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KLEINE DENIEREN OP DE KAPELLEKOUTER IN KRUISHOUTEM



LukBeeckmans,Jean-PierreParent&NicoDeBrouwer*1




S

indsdeontdekkingvandesiteopdekapellekouterinkruishoutem
kwamen21kleinedenieren(denarii)aanhetlicht.Zewerdenverzameldtijdens
de opravinen van 1989 tot 1992 of bij later metaaldetectoronderzoek. De
recentevondstvaneenedeeltelijkesmoltenensemblevandenierennodideuitom
alledenieren,evondenopdeKapellekouter,evenonderdeloupetenemen.


DesitevandeKapellekouter

OpgravingendoorhetArcheologischMuseumvanZuid-Oost-Vlaanderen(het
huidige pam)en deRijksuniversiteit Gent (het huidigeUGent) tonenaan dat
deKapellekouterinKruishoutemsedertdevroeg-Romeinsetijdwasbewoond,
zoals blijkt uit de grote hoeveelheden Romeinse munten die werden ontdekt
bijdeopgravingenendooraanvullendmetaaldetectoronderzoek.Uitdevroege
middeleeuwendatereneenMerovingischgrafveldeneenlaterechristelijkekerk
metbegraafplaats.IndittijdskadervermeldenweeenzeldzameMerovingische
triens(Rouﬃac,7deeeuw)eneensceat(Friesland,710-750).Desitewerdechter
grotendeelsverlatentijdensde14de-15deeeuw[1].
Ontstaanvandekleinedenieren
Opheteindevande12deeeuwwerddemuntslagindeNederlandenergopgedreven. De denarius of denier en de eerder zeldzame halve denarius of obool
waren de enige types munten die werden geslagen. Hun massa was sinds de
invoeringervaneindde8steeeuwsterkgedaald,omdatdebehoeeaangemunt
geldsterkertoenamdandebeschikbarehoeveelheidzilver.InVlaanderenwas
hetstandaardgewichtvandedenieroverigensaanzienlijkmeerafgenomendan
inLuikenBrabant.
DestedeninVlaanderen–maarookinBrabant,LoonenHenegouwen–verwierventijdensde13deeeuwwaarschijnlijkéénofanderevormvaninspraakin
demuntslag,maarwatdiejuistinhieldisnogsteedsonderwerpvanonderzoek
endiscussie.Feitisdathetembleemvandestedengaandewegdatvandevorst
verving,endatdemunttijdensdezeperiodeeengrotestabiliteitvertoonde.
Ca.1270introduceerdeMariavanConstantinopel(1244-1280)eendubbelesterlin of ⅔ Franse root. Gwijde van Dampierre (ca. 1226-1305) liet bovendien
grote hoeveelheden sterlinen slaan, een eigen versie van de Engelse penny’s.
Dezezwaarderezilvermuntenbetekendenheteindevandekleinedenieren[2].
* DezeauteursvormensamendeWerkgroepArcheologieQuadria.
[1]

[2]

S. Van Den Berghe, De munten, in F. Vermeulen, M. Rogge & L. Van Durme,
Terunaardebron,Kruishoutemarcheoloischdoorelicht,Gent,1993,p.198-203.
E. Schutyser, De muntomloop in Vlaanderen, Numismatica Brugge & Het Vrije,
Oostkamp,2002,p.111.

jegmp2015,p.1-8.
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KleinedenierenopdeKapellekouter
Gevondenmunten
DankzijdevondstenopdeKapellekouterinKruishoutemkrijgenweinZuidOost-Vlaanderenvoorheteersteenbrederekijkopdeomloopendegeograﬁscheverspreidingvandekleinedenieren.InKruishoutemcirculeerdenuiteraardvooralVlaamsedenieren.Deteruggevondenexemplarenzijnaomstiguit
de muntateliers van Aalst (1), Arras (1), Brugge (2), Gent (5), Ieper (3), DiksmuideofOostende(1)enRijsel(7).Erwerdslechtsééndenieraangetroﬀenuit
hetnaburigeHenegouwen,meerbepaaldgeslageninValenciennes(1).Dezedenierenoverspannensamendeperiode1155-1300.



Aeeldin1–Kaartmetaanduidinvandemuntateliers


Aeeldin2–KaartvandesiteKapellekouter,
metaanduidinvandevindplaatsen
vandekleinedenieren


Moelijkeoorzakenvandemuntconcentratie
InsamenwerkingmethetProvinciaalArcheologischMuseum,siteVelzeke,en
de betrokken metaaldetectoristen hebben we de precieze vindplaatsen van de
meestemunteninkaartkunnenbrengen.Hierbijkomenwetoteenverrassend
resultaat.Eenbelangrijkdeelvandedenierenisgeconcentreerdgevondeninde
omgevingvandemiddeleeuwsehoutenkerkenhetbijhorendkerkhof.Ineen
bredereradiuszijndenierenaangetroﬀenlangsheenhetmiddeleeuwsestratennet. Wat ligt aan de basis van deze muntconcentratie? Verscheidene opties of
combinatieszijnmogelijk:
■ Oﬀereld:Hetbetremuntendiedoordekerkgangerswerdenverlorenofdie

bij het ledigen van de oﬀerblokken zijn zoek geraakt. Verscheidene opgravingeninWest-Europabevestigenditfenomeen.
■ Dodenmunten:IndeKlassiekeOudheidwerdeenmuntmeegegevenaande

dodenomdeovertochtoverdeStyxtekunnenbetalen.Blijkbaarslaagdede
Kerkernietindezeoudetraditievollediguitteroeien,wantnogtijdensde
Middeleeuwen en ook daarna werd er bijwijlen een symbolische penning
meegegeven in het graf om de gunst van Sint-Pieter af te kopen, en zo de
hemelpoortvoordeoverledeneteopenen.

kleinedenierengevondeninkruishoutem

3

Bij de opgraving van het Kluizenhof te Sint-Gillis-Waas (1990) werden 248
munten teruggevonden, waarvan zeker 18 kleine denieren in grafcontexten.
BijopgravingenindeAntwerpsekathedraal(1987-1989)werden101munten
teruggevonden;zedaterenuitdeperiodeca.1300tot1784,enhetovergrote
deelervanismiddeleeuws[3].
■ Oude marktplaats:Misschien verraadt de muntconcentratievan de Kapelle-

kouterdeliggingvandeoudemarktplaatsvanHoutem,waareenregelmatige
toestroomvanhandelaarsenkopersdegeldcirculatieindehandwerkte.Een
toevalligverliesvanmuntenishieraanuiteraardinherent.
■ Oorspronkelijkemuntschat:Wemogenechterooknietuitsluitendatverschei-

denemuntenoorspronkelijkdeeluitmaaktenvaneengeslotendepot(muntschat),datdoorlaterelandbouwactiviteitenisverspreidgeraakt.
■ Drukke beankenis en bewoninsconcentratie: Andere denieren zijn aange-

troﬀen in de onmiddellijke omgeving van het middeleeuwse stratennet dat
aansluiting gaf op de kern van het middeleeuwse Kruishoutem (Hultheim).
Ditwijstopeendrukkebegankenisen/ofopeenlogischebewoningsconcentratie.
Een‘esmoltenensemble’
Boeiendisdevondstvaneengesmoltenensemble,bestaandeuiteenpaartientallendenieren.Detoestandvandemuntenlaatgeenverdereidentiﬁcatietoe.
Naardeoorzaakvandezeversmeltingkunnenwealleenmaarraden.Misschien
werdendezemuntenopgepotondereenhaard,zoalsweleensmeergebeurde,en
raaktenzedoordehittevanhetvuuraanelkaargesmolten.Dezekleinemuntschat,buitendeconcentratiegevonden,heeeentotalemassavan11,10g.Op
basisdaarvanvermoedenwedathetdepot20à30denierenbevatte.

Eenonbekendsubtype
Een vooralsnog onbekende denier (nr. 14) is qua stijl nauw verwant met de
denieren uit Lille (Rijsel). Op de voorzijde staat een driehoek, met langs de
zijdentwee(ofdrie?)achtpuntigesterren.Dekeerzijdedraagteengevoetkruis,
met in elk kwartier afwisselend een ringetje en een bolletje. Het is jammer
genoeg de minst goed bewaardedenieruit hetensemble, enbovendien is het
stukslechtsgefragmenteerdtotonsgekomen.Bepaaldeiconograﬁschedetails,
zoalsdeaeeldingopdepuntenvandedriehoek,zijnonvoldoendescherpen
latengeenverderebeschrijvingtoe[4].

[3]

[4]

A. Haeck, R. Van Hove & R. Van Laere, De site Kluizenhof te Sint-Gillis-Waas
(O.-Vl.).Studievaneenuitzonderlijkemuntvondst(vnl.1140-1290/95)opdemiddeleeuwsebegraafplaatsvanKluize(Clusa),AnnalenvandeKoninklijkeOudheidkundie
KrinvanhetLandvanWaas,(BerichtenvandeArcheoloischeDienstWaasland,4),
102(1999),p.445-540.
MetdankaanA.Haeckvoordeidentiﬁcatie.
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Eenknop
EenkleinedenieruitGent(nr.10)werdomgevormdtoteenknop.Hiertoewerd
demuntvoorzienvaneenzilverenoogje.Hetgebeurderegelmatigdatmunten
werdenverwerkttotknopenoftotsierelementen;denkenwebijvoorbeeldaan
muntinsignes.

Besluit
De site van de Kapellekouter in Kruishoutem, bewoond vanaf de vroeg-Romeinse tijd, leverde een belangrijke hoeveelheid Romeinse en vroeg-middeleeuwsemuntenop.Deaanwezigheidvankleinedenierenonderstreepthetdoorlopendbelangvandesitetijdensde12deen13deeeuw.Hetgroteaantalzilveren
denieren kan worden verklaard als het resultaat van oﬀergeld, dodenmunten,
verlorengeldofeenverspreidgeraaktemuntschat.
NaastdezekleinedenierenvermeldenweeveneenseenFransedeniervanLodewijkVI(1108-1137),geslageninOrléans,eengelijknamigemuntvanLodewijkI
van Savoie (1383-1402), en een Engelse penny van Edward I, II of III (12721377).Hierbijkomennogeenpaartientallenmuntenuitdelatemiddeleeuwen
enpostmiddeleeuwen,dieverspreidoverdesitezijnaangetroﬀen(zieS.Van
DenBerghe,op.cit.[n.1],p.198-203).

INVENTARIS(allemuntenzijnafebeeldopschaal200%)

Gebruiktereferenties
R.Chalon,RecherchessurlesmonnaiesdescomtesdeHainaut,Bruxelles,1848.
A.Haeck,DemuntenvanderavenvanVlaanderen,i,Numismaticpocket16,
Brussel,1973.

VLAANDEREN

MuntplaatsAalst
Tussen1220en1253



1.Denier–zilver–0,42g–!–10,40mm
–zeergoedbewaard
Vz. Halve krijger naar links met bannier
in de linkerhand en de rechterhand
steunendopdeheup.Bovendeschoudereengepuntering( ).
Kz. Eenvoudig kruis met in elk kwartier
eenpuntineenparelcirkel.Erbuiten

თ

afwisselend een gepunte ring en een
ster(f)tussentweepunten.
Ref.:Haeck120
Col.:DeCuyper,Machelen(Zulte)

MuntplaatsArras(Atrecht)(??)
FilipsvandeElzas(1155-1186)–muntmeesterSimon



2.Denier–zilver–0,42g–!–10,11mm
–goedbewaard
Vz. Ineenparelcirkeltweetegenoverstaandelelies(ჭ);ernaasteensikkel(@)en

kleinedenierengevondeninkruishoutem
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eenster.Buitendecirkelvierringetjes 5.Denier–zilver–0,19g–.–10,83mm
( )inkruisvorm.
–zeergoedbewaard–gehalveerd
Kz. Gevoetkruismetafwisselendeensik- Vz. Bisschop[metstafinde rechterhand
keleneenbolletje;rondom:ዬዢዦ[
en]meteenboekindelinkerhand.
Ref.:Haeck133
Kz. Dubbelankerkruismetindekwartieren |ዬ [  ]; twee punten onder elke
Col.:Leutenez(Kruishoutem)
letter.
MuntplaatsBrugge
Ref.:Haeck173
Tussen1180en1220
Col.:pam(Velzeke,Zottegem)
Inv.:Excoll.J.VanWambeke(?),nr.24
Bib.:VanDenBerghe,p.199

MuntplaatsGent
Tussen1220en1250


3.Denier–zilver–0,42g–?–11,13mm
–goedbewaard(dubbelslag)
Vz. Krijgernaarrechtsmetinderechterhandeengehevenzwaardenindelin

kerhandeenschild.
Kz. Een lang eenvoudig kruis met in elk 6.Denier–zilver–0,35g–!–10,08mm
–zeergoedbewaard
kwartiereenbolletje( )eninderand
tweegepunteringetjes.
Vz. Gehelmdhoofdnaarlinks,metinde
helm een lelie. Achter het hoofd een
Ref.:Haeck147
ringetje.
Col.:Leutenez(Kruishoutem)
Kz. Gevoet kruis met legende ዠ|ዚ|ዧ|ይ.
Onderdelettersዚenይeenpunt.Legende afgescheiden van het middenvelddooreenparelcirkel.
Ref.:Haeck188
Col.:Deprez(Harelbeke)



4.Denier–zilver–0,36g–?–11,50mm Tussen1259en1300
–zeergoedbewaard–uitgebroken
Vz. Krijgernaarrechtsmetinderechterhand een geheven zwaard en in de
linkerhandeenschild.
Kz. Eenvoudig kruis met in elk kwartier
een bolletje en in de rand twee ge

punteringetjes.
7.Denier–zilver–0,40g–?–10,50mm
Ref.:Haeck147
–zeergoedbewaard
Col.:DeCuyper(Machelen,Zulte)
Vz. Gehelmdhoofdnaarlinks,metinde
helmdrieringetjes;bovendehelmeen
MuntplaatsDiksmuideofOostende(??)
kuif.Achterhethoofdvierpunten.
Tussen1259en1300
Kz. Dubbel ankerkruis, met centraal een
punt;acentrischemuntstempel.
Ref.:Haeck202
Col.:VanAssche(Welden,Oudenaarde)

ი
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8.Denier–zilver–0,39g–?–10,47mm
–zeergoedbewaard
Vz. Gehelmdhoofdnaarlinks,metinde
helm drie ringetjes; boven de helm
een kuif. Achter het hoofd vier punten.
Kz. Dubbelankerkruis,nietgepunt;acentrischemuntstempel.
Ref.: Haeck 202, var. (geen punt in het
kruis)
Col.:Parent(Mater,Oudenaarde)



9.Denier–zilver–0,41g–?–10,20mm
–zeergoedbewaard
Vz. Gehelmdhoofdnaarlinks,metinde
helmdrieringetjesenbovendehelm
drie bolletjes. Achter het hoofd drie
bolletjes.
Kz. Dubbel ankerkruis met in het middeneenpunt.
Ref.: Haeck 205, var. (drie bolletje i.p.v.
twee; achter de helm drie bolletjes i.p.v.
vier)
Col.:Parent(Mater,Oudenaarde)



10.Denier–zilver–0,54g–?–11,07mm
–zeergoedbewaard–omgevormdtot
eenknop(metzilverenoogje)
Vz. Gehelmdhoofdnaarlinks,metinde
helmdrieringetjesenbovendehelm
een lelie. Achter het hoofd vier punteninkruis;aangehechtknopoogje.
Kz. Dubbelankerkruis.

lukbeeckmansetal.

Ref.:Haeck205
Col.:pam(Velzeke,Zottegem)
Inv.:Kruishoutem,kk89/2,nr.21
Bib.:VanDenBerghe,p.199

MuntplaatsIeper
Tussen1180en1220



11.Denier–zilver–0,49g–?–11,50mm
–goedbewaard
Vz. Tweedriehoeken,deenemetgepunte ringen, de andere met lelies op de
uiteinden.Tussendehoekeneenring.
Middenineenbolletje.
Kz. Gevoet kruis met in de kwartieren
telkenseenringetjeenዢ | ዩ | ያ | ዚ.
Ref.:Haeck231
Col.:VanAssche(Welden,Oudenaarde)



12.Denier – zilver – 0,32 g – % – 10,16
mm–zeergoedbewaard
Vz. Tweedriehoeken,deenemetgepunte ringen, de andere met lelies op de
uiteinden.Tussendehoekeneenring.
Middenineenbolletje.
Kz. Gevoetkruismetindekwartierentelkens een ringetje (tweede kwartier is
leeg)enዢ | ዩ | ያ | ዚ.
Ref.:Haeck231,var.(hier:tweedekwartierisleeg)
Col.:Leutenez(Kruishoutem)

Tussen1220en1259
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13.Denier – zilver – 0,40 g – 8 – 10,95
mm–zeergoedbewaard
Vz. Wapenschild met leeuw; langs beide
zijdenenbovenaaneensikkel.
Kz. Kortgevoetkruismetinelkkwartier
eenpuntenዢ | ዩ | ያ | ዚ.
Ref.:Haeck254
Col.:Parent(Mater,Oudenaarde)

MuntplaatsLille(Rijsel)
Tussen1180en1220



14.Denier–zilver–0,28g–?–10,83mm
–goedbewaard–uitgebroken
Vz. Driehoek, met boven elke hoek [  ],
langs twee (of drie) zijden een achtpuntigester(ᛔ).
Kz. Centraal een gevoet kruis met in elk
kwartier afwisselend een ringetje en
eenbolletje.
Ref.:Haeck283,onbekendevariante?
Col.:Deprez(Harelbeke)



15.Denier–zilver–0,30g–.–10,62mm
–zeergoedbewaard
Vz. In een dubbele parelcirkel een driehoekmetopelkehoekeenring;langs
twee zijden een lelie, langs de derde
zijdeeenring.
Kz. Gevoetkruismetinelkkwartiereen
bolletjeeneenring;rondomዥ | ዢ | ዥ | ዚ
Ref.:Haeck270
Col.:pam(Velzeke,Zottegem)
Inv.:Munten,Kruishoutem,nr.27a
Bib.:VanDenBerghe,p.199
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16.Denier–zilver–0,20g–.–10,61mm
–zeergoedbewaard–gehalveerd
Vz. In een dubbele parelcirkel een driehoekmetopelkehoekeenring;langs
twee zijden een lelie, langs de derde
zijdeeenring.
Kz. Gevoetkruismetinelkkwartiereen
bolletjeeneenring.Rondom:] ዢ | ዥ [
Ref.:Haeck270
Col.:pam(Velzeke,Zottegem)
Inv.:Munten,Kruishoutem,nr.27b
Bib.:VanDenBerghe,p.199

Tussen1220en1259



17.Denier–zilver–0,35g–!–10,54mm
–zeergoedbewaard
Vz. Lelie met rondom ringetjes met sikkelsensterren.
Kz. Gevoetkruismetindekwartierenዥ |
sikkel| ዢ |sikkel.
Ref.:Haeck287
Col.:Deprez(Harelbeke)



18.Denier–zilver–0,38g–!–11,10mm
–zeergoedbewaard
Vz. Lelie in een parelkrans, rondom: boven- en onderaan een sterretje, links
en rechts een sikkel en tussendoor
telkenseenringetje.
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Kz. Gevoetkruismetindekwartierenዥ |
)| ዢ |sikkel met
sikkel met bolletje (@
bolletje.
)
Ref.:Haeck287,var.(hier:@
Col.:Parent(Mater,Oudenaarde)



19.Denier – zilver – 0,35 g – ! – 10,58
mm – zeer goed bewaard – rand uitgebroken
Vz. Leliemetrondomsterretjesenringetjes.
Kz. Gevoetkruismetinelkkwartiereen
puntenዥ |  | ዢ |  .
Ref.:Haeck288
Col.:DeCuyper(Machelen)

Tussen1253en1300





20.Denier – zilver – 0,33 g – 4 – 11,28
mm – zeer goed bewaard – uitgebrokenrandje
Vz. Wapenschildmetlelie.Langselkezijdeenbovenaaneenringetje.
Kz. Gevoetkruis,metinelkkwartiereen
puntenዥ | ዢ | ዥ | ዚ.
Ref.:Haeck291
Col.:Parent(Mater,Oudenaarde)



HENEGOUWEN

MuntplaatsValenciennes
JeannevanConstantinopel(1206-1244)




21.Denier–zilver–0,40g–?–13,62mm
–goedbewaard
Vz. MonogramvanHenegouwen,boven-
enonderaantelkenseindigendineen
sikkel.
Kz. Gevoet kruis met in elk kwartier afwisselendeenbolletjeeneensikkel.
Ref.:Chalon4
Col.:Parent(Mater,Oudenaarde)

Klompjeaanelkaargesmoltenmunten
(opwarerootte)




22.Denieren – zilver – 11,10 g – uiterste
lengte30mm–uiterstebreedte16mm
–aanelkaargesmolten–nietteidentiﬁceren
Col.:Parent(Mater,Oudenaarde)




Metdankaan
K.Braeckman,ProvinciaalArcheologischMuseumOost-Vlaanderen(Velzeke,
Zottegem),M.DeCuyper(Machelen,Zulte),T.Deprez(Harelbeke),M.Leutenez (Kruishoutem), J.-P. Parent (Mater, Oudenaarde) en L. Van Assche
(Welden,Oudenaarde)voorhetterbeschikkingstellenvandemunten.

