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ENKELE lEUVENSE MUNTVONDSTEN

1

}
1·

Dat een nauwgezette registratie en inventarisatie van rnuntvondsten
van groot belang is voor numisrnaten, economen en historici, behoeft nauwelijks nog betoog.
De drie vondsten uit het Leuvense
die in dit artikel behandeld worden illustreren dit op treffende
wijze :

a)

MIDDELEEUWSE MUNTEN, OPGEGRAVEN IN DE SINT-PIETERSKERK

Midden oktober 1980 maakte de Nationale Dienst voor Opgravingen
aan het museum Vander Kelen-Mertens te Leuven een aantal voorwerpen over, die gevonden werden tijdens het archeologisch onderzoek dat van 1953 tot 1957 onder de Sint-Pieterskerk uitgevoerd
werd.
Hierbij bevond zich een kleine muntschat, bestaande uit vier middeleeuwse pasmunten.
Uit een bijgevoegde nota blijkt dat deze
vondst afkornstig is uit de Romaanse crypte onder de kerk.
Ze bevat volgende stukken :

1.

Prinsbisdom Luik
Jan van Beieren (1389-1418)
Denier noir
Vz.

Kz.

Schuin geplaatst gevierendeeld schild (1. en 4. het wapen van Beieren, 2. en 3. het wapen van Parts) snijdt
het omschrift ; erboven een bebladerde tak ; rondom, een
parelcirkel en + IOh(ANS:D) - e : BAVARIA
Gevoet Sint-Andrieskruis ; in het bovenste en onderste
kwartier een schild met het wapen van Beieren ; rondom.
een parelcirkeZ en +MONêTA:NO(V)A(:L)60(DI6JNS

Zwart biljoen - 20,2 mm
297 (1).

0 -

0,64 g - stempelstand 10.30 h.

de Chestret
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2.

Graafschap Namen
Willem I I (1391-1418)
Dubbele mijt
Vz.

Kz.

Schild
rondom,
Schild
gels;

met een naar links klimmende gekroonde Leeuw ;
een parelcirkel en +G(VIJLEL:(CJOM:RAMVRC
met een tweehoofdige adelaar met gespreide vleurondom, een parelcirkel en +MOneTÀ(:nO)V(~:nAM)VRC

Zwart biljoen -

22,6 mm 0 - 0,87 9 - Stempelstand 1.30 h.

Chalon 177 (2).

3.

Heerlijkheid Born
Reinoud van Valkenburg
Dubbele mijt
Vz"

Kz.

(1378-1396)

n.eR in tliJee lijnen in het ve ld, gescheiden door
een horizontale streep ; errond, een parelcirkel en
MOne TA (BORnJe
Gevoet kruis ; rondom een parelcirkel en (+)MO(n)6(lÀB)
ORne

ReI /

Zwart biljoen - 23,8 mm 0 - 1,43 9 -

sternpelstand 9.00 h.

Lucas, p. 3.10, 18 (3).

4.

Niet meer te identificeren mijt, wellicht van Willem Ivan
Namen
Vz. Gotische letter G (?J
rondom, een parelcirkel en een
Kz.

onleesbaar omschrift.
Gevoet kruis snijdt h~t omschrift ; rondom, een parelcirkel en een onleesbaar omschrift.

Zwart biljoen -

14,5 mm

0 - 0,46 g.

Ret is bemerkenswaard dat de vondst uitsluitend vreemde (niet-Brabantse) munten bevat, niettegenstaande er lokaal (c.m. te Leuven
zelf en te Mechelen) tijdens deze periode grote hoeveelheden
kleingeld werden geslagen.
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De sarnensteIIing van deze vondst en de plaats waar ze werd aangetroffen wijzen er op dat deze stukken werden verloren door iemand
die bij de afbraak van de rornaanse- en de bouw van de gotische
Sint-Pieterskerk was tewerkgesteld.
Ze vorrnt dan ook een nieuw gegeven voor de bepaling van het tijdstip waarop men met deze werkzaarnheden is begonnen. Hierover bestaat nog steeds onenigheid, vermits het jaartal 1425, dat door
Van Even werd vooropgesteld, in recente publicaties sterk wordt
aangevochten ; de werken zouden reeds ornstreeks 1410 een aanvang
genornen hebben (4).
Ret aantal stukken in de vondst is helaas te gering om een nauwkeurige datering toe te laten, terneer daar weinig is geweten over
de chronologie van de rnuntemissies van de feodale vorsten die ze
hebben uitgegeven.
Dat de drie identificeerbare rnunten weinig
afgesleten zijn (ze zijn weI sterk door corrosie aangetast), maakt
een begravingsdaturn na 1425 echter toch minder waarschijnIijk.
De dubbele rnijt van Born, die uiterlijk in 1396 werd geslagen,
zou dan immers tenrninste dertig jaar in omloop zijn geweest en
sterke sporen van gebruik rnoeten vertonen.

b)

ROMEINSE MONT, GEVONDEN IN DE MECHELSESTRAAT TE LEUVEN

De volgende antoninianus van de eerste uitgifte van Gordianus I I I
(238-244), tussen juli 238 en juli 239 te Rome geslagen, werd enkele decennia geleden in de Mechelsestraat te Leuven gevonden
tijdens werkzaa.mheden aan de gasleidingen (5) :

Vz.

Kz.

Gedrapeerde buste van Gordianus t met kuras en stralenkroon, naar rechts ; errond t IMP CAES MANT GORDIANVS AVG
Gedrapeerde Victoria gaat naar links ; ze houdt een
lauwerkrans in de rechterhand en een palmtak met de
linkerhand OVer de linkerschouder ; errond, VICTORIA(AJVG

Zilver (6) - 22,0 mm
RIC 5 (7).

~

- 4,10 9 - sternpelstand 6.30 h.

De grote zeldzaarnheid van rnateriaal uit de Romeinse periode te
Leuven zelf maakt dai: deze losse vondst toch historisch interessant is. Ret gebrek aan een onomstootbaar vaststaande en meer
precies gekende vindplaats wordt daardoor des te spijtiger.
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c)

MUNTSCHAT, ONTDEKT TE BIERBEEK IN 1844

Deze toch vrij belangrijke vondst werd indertijd nergens vermeld,
laat staan beschreven.
Slechts door een gelukkig toeval kon er
nog informatie over teruggevonden worden : de munten werden ontdekt op een stuk grond, dat eigendom was van de Burgerlijke Godshuizen van Leuven en deze instelling heeft een onderzoek verricht
teneinde de helft van de opbrengst van de schat - die haar rechtens toekwam - te recupereren.
De briefwisseling terzake en de verklaringen van de vinders bevinden zich in het archief van het OCMW te Leuven. Deze archiefstukken typeren het lot dat vele andere muntvondsten hebben ondergaan en het loont zeker de moeite om de belangrijkste hier
te citeren i temeerdaar enkele van de gekendste numismaten uit
die periode er in vermeld worden
Il

Bierbeek, den le April 1844
Aen de Commissie der Armen,
Mijnheeren,

Ik heb de eer uZ. teinformeeren dat het gerugt
Zoopt, dat den genoemden
Vrancken, van Bierbeek, Kooper
van struyken op het Predikheeren bosje in die gemeynte, bij het
uytroeyen dier struyken in den grond eene som geld gevonden
heeft, bestaende uyt ziZvere en gouden specien, weZke schijnen
Van over vier tot zeven honderd jaeren gemunt tg zijn. Deze specien bevonden zich in twee aerde potten, en het schijnt dat er
ook eenige goude kettingen by waeren.
Ik weet ket beZoop der som
niet.
UEd: D: W: Dienaer
Il

j. denonville
Il

Guill~ Vranckx

zegt gevonden te hebben, den 20 meert 1844, omtrent de 200 stukken zilvere en kopere geld ; eenen gouden haek ; en
Den 22 dito 9 goudstukken.
Hij zegt verkogt te hebben
- Aen Mr Goddons te Leuven

3 goudstukken en een kandvol

zilverstukken. Hij verklaert
niet te weten hoeveel hij daer
Voor ontfangen heeft.
- Aen den heer Louis Decoster, te Heverlé : Geene goudstukken
Geen tien zilveren
Hij verklaert daer voor ontfangen te hebben iet over de vijf
francs.
- Aen eenen zilversmid, in de parijs, te Leuven volgens explicatie d'heer FiZlet : J à 4
goudstukken
Een handvol zilvere stukken
Hij weet niet, zegt hij, hoeveel hij daer voor ontfangen'

heeft.
Hij had nog 81 zilveren geldstùkken, welke hij ons getoond heeft
en 5 goudstukken welke hij zegde te huys gelaeten te hebben.
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Vignepon zegt dat hij vepmeynt dat ep 43 goudstukken
waepen waeponder 5 dobbel.
Hij zegt ook dat hij de goudstukken,
den 22 meert, gevonden heeft, maep dat Cuille Vpanekx ze afgenomen heeft.

Il
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