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DE GOUDAANMUNTiNG IN VlAANDEREN
ONDER LODEWIJK VAN NEVERS (1322--1346)

Om een artikel te schrijven over de (goud)munten van Lodewijk van
Nevers, gr~af van Vlaanderen van 1322 tet 1346, is men verplicht
de tamelijk uitgebreide literatuur welke ons heden ever dit onderwerp ter beschikking staat, te raadplegen en ze aan te vullen met
de gegevens uit de archieven. Buiten de deor Gaillard (1) gepubliceerde stukken, hebben we eveneens kunnen beroep doen op een
deel tot heden ongepubliceerde archivalia welke zich te Rijsel in
de "Archives départementales du Nord" bevinden (2).
De teruggevonden goudmunten zelf beperken zich, op de florijn na,
tot één à twee eksemplaren per type, wat onze taak er niet gemakkelijker ep maakt.
1.

DE ROYAAL

AIs we een chronelogische volgorde willen aanhouden zlJn we verplicht te beginnen met de enige goudmunt waarvoor geen muntrekeningen werden teruggevonden, nI. de royaal.
Het enige tot heden teruggevonden eksemplaar kwam reeds voor in
de verzameling A. Dewismes (3). Het werd in 1875 door de verzamelaar A. Vernier aangekocht en kwam voor in het manuscript dat
C.A. Serrure van deze verzameling in 1880 opstelde (4). Ook de
Marchéville (5) signaleert nog dat het stuk zich in de verzameling Vernier bevindt.
In november 1900 werd de verzameling Vernier aangekocht deor het "Musée des Beaux-AY'ts ll van Rijsel,
waaronder ook de royaal, gezien A. de Meunynck het stuk nog citeert in het artikel dat hij in 1902 wijdt aan het verwerven van
de verzameling Vernier door het Rijsels museum (6). Op 7.10.1914
wordt het stuk, sarnen met 154 andere goudstukken gestolen. Gerestitueerd op 3.12.1914 wordt het nog eens gestolen, sarnen met
dezelfde 154 goudstukken in 1916. Het duikt terug op in 1964
bij het huis IIMünzen & Medaillen" te Bazel waar het wordt aangekocht door het Munt- en penningkabinet van Brussel (7).
Chalon (8) is de eerste om de royaal te publiceren maar schrijft
hem toe aan Lodewijk van Male. Daarna komt hij voor in de catalogus van de verzameling A. Dewismes (3) en verder bij de Marchéville (5), Engel en Serrure (9), H. Van ~verveke (lO) en H.
Enno van Gelder (11), die het stuk allen, de een in navolging van
de ander, aan Lodewijk van Nevers toewijzen, geslagen in 13351336. Tenslotte zal J. Baerten (12) zich baserend op het gewicht in vergelijking met de Franse royalen van 1326 en 1328 het
stuk dateren in de periode tussen 1326 en 1330, zijnde van hetzelfde gewicht (58 per mark van Troyes) en hetzelfde gehalte
(zuiver goud) aIs de Franse royalen uit dezelfde periode.
Hierna volgt de beschrijving ervan :
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vz.

De gekroonde graaf staat rechtop onier een gotisch portaaZ ; in de pechterhand houdt hij ~en zwaapd dat op de
rechterschouder rust en met de Zink~r een wapens~hild
met de leeuw van Vlaandepen ; Y'ondc'71 het omschr,:ft :

°LVDOVICV - SVCOMfSo
kz.

Een met bloemen veY'sieY'd kY'uis in e3n epicycloide met 4
bogen waaY'van de snijpunten eindige~ op een bZad : in
elk van de kwaY'tieY'en van de epicyclo~de een eenkoppige
aY'end ; Y'ondom het omsehrift :
+XP'C x

VInCITo

XP'Co

RfCnnTo

XP'Co

InPéRAT

De eenkoppige arenden van het Rooms-Duitse K~izerrijk wijzen op
een muntplaats in Keizers-Vlaanderen, verrnoeielijk Aalst. We
baseren ons daarvoor op de volgende punten :
a)

In 1331 zenden de drie grote steden (Gent, Brugge en Ieper) een
afgevaardigde naar Aalst om er de nieuwe ~ldaar geslagen stukken te beproeven.

h)

In februari 1332 bevestigde de graaf de nieuwe koers, waarbij
1 florijn op 12 Tourse groten en 1 royaal op 15 Tourse groten
werd bepaald.

c) Het is eerst in 1334 dat de zilvermuntrneester en de wardijn
van de Aalsterse munt overgeplaaist worden, in dezeIfde functie
naar Sint Baafs-bij-Gent (de ordonnantie is bewaard gebleven (13)
en zegt duidelijk Il • • en nostr'e ville de Gand, en l'Empire,
dela l'Escaut ... 11.
d)

In de aanstellingsbrief van 28.6.1335 van Falco da Lampag~io
ontbreken aIle persoonlijke details (men spreekt enkei van
Il • •• nos tY'e amé Fa Leon Lampage ... Il), wat F. en W. P. Blockmans
laten vermoeden dat Falco da Lampaggio voor de graaf geen onbekende was en reeds voor 1331 de functie van (goud)muntmeester
vervulde (14).

e) In diezelfde aansteIIingsbrief (15) spreekt men weI van florijnen maar niet van royalen zodat ze zeker niet in 1335-1336
konden geslagen zijn.
AIs we het gewicht (4,145 g) van de enig teruggevonden Vlaamse
royaal beschouwen en dit aIs onderste gewichtslimiet aanzien en
dit van de Franse royaal (4,219g) aIs bovenste gewichtslimiet dan
is het niet uitgesloten dat het werkelijke voargeschreven gewicht
tussen deze beide waarden lag (men kan in elk geval niet onmiddelIijk besluiten dat het gewicht hetzelfde is aIs dit van de Franse
royaal). Dit zou dan overeenkornen met een snede per mark van
Troyes van 58 of 59 of een waarde ertussen.
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Het is dus ook niet uitgesloten dat de Vlaamse royaal een iets
kleiner gewicht had aIs de Franse uit de periode tussen 1326 en
1330 en het is evenmin uitgesioten dat hij iets later werd geslagen.
In elk geval v66r 8.8.1331, want de instructie van 8.8.1331
van Jacob van Beernem (16) spreekt niet van gouden munten, het1een F. en W.P. Blockmans toelaten voorop te stelien dat er van
dan af tot 28 juni 1335, datum waarop Falco da Lampaggio goudmuntmeester werd benoemd voor de muntpIaats van Sint Baafs-bij-Gent,
een onderbreking van de goudaanrnunting is geweest (17).

2.

DE FLORIJN (18)

Ret is het minst zeldzame goudstuk uit de reeks goudmunten van
Lodewijk van Nevers en de referenties zijn dan ook veelvuldig
o.a. : Gaillard nr. 183 (19) i Kat. Dewismes, pl. IX, nr.187 (20)
Serrure nr. 541 (21) ; C.I.P., pl. XXV, nr. 2 (22) i Delmonte
nr. 451 (23) en verder nog in o.a. voigende veilingskatalogi :
Dupriez, 1905, nr. 773 ; veiling Nomisma, nr. 40 ; Vinchon
22-23.10.1963, nr. 2 en 3 (verz. Théry) ; Schuiman Amsterdam,
15-17.2.1966 , veiling 241 nr. 683 en 25-28.3.1969 , veiling 249,
nr. 690 ; Spink & Son Londen, 29.11.1978, veiling 2, nr. 132 en
veiling Maison WiIIiame Brussel, 6-7.5.1983 nr. 145.
De beschrijving ervan is aIs volgt :

vz.

de H. Johannes de Doper> rechtstaand met staf op de linkerschouder' ; rondom : +~S.IOHl\ - NNES.B.
(leeu1.Ùenkop
met geopende muil)

kz.

Grote lelie met rondom het omschrift
~.

FL~D'

- .COMES

Zoals reeds hoger gezegd werd Faico da Lampaggio op 28.6.1335 tot
goudmuntmeester benoemd voor 3 jaar. De aanstellingsbrief bewaard
te Rijsel (24) vertelt ons dat

" ... le 01' qu'il fera ouvrer et monnoier> a promis le diz Falcons
qu'il sera de loy a vingt et troiz carats et siept witine de
caratz~ c'est à entendre que il hau1'a mains que le plus fin 01'
que on porra trouver iiii gros et demi le marc de Troies.
Item, qu'il fera fere et tailler de chascun marc d'or dessus dit~
Lxxi deniers et deu2 tiers au dit marc ... ".
Verder vernemen we nog dat hij 70 1/3 denieren van dezelfde munten
(florijnen) per mark fijn goud moest betalen aan elkeen welke
goud naar de munt bracht en aan de graaf een sleischat schuldig
was van 9 Tourse groten per mark.
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De leveringslijst van Sint Baafs-bij-Gent lopend van 28.6.1336 tot
27.1.1338 (25) zegt ons dat er tijdens deze periode 217.000 florijnen werden afgeleverd van 71 2/3 per mark van Troyes. Het gewicht was dus 3,415 9 en het gehalte, zoals we hoger zagen 23 7/8
karaat. Men kan aannemen dat Falco onmiddellijk na zijn benoeming
moet begonnen zijn met het slaan van goudmunten. Dit wordt bevestigd door de eerst gekende rnuntrekening van de zilv~rrnuntrnees
ter Percheval du Porche, lopende van 13.9.1334 tot 26.4.1337(26),
waarin onder de rubriek uitgaven gezegd wordt
" ... Item pou~ un disne~ qu'on donna cl Gand d cheus du conseil
mon dit Seigneur et as hoines gens des vilLes~ et aussi J ceula
qui y fu~e-'t pour faire l'assay de la boiste d'o~ : i Livl'es je
gros vaut
xii Liu.
item pou~ nos despens que nous feismes denrai~ement cl Bruges le
xviie jour de Juing l'an XXXVl, que nous fumes illoee x jours à
vi ehevaus pour faire les essays des boistes d'o~ et d'argent~
lii sous de g~os; valent
xxxi L.iiii S.
Item au clerc qui esc~ips ches comptes de l'or et de l'argent et
ce qui y affe~t ... 11.
Dit alles bewijst ons dat de stelling van de Marchéville (27)
onjuist is, aIs zouden de florijnen die geslagen zijn v6àr Pasen
1337 (166.000 stuks) door muntmeester Percheval du Porche zijn
vervaardigd. Waarom zou ten andere Falco da Lampaggio reeds op
28.6.1335 goudrnuntmeester zijn benoernd in Sint Baafs-bij-Gent?
de Marchéville baseerde zich rnisschien op de rekening van 25.5.1337
tot 10.6.1338 (28), waar weliswaar staat :
" ... Che sont lez d~livrances faites en le monnoie Monseigneu~ de
Saint Bavon d~encosté Gand~ depuis le jour que Faucon
et maistre Jehan Bel veinèrent comme maistres en le dicte monnaie,
le xxv e jour de May l'an XXXVII ••. ".
Flandres~ cl

Maar deze lijst heeft het enkel over de levering van zilverstukken en van II zwar te stukken". Falco da Lampaggio werd op die dag
sarnen met Jehan Bel zilvermuntmeester, naast zijn bestaande functie van goudrnunrneester welke hij sedert 28.6.1335 bekleedde. Inderdaad, staan op het einde van de lijst de verschillende sommen
welke Falco aan sleischat aan de graaf moest betalen :
u •••

Item est li somme que li dis Faucons doit pour le sengnorage
de l'or: cli livres~ xiii sous gros .•. ".

Monseigneu:t'~

Deze 151 pond 13 sch. groot waren het totaal van de sleischat
voor het goud vanaf 17.6.1336 tot 8.6.1338. Het zou hoogst eigenaardig zijn dat Falco da Lampaggio de sleischat voor het goud
zou rnoeten betaald hebben voor florijnen geslagen door Percheval
du Porche. We zien ook niet in waarorn Percheval du Porche zijn
rekeningen voor het zilver weI zou hebben afgesloten en deze van
het goud niet. Er zijn ten andere nog punten waarop ik de Marchéville niet kan volgen, zoals bvb. de stelling waarbij hij zegt
dat de in de rekeningen aangegeven snede van 71 2/3 een fictieve snede zou zijn geweest enkel geldig voor het bepalen
van de sleischat.
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3.

DE GOUDEN ENGEL EN DE HALVE GOUDEN ENGEL

De eerste teruggevonden gouden engel komt uit de muntschat van
La Ferté-sous-Jouarre, waar hij werd ontdekt in 1895. Hij kwam
terecht in de verzameling Henri Mayer (29) en werd bij de verkoop van deze verzameling door het Parijse muntkabinet aangekocht.
De enige referenties welke we kennen zijn
C. 1. P. pl. XXV, nr. 3 (30) i
Engel en Serrure III p. 1090 (31)
en Delmonte nr. 452 (32).

il;:

Wij geven hieronder de beschrijving ervan

Iril
~:~:~:~{:~ :

:mJ?:

:~ ~ j ij(

1

V2.

De aartsengel Michael met de draak onder een gothische
troon 3 met een lange kruisstaf in de rechterhand en
Leunend op een schild met de Leeuw van Vlaanderen.
Onderaan op de trede zeven kruisjes ; rondom :

xSJ'inCTVSx
kz.

xMICh7rt.Lx

Versierd kruis met in elk kwartier een klimmende
in een vierpas ; rondom :
+ LVDOVICVSx

COMESx

ware grootte

Illi

;";":~";"':

éTx

FL~nDRIe

zoaLs voorgaande
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Een tweede eksemplaar werd onlangs teruggevonden sarnen met een
twintigtal Franse goudstukken uit dezelfde periode.
Deze munt
waarvan we enkel een foto bezitten (zie afbeelding) (we zagen
het stuk niet), verschilt van het eerst gekende eksemplaar door
het feit dat op de trede zes kruisjes voorkomen i.p.v. zeven.
Spijtig genoeg konden ons verdere gegevens over gewicht,
gehalte, vindplaats, enz. niet worden medegedeeld.
De halve gouden engel werd nog niet teruggevonden.
De afleveringslijst van 25.5.1337 tot 10.6.1338 (33) geeft ons
ook aan dat er te Sint Baafs-bij-Gent van 28.6.1337 tot 9.1.1338,
9000 stuks

grans denier d'or c'on appielZe angeles ... " geslagen werden
en op 29.6.1337 ook 225 " ... petits deniers d'or desquels les deux
valent i denier grand d'or dessus-dit ... ".
In de tekst van Gaillard komen enkele transcriptiefouten voor.
In de oorspronkelijke tekst staat inderdaad onder de titel "Angeles" het volgende :
De eerste aflevering van 28.6.1337 moet luiden :

"Grant denier~Premire délivrance fete le semmedi xxviii e joUI' de
Juing Z'an XXXVII dessusdit v C deniers; en boiste
i D."
en onderaan moet men lezen :
"Somme: ix m angles d'or grants" ccl petit (oorspronkelijk stond
er ccxxv, de xxv is doorgeschrapt en vervangen door 1).
En boiste
xv~~&
deniers et demi valent pour liii (hier staat een teken dat Gaillard geinterpreteerd heeft aIs de 5 van sous) au marc" clxx
(en niet clxv) marc et iii onses~ valent pour Monseigneur i angle et demi le marc" monte cclv et demi angZe~ le pièche pour
xviii deniers (met erachter doorstreept "et demi") gros~ monte en
somme xix livres~ iii sous de gros iii deniers".
Hierbij rijzen onrniddellijk twee vragen op :
a) Wat beduidt het teken dat Gaillard interpreteerde aIs de S
van sous? Vermoedelijk betekent het 1/2, wat dan zou inhouden dat de gouden engels geslagen tussen 28.6.1337 en 9.1.1338
een snede hadden van 53,S per mark (34) (4,575 g), wat overeenstemt met het in de rekening aangegeven totaal gemunt gewicht van 170 mark 3 ons, want het totaal aantal is 9noo +
225/2 = 9.112,5 stukken met een snede van 53,S geeft dit
9~12,5/53,S = 170,327 mark.
De rekening spreekt niet over het
gehalte maar het is aan te nemen dat dit hetzelfde was als
voor de florijnen d.w.z. 23 7/8 karaat, gezien tijdens dezelfde
periode (juni 1337 tot januari 1338) zowel florijnen aIs gouden engels werden geslagen.
De halve gouden engel had dan
natuurlijk hetzelfde gehalte en een snede van 107 per mark.
b) Waarorn de verbetering van 225 naar 250 in de som van het aantal halve gouden engels, terwijl de rekening gans duidelijk
aangeeft dat er maar 225 werden geslagen? Vermoedelijk werd
deze verbetering aangebracht opdat het totaal aantal geslagen
stukken zou kloppen met het aantal dat in de bus werd gestoken nl. 18,5 à rato van 1 stuk per 500 wat geeft 18,5 x 500 =
9.250.
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Dezelfde lijst gaat verder en zegt ons dat Il • • • Depuis que Monseigneur de F,landres commanda de donner plus dou marc d'or demi
denier ••. " er van 5.3.1338 tot 8.6.1338 nog eens 1.000 IIdeniers
angZes ll , 8.500 Ildeniers hardis a le scout lt en 4.000 tigrant denier ll
(waarvan het niet aangegeven is of het gouden engels of gouden
stoeien zijn) geslagen werden. Bij het einde van de afrekening
staat er (en hier vullen we weer de tekst van Gaillard aan)

ii

:~:~~:~::'

" .•. Somme xiiimv c grant deniers d'or en boiste xxvii deniers
pour lii deniers et demi au marc monte ... iiclii marcz et iii
onces 3 valent pour Monseigneur i denier au marc 3 cclii deniers
et demi le pieche pour xviii den~ers gros monte en somme
(19 L. 6 sous uitgeschrapt) xviii livres 3 xviii souS 3 ix deniers gros.
Somme de tout che ke Monseigneur doit avoir de son sengnorage
de l'or: cli livres, xiii sous de gros (152 L.3 sous uitgeschrapt) ... " .
Zoals dus aangegeven hadden deze stukken een snede van 52,5 per
mark (4,662 g).
Vit het totale aantal stukken en de snede kunnen we bepalen dat er 13500/52,5 = 257 mark Ions metaal werd
verwerkt waarvan 252 mark 3 ons zuiver goud, wat ons een gehalte
geeft van :
252 mark 3 ons
x 24 = 23,55 of 23 1/2 karaat.
257 mark 1 ons
We moeten uit dit alles besluiten dat er dus twee soorten gouden
engeis werden geslagen :
1.

~OOO stuks tussen 28.6.1337 en 9.1.1338 van 23 7/8 karaat en
een snede van 53,5 stuks per mark (4,575 g), sarnen met fIorijnen van hetzelfde gehalte.

2. Minstens lOOO stuks tussen 5.3.1338 en 8.6.1338 van 23,5 karaat en een snede van 52,5 stuks per mark (4,662 g) sarnen met
gouden stoeien van zeIfde gewicht en gehalte.
:::~~.::::

4.

DE GOUDEN STOEL

Van de gouden stoel zijn twee eksemplaren teruggevonden. Een
eerste eksemplaar bevond zich in de verzameling van burggraaf
de Jonghe, dat sarnen met deze verzameling overging in de laden
van het Munt- en Penningkabinet te Brussel. Ret tweede eksemplaar bevond zich in de verzameling A. Dewismes (35), waarna
het overging in de verzameling Vernier en aIs dusdanig voorkomt
in het manuscript van C.A. Serrure (36) en vermeld wordt in het
artikel van de Marchéville (37) van 1900. Vernier moet het stuk
afgestaan of verkocht_hebben vooraleer zijn verzameling overging
naar het "Musée des Beaux-Arts lt van Rijsel, want het kwam niet
meer voor in het overzicht van A. de Meunynck (38). Ret duikt
terug op bij de verkoop van de verzameling Théry in 1963 (39) en
wordt daar aangekocht door het Rijsels rnuseUffi. Beide exemplaren wegen, zegt de Marchéville, iets meer dan 4,50 g.
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De beschrijving ervan is aIs volgt

vz.

De gekroonde graaf zittend op een gothische troon met
in de rechterhand een zwaard en met de linkerhand een
schild met de Leeuw van Vlaanderen vasthoudend ; ~on
dom het omschrift

+ LVDOVICVS
kz.

~
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In een vierpas een versierd kruis met op de uiteinden
afwisselend
een klimmende leeuw en een arend ; in
de kwartieren een blad.
Rondom het omsch~ift :
+

XP'C:

VIYlCITt

XP'C~

R€.GN/tT~

XP'C;

IMPtRilT

Zoals reeds aangehaald bevatte de leveringslijst van 5.3.1338
tot 8.6.1338 naast de gouden engel ook nog 8500 munten welke men
noemde "denieY's hardis à le scout" en verder ook nog 4.000
"grant denier" waarvan het type niet is bepaald en dus zowel
engels als gouden stoelen kunnen zijn. Deze munten hadden hetzelfde gehalte (23 1/2 karaat), zelfde snede per park (52,S) en
dus ook hetzelfde gewicht (4,662 g) aIs de gouden engels van de
tweede soort.
Hiermede hebben we weI aIle gekende goudstukken van Lodewijk van
Nevers vernoemd maar zijn we nog niet aan het einde van onze kennis betreffende de goudaanmunting.
De sleischatrekening van
28.6.1338 tot 16.10.1338 (40) zegt ons dat nog eens 29 pond 9
sch. 9,5 den. groot uitbetaald werden voor het aanmunten van
goud door Falco da Lampaggio. Ret is waarschijnlijk dat hier terug "deniers hardi" werden geslagen, en aangenomen dat deze van
hetzelfde gehalte en snede per mark waren aIs die geslagen werden van 5.3.1338 tot 25.5.1338, zou dat overeenkomen met 21n82
stukken (41).
In november 1338 verlaat Falco da Lampaggio de munt van Sint
Baafs-bij-Gent am korte tijd nadien in dienst te treden van de
hertog van Brabant. F. en W.P. Blockmans (42) stellen voorop dat
tussen deze datum en 16.4.1343, datum van de eerst daaropvolgende
gekende rekening, er geen muntslag meer is geweest in Vlaanderen.
Wij zien geen argumenten om dit tegen te spreken.
We komen aldus aan de laatste rekening waarin sprake is van goudmunten, deze van 16.4.1343 tot 9.8.1343 (43).
Deze rekening vertelt ons dat Percheval du Porche op 1.4.1343 terug aIs muntmeester was aangesteld te Gent, zowel voor goud aIs voor zilver, en
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dat de graaf voor elke mark zuiver goud 12 Tourse groten bekwam.
Verder wordt er gespecificeerd dat Il • • • pour l'ouvrage de xxvii
mars d'or fin ouvrés en ledicte monnoye~ dou xvie jour d'Avril

au ix e jour d'Aoust ensivant en ledicte année~ dont Monseigneur
de Flandres doit avoir, pour chascun marc d'or fin xii gros de
ledicte monnoye blanche qui s'ensient, monte xxvii sous de gros,
valent pour' xii parisis le gros; xvi liv. iiii sous par ... ".

Aangenomen dat hier terug gouden stoelen werden aangemaakt, zou
hun gehaite en gewieht Iogiseherwijze moeten liggen tussen dit
van de Iaatste aanmunting van Lodewijk van Nevers (23 1/2 karaat en 52,5 stuk per mark) en de eerste aanmunting van gouden
stoelen van Lodewijk van Male (23 1/4 karaat en 54 stuk Der mark).
We bekomen dan 16 p. 4 5ch. parisis = 3E88 d. par. = 324~groot
(= 27 seh. groot) aan 12 groot per mark geeft 27 mark zuiver
gouda
a)

lste veronderstelling : 23 1/2 karaat~ 52,5 stuk per mark
27 x 24/23,5 = 27,574 mark verwerkt metaal x 52,5 = lfi47
stukken aIs minimum.

b) 2de veronderstelling
: 23 1/4 karaat" 54 stukken per mark
27 x 24/23,25 = 27,871 mark verwerkt rnetaai x 54 = LSOS
stukken aIs maximum.
Voor de nog overblijvende periode van de regering van Lodewijk
van Nevers van 17.10.1343 tot 20.1.1346 moet de Gentse munt stilgelegen hebben. Daarna wordt ze terug aktief, maar in de rekening van Jehan Percheval du Porche lopend van 20.1.1346 tot
20.11.1346 i5 geen sprake van goudmunten. Voor de duidelijkheid
hebben we aIle bovenstaande geqevens nog eens samengevat in de
hiernavolgende tabel. Hiermede zijn we dan aan het einde gekomen van de goudaanmunting in Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers. Er blijven ons nu nog de zilveren en de zwarte munten te
bespreken, maar dat i5 dan weer stof voor een volgende bijdrage.
Aimé HAEeK
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GOUDAANMUNTING IN VLAANDEREN ONDER LODEWIJK VAN NEVERS (1322-1346)

00

OVERZICHTSTABEL
PERIODE

MUNT~lliESTERI

MUNTPLAATS

SOORT

IGEHALTE~ SNEDE
ER ~ffiR

(1326-1331)

(Falco da (Aalst)
Lampaggio)

1332-28.6.1335

geen goudaanmunting

Royaal

8.6.1335-28.6.1336

(Falco da
(St.Baafs- Florijn
Lampaggio) bij Gent)
Il
Florijn
28.6.1336-27.1.1338
"

24

23 7/8
23 7/8

17.6.1337-9.1.1338

Il

Il

Engel 1ste
soort

29.6.1337

II

Il

Halve engel

5.3.1338-8.6.1338

Il

"

Engel 2de
soort

5.3.1338-8.6.1338

Il

Il

Stoel

"

5.3.1338-8.6.1338

Il

"

Grant
denier

Il

28.6.1338-16.10.1338

Il

"

(Stoel)

23,75

..
23,5

AANTAL l'REKE- ITERUGGEVONDEN
NING
EXEMPLAREN

1

KARP~.T

(a)

(58 à 59)

?

2
(71 /3)

?

2
71 /3

ADN
B1565

J

217.000

XIX

9.000

XIX

53,5

1 ex. PK
Brussel

?

0456

-

verscheidene
1 ex.Parijs(b)
1 ex. onlangs
-teruggevonden
niet teruggevonden

225

Il

1000

"

Il

8500

"

Il

4000

Il

(c)

XXI

-

107
52,5

(23,5) -(52,5)

(21082)

1 ex. Rijsel
1 ex. PK
Brussel

nov.1338-15.4.1343 geen goudaanrnunting
16.4.1343-9.8.1343 Percheval
du Porche

Gent

(Stoel)

52,5
23,5
à 23,25 à 54

à

1447
1505

XXII

.~~

-

10.8.1343-20.11.1346 geen goudaanrnunting
( .. ) vermoedelijke gegevens: a) volgens Gaillard, Pièces justificatives; (b) kunnen zowel van de
eerste aIs van de tweede soort zijn ; (c) kan zowel gouden engel tweede soort aIs gouden
stoel zijn.
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