naar links staande leeuw met het Bour
gondisch- Vlaamsch wapenschild op zijn schoft.
+ IOh,S gj)V~ gBVRG' go:ome:s gPIJ2\:V1ïlRle:.

Kz, Kruis het' omschrift snijdend, 'in de hoeken
P'- ri -ïi: - D' + mOVlE'1I12\: : O:Oml-1I1113 : PIJ2\:
V1DRle:.

, IJESCHAMPS DE PAS: pI. XT. 31.
Geslagen volgens Ordonnantie van 10 April 1418.
PHIl"TPS DE GOEDE 1419-1467.
In November 1419 ordonneert deze graaf munten

te slaan geheel in navolging en op den voet van
de munten door zijn vader JAN ZONDER .V~EER

aangemunt.
Volgens deze Ordonnantie geslagen vindt men

95. Dubbele Groot «Kromstaert»,
Vz. Staande leeuw, op zijn schoft het Bour-
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gondisch-Vlaamsch wapenschild. >!< Ph,S g vVl? g

BVRG g;;;: s oornes g FIJ1I:MvRIe:.
Kz. Kruis, hel omschrift snijdend, in de hoeken

1" -IJ - 2t- ïl. >!<mOMe:-m1l: : aomI- mIS: FIJ1I:
MDRIe:.
IJESCHAMPS DE PAS. n-, 35. pl. Xl , 35.

96. Groot. «Kromstaerl».
Type en omschrifl gelijk, behalve op de keerzijde

F-IJ1I:MD in plaats van FIJ1I:·MDRle:.
DESCHAMPS DE PAS. 36. pl. XI. 36.

Zie dezelfde munt van JAN ZONDER VREES ne. 94.

!J7. Dubbele Groot meI de twee schilden,
Vz. Twee schilden, Bourgondië- Vlaanderen en

Vlaanderen onder één helm. Ph,S : ïlV1\: : BVRG:
;;;: : aome:s ; FIJ1I:!lDme:.

Kz, Kruis, fin de hoeken twee lelies en twee
leeuwen.>!< mOMe:m1l: : IWV1I: : aOmIJrIS
FIJ1I:rIDRle:.
llCSCHAMPS DE PAS. n-, 41. pI. XX. 41.

Zie dezelfde munt onder JAN 7,oNDER VREES, ne. 9l.
Dit stuk werd zooals wij onder Ligny en Sai~t 'Panl
gezien hebben, door PHILIPS VA.N SUNT PAUL in 1423
te Ruminghem nagebootst (n'', 59).

PHILIPS DE GOEDE ordonneert 7 November 1428
dat de Kromstaerten, die van af dien datum ge
slagen zullen worden alle Ä (A barre) en niet
meer 'E. mogen hebben.

Onder de !O8 Kromslaerlen dezer vondst was
'geen enkele met A (A barré) aanwezig I alle
voerden 11:.

Wanneer wU de munten hierboven beschreven, nader
beschouwen, valt de overeenkomst in type, waarop ik
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reeds in het begin van dit artikel de aandacht vestigde,
bijzonder in het oog,

Aken (n'.l) en Anholt (n',6) slaan dezelfde Toursche
Grooten.

In Brabant (n-, 7) en in Vlaanderen (n'.83) vinden
wij de Botdragers.

Grooten met de twee schilden onder één helm in
Rrabant (n-, 9), in Ligny (ns. 59), in Namen (n». (9)
en in Vlaanderen (n-, 91 en n-, 97).

De Tuinen in Brabant (n-. 12), in Henegouwen en
in Holland (n-, 30, n-, 34 en n-, 35) en in Schoon
vorst (n-, 70).

Drielanders in Brabant (n-, 13 en n-, 14), in Hene..
gouwen en in Holland (n-, 36).

Rijnguldens in Gelderland (n-, 17, ns. 21 en n-. 22),
in Holland (n'. 3~), in Meurs (n", (7) en in Utrecht (n-. 73),

Helmgroeten in Holland (nv, 29) en in Luik (ns, (4).
Griffioenen in Holland (n", 37) en in Luik (n-, (3).
Kromstaerten in Utrecht (n-, 80) en in Vlaanderen

(nv, 94 en n-. 95).
Het zoude echter nog jaren duren, alvorens deze

drang naar eenheid in muntstelsel, een voldongen feit
werd.

De geheele vondst bestond uit 33 gouden en 807
zilveren munten, te zamen 840 stuks, aldus verdeeld:

Vlaamsche munten 45~ stuks
Hollandsche )) 210 »
Beldersche» 41 »

Brabantscha » 35 »
Akensche» 17 »
Utrechtscha )) 13 »

terwijl de resteerende 33 stuks over de overige staatjes
verdeeld waren.
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Laten wij nu aan de hand der beschrijving eens
nagaan, in welk jaar deze schat aan de aarde toever
trouwd werd.

De vorsten, die het laatst geregeerd hebben; komen
natuurlijk alleen in aanmerking.

Van GIJSBER'f VAN ANHüLT 140S-1t32 vinden \VU
een munt met het jaartal '1424 (n", 6).

. JAN TV VAN BRABANT 1415-1427 heeft na 1421 geen
munten geslagen.

PHILlPS VAN SAINT PAUL als Ruwaart van Brabant
sloeg munten in '1420-'1422, als hertóg 1427-1430
vinden wij van hem in de vondst geen munten.

AARNOUD VAN GELDERUND 1423-1474 leverde slechts
munten die in de eerste jaren zijner regeering geslagen
z\tn, de samenstelling der vondst zal bewijzen, dat 7-ij
vóór 1427 aangemunt moeten zijn (ns. 21-n°. 23).

De munt van JACOBA VAN BEIEREN gravin van Holland
ne. 34 der vondst is vóór 1425 geslagen.
. PHILIPS VAN BOURGONDIË als erfgenaam komt voor met
een gouden Schild. tot December 1426 geslagen (n-, 55).

.De munten van JACOBA VAN BEIEREN tezamen met
. P.HILIPS 1428--1433 ontbreken.

De aartsbisschop van Keulen DIRK I! 1414-1463
komt voor met twee goudguldens in 1415 en in "1423
aangemunt (n°. 56 en n-, 57).

De Grooten van. PHILIPS VAN SAINT PAUL te Rumtng
hem geslagen, zijn uit de jaren 1423 of 1424 (n", 59
en ·no. 50)..

De goudguldens van FREDERIK graaf van Meuas
1417-1448 zijn vóór 1427 geslagen (n-, 67 en n-, 68).

JAN TI! van Namen 1418-1429 heeft na '1421 niet
meer laten aanmunten.
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De Tuin van JAN I VAN SCHOONVORST 1411-1438
moet tusschen 1411 en 1424 geslagen zijn, in geen
geval later dan 1426 ZOOals uit de samenstelling dezer
vondst blijkt (n-, 70).

Eene zeer duidelijke aanwijzing vinden wij evenwel
in de Vlaamsche munten.

De munten van PHILIPS DEN GOEDE 1419-1467 (n-. U5
ns, 97) zijn alle volgens de Ordonnantie van 1419 ge
slagen, eene Ordonnantie die meerdere jaren van kracht
bleef, maar de Kromstaerten den 7 November 1428
aangemunt met A (A barré) ontbreken in de- vondst,
terwijl de vroegere Kromstaert met 'K met 108 exem
plaren vertegenwoordigd is.

.De Hollandsche munten zijn niet later dan 1426.
De munten van Brabant in de jaren 1427-1430

aangemunt, ontbreken eveneens, zooals ik boven reeds
heb aangetoond.
. De vondst bestaat voor meer dan de helft uit munten
van Vlaanderen, verder voor het grootste deel uit Hol:
landsche stukken; ware deze vondst na 14':28 begraven,
dan moesten ook de Vlaamsche eu Hollandsche munten
in 1427 en 1428· geslagen, hierin vertegenwoordigd zijn.

Met zekerheid kan men dus vaststellen, dat de schat
in 1427, uiterlijk in 1428 begraven is.

Hierbij is tevens het bewijs geleverd dat de Geldersche
en de Schoonvorster munten ook vóór dien datum
aangemunt zijn."

De uiterst woelige tijden in Holland tijdens. den
overgang der regeering van het Beiersche huis in het
Bourgondische huis, zullen wel niet vreemd aan het
verbergen dezer bijzonder belangrijke vondst geweest zijn.

M. SCHULMAN.



Jaarboek M unt- en Penningkunde 1919. PI. I.

2

.\


	1919a.pdf
	1919_0.pdf
	1919 JMP 06
	INHOUD





