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HET MUNTSCHATTENCOMPLEX VAN NIEUWERKERKEN
UIT HET BEGIN VAN DE 19DE EEUW
Raf VanLaere



O

nderzoeknaarpasmuntenafortioripostmiddeleeuwsekoperen
pasmuntisnietpopulair,nochbijnumismaten,nochbijmonetairehistorici. Numismaten argumenteren dit gebrek aan belangstelling door
eroptewijzendatdekansomnieuwetypespostmiddeleeuwsepasmuntteontdekkenquasionbestaandisendat–althansvoordeHabsburgseNederlanden–
de basisinformatie over de productie en de koers van koperen munten voldoendegekendis.Daarbijwordtderegistratievandetalloze,vaakoverduidelijk betekenisloze, varianten meestal overgelaten aan verzamelaars, die deze
informatienietzeldeninverspreideslagordepublicereninmoeilijktoegankelijkelokaletijdschrien.Monetairehistorici,vooraldiegenendiepratgaanop
een breed economisch perspectief, hebben eveneens een duidelijke voorkeur
voor hoogwaardige zilveren en gouden munten, maar gebruiken hiervoor andereargumenten:pasmuntvertegenwoordigtslechtseenfractievandewaarde
vandetotalemonetairemassa,waardoorhetonderzoeknaarpasmuntvolgens
henslechtsweiniginformatiekanopleverendienietbeterdoordestudievan
goudenenzilverenspeciënontdektkanworden.Pasbijhetbeginvande21ste
eeuwkomthierinenigekenteringondermeermeteeninnoverendestudievan
tweeAmerikaanseeconomisten,omasSargent&FrançoisVelde,diemet
grovepenseelstrekeneenovertuigendediachronischeschetsvanhetbelangvan
pasmuntvoorheteconomischeweefselalsgeheeltekenen.
Vooreendeelishetgebrekaanenthousiasmevoorhetonderzoekvanpasmunt
ongetwijfeldooktewijtenaandeogenschijnlijkeschaarstevanbronnenwaarmeebeidegroepenvorsershetbestvertrouwdzijn:muntschattenenarchivalia
[zie daarentegen Scheffers]. Daarbij valt vooral op hoe weinig publicaties er
beschikbaarzijnovermuntschattenofandere-vondstenwaarvan–koperen–
pasmunt een belangrijk aandeel vormt. Verspreid zijn er weliswaar gegevens
over losse vondsten beschikbaar, voor wat België betre recent voor een goed
deelgebundeldindeprovincialeinventarissendieJean-LucDengissinds2009
publiceert.Ookeenaantalopgravingsverslagenvermeldttrouwdevondstvan
pasmunt, maar wetenschappelijke publicaties van postmiddeleeuwse schatten
meteengrootaandeelaanpasmuntzijnvooronzestrekenquasionbestaand.In
onze nabuurlanden is de situatie nauwelijksbeter. Zelfs al hebben enkele studieshetbelangvanonderzoeknaarpasmuntopoverduidelijkemanieraangetoond, zoals de verhelderende bijdrage over de inhoud van een oﬀerblok uit
Rohr(D)doorNiklotKlüssendorf,dannogblijdebelangstelling,openkele
uitzonderingenzoalsKonradSchneiderna,ergbescheiden.Tochzijnersinds
het eind van de 20steeeuwenkele inspirerende publicaties verschenen die het
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onderzoekvanpasmuntopeennieuwemanierbenaderen,zoalshetvooreen
bredepubliekbedoeldeboekjeoverSchotskleingelddoorHolmes,waarinde
auteurmuntvondsten,archivalia,oﬃciëledocumenten,volkskundige,taalkundigeenlitteraireinformatienaasteenbredewaaiervananderewetenswaardighedentoteenboeiendleesbaargeheelheevervlochten.
Devondstvaneenschatmetongeveer7.000koperenmunteninhetLimburgse
Nieuwerkerkenbiedtdaaromeenuniekekansomeenbeterinzichttekrijgen
indecirculatievankoperenpasmuntinonzestrekenopheteindevande18de
enhetbeginvande19deeeuw.
vondstomstandigheden
Op12juli2005vindtMarcSwinnen,samenmeteencollegametaaldetectorist,
ineenperengaardteNieuwerkerkeneen50-talkoperenmunten.Zijherkennen
vooralLuikseoorden vanJan-eodoor vanBeieren.Enkelemunten zijn aan
elkaar gekoekt door corrosie. De vondst wordt gesignaleerd aan een metaaldetectoristmetmeerervaring,PatrickSchuermans,diecontactopneemtmet
Luc Geuns, de pachter van de boomgaard. Samen spreken ze af dat Patrick
Schuermansdevolgendezaterdagmetzijnmetaaldetectorkomtomtekijken
waterpreciesaandehandis.
Zaterdagmiddag worden binnen een tweetal uren enkele honderden koperen
muntengeborgenopeenoppervlaktevannauwelijkstweebijtweemeter.Het
ganse terrein alleen onderzoeken lijkt daarom onbegonnen werk. Enkele geroutineerde collega-zoekers – Martine Van Aeken, Danny Clemens, Ivo De
Ceuster en Wouter Labaere – worden in allerijl gewaarschuwd. Wie geen
andereplannenhee,beloodevolgendedagnaarNieuwerkerkentekomen.
’sZondagsdoorzoektdeploegsystematischdevolledigeboomgaard.Ditmaal
wordenopenkeleurentijdopnieuwhonderdenmuntengeborgen.Alsklapop
de vuurpijl volgt een grote, bijna intacte klomp aan elkaar gekoekte munten.
Hoewel het duidelijk is dat nog niet alle munten opgespoord zijn, wordt de
vondst in deloop van de volgende dagenaandebevoegde instantiesgesignaleerdenterstudieafgeleverd.
Op donderdag 21 juli wordt een tweede expeditie georganiseerd. De ploeg is
inmiddelsversterktmetPaulBeckers.Aanvankelijkzijndeverwachtingenniet
hoog gespannen. Iedereen is er immers van overtuigd dat met de aaneengekoekteklompdeeigenlijkemuntschatgevondenisendaternietveelmeerte
rapen valt dan wat losse restjes. Onder de gloeiend hete zomerzon lijkt de
Haspengouwse leem steenhardgebakken. Toch loopt het aantalvondsten snel
aardig op. Als bijna alles ingepakt is, trekt een krachtig signaal de aandacht.
Enkeleogenblikkenlaterkaneentweedeensemblemuntengeborgenworden.
Hijzieterheelandersuitdandeeerdergevondenklomp.Ditmaalzijnhetgeen
oordenmaarweldubbeleen4oorden.Vooreendeelzijnzenognetjesgestapeld
opeenaardewerkentegelwaaropeenvisgekrastis.Demuntenwarenoorspronkelijkklaarblijkelijkverpaktineenlinnenzak,waarvannogenkelefragmenten
bewaardzijn.Hetnieuwelotwordtdevolgendezaterdagterstudieafgeleverd.

demuntschatvannieuwerkerken(2005)

23

Woensdag27julispeeltzichde–voorlopig–laatsteepisodeaf.Hetligtinde
bedoeling om dan zoveel mogelijk losse munten op te sporen. Hoop op veel
meeriserniet.Maarnauwelijkszijndeeerstemuntengevonden,ofeenkrachtig signaal maakt duidelijk dat er weer iets bijzonders mag verwacht worden.
Opnieuwkomteenklompmuntentevoorschijn.Derestvandedaglevertgeen
spectaculairevondstenmeerop.Tochwordennogenkelehonderdenlossemunten geborgen. Op vrijdag 29 juli 2005 worden de nieuwe vondsten ter studie
afgeleverd.
Uitdedaaropvolgendegesprekkenmetdepachterblijktdatdezeindeloopder
jaren eveneens munten hee gevonden, waarmee zijn dochtertje inmiddels
‘winkeltje’ speelt. Het meisje is na enige ouderlijke overreding bereid haar
munten zonder noemenswaardige problemen af te staan. Het blijken zilveren
muntentezijn,dieklaarblijkelijkbehoordentoteendeelvandeschatwaarvan
deploegmetaaldetectoristengeenspoorheegevonden.
Dan wordt hetenige tijd stil.Uiteengesprekmet de eigenaars van deboomgaard,hetechtpaarCamielenJoséeRoba-Jacques,blijktdathetpachtcontract
aﬂooptendatophetperceeleenwoningzalgebouwdwordenvoorhundochter
en schoonzoon, Rudi en Martine Jooken-Roba. Afspraak wordt gemaakt dat
wanneer de bouwwerken aanvangen, de ploeg metaaldetectoristen nogmaals
zalwordeningeschakeldomdedoorwoeldegrondtedoorzoeken.Datgebeurt
beginmei2008.Opnieuwwordenenkeletientallenkoperenmuntengevonden
maarhetgrosvandeschatisduidelijkalin2005geborgen.
Omdat de vondst uitgebreide persbelangstelling krijgt, wordt in overleg met
het gemeentebestuur besloten om de schat ter gelegenheid van Erfgoeddag
2007ophetgemeentehuisvoortestellen,entegelijkeenbrochureuittegeven
metdevoorlopigeonderzoeksresultaten(Nijssen&VanLaere).Ditinitiatief
wektveelbelangstellingbijdeplaatselijkebevolkingenlevertinteressantebijkomendeinformatie.Zogevenmeerderezegspersonenaandattijdenshetjachtseizoenregelmatigmuntengevondenwordenineenafwateringsgreppelpalend
aanhetperceelwaarin2005deschatgevondenwerd.Meermaalswordtbevestigddathetdaarbijzowelomkoperenalsomzilverenmuntenhandelt.Enkele
oudereinwonersherinnerenzichdaarenbovendattijdensdeTweedeWereldoorlogophetzelfdeperceeleen‘ketel’metzilverenmuntenwerdgevonden,die
doordevinderwerdovergedragenaandetoenmaligegemeentesecretaris.Aanvankelijkkanditverhaalnietwordenbevestigdomdatonduidelijkiswieopdat
ogenblikpreciesde‘pachter’wasenomdatdebetrokkengemeentesecretarisal
geruimetijdoverledenis.HetverhaalkrijgtmeergeloofwaardigheidalsKamiel
StevauxuitBrustembevestigtdateengrotevondstvanvoornamelijkkoperen
muntenuitNieuwerkerkenterloopswerdaangehaaldtijdenseenvandeeerste
bijeenkomstenvandeGeschiedkundigeKringvanSint-Truiden,dieopheteinde
van de jaren ’40 van de 20steeeuw van startging (brief dd° 29 juli 2009).Van
dezevergaderingbestaatechtergeengedetailleerdverslag.
Naar aanleiding van de tentoonstelling in het gemeentehuis melden enkele
metaaldetectoristen zich spontaanmetmunten die zijin dezelfdeboomgaard
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gevonden hebben. Verschillende staan trouwens hun vondsten af wanneer ze
vernemen dat zowel hun collega-detectoristen als de eigenaars van de grond
akkoordzijnomdemuntenaanhetgemeentebestuurvanNieuwerkerkenover
te dragen. Enkelen, van wie wordt beweerd dat zij op dezelfde plek eveneens
muntengevondenhebben,weigerenechterelkevormvanmedewerking,wellichtomdatzijnietalleenkoperenmaarookzilverenmuntenhebbengevonden,
entenonrechtevrezendezetemoetenafstaan.
Tijdensdezoektochtindeperengaardiszorgvuldigmaartevergeefsuitgekeken
naararcheologischerestendieaanwijzingenzoudenkunnengevenoverdejuiste
omstandighedenvanverbergingofdie,opwelkemanierdanook,zoudenkunnen bijdragen tot een beter begrip van dit uitzonderlijk ensemble. Er werden
geen sporen aangetroﬀen van verdwenen bebouwing, paalgaten, grachten of
greppels …Voor zover kon wordennagegaan is de schatbij het begin van de
19deeeuwverborgenineenopenveldofakker,openkeletientallenmetervan
de weg, toen ongetwijfeldniet verhard enminderbreed dan nu, waaraan het
perceelooknunoggrenst.Hetjuistekaraktervandebeplantingtentijdevan
de verberging kan niet meer achterhaald worden. Men mag trouwens aannemendathetperceelindeloopdereeuwenmeermaalsvanteeltwisseldeen
grondigbewerktwerd,vooralindeloopvande20steeeuw,omuiteindelijkte
wordenomgevormdtotperengaard,inafwachtingvanbebouwingbijhetbegin
vande21steeeuw.
oorspronkelijkeomvangvandeschat
HetschatcomplexvanNieuwerkerkenbestaatoorspronkelijkuitminstensdrie,
mogelijk vier ensembles van koperen munten: beide klompen ongesorteerde
koperenmuntengevondenopzondag17julienwoensdag27juli2005,ende
groepLuiksedubbeleen4oordengestapeldopeentegel,gevondenopdonderdag21juli,enminstenséén,mogelijktweeensemblesvanzilverenmunten.
Debroodvormvanbeideklompenmeteendoormetervanongeveer30cmen
enkelefragmentenlinnendiezowelbijhetvindenalsbijhetontmantelenvan
de klompen tevoorschijn zijn gekomen, suggereren dat beide klompen zich
oorspronkelijkineenlinnenzakbevondendieindeloopdertijdbijnavolledig
vergaanis.Hoeweleenvandeklompenduidelijknietmeervolledigwasophet
ogenblikvanzijnvondst,lijktdehoeveelheidlosgevondenmuntentegrootte
zijnomalleenmaarvandezeklompaomstigtezijn,tenminsteindienmener
vanuitgaatdatbeideklompenongeveerdezelfdeomvanghaddenophetogenblikvandeverberging.Afgaandopdebewaringstoestandvandekoperenmunten en hun corrosie lijkt het onwaarschijnlijk dat die derde, veronderstelde
klompallangeretijdopengebrokenwas,wantallemunten,opeentientalna,
vertonenhetzelfdetypecorrosie.Hierdoorrijsthetvermoedendateenklomp
ongesorteerde koperen munten bij het geautomatiseerd planten van de jonge
perelaarswerdopengebroken,endatdemuntenvandieklompalslossemunten
en kleine pakketjes als eerste gevonden werden. Er mag worden aangenomen
datdemuntenvandezeklompoorspronkelijkeveneensineenlinnenzakwaren
opgeborgen.
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Een deel van de 4 oorden, maar niet alle, en een kleine hoeveelheid dubbele
oorden, maar slechts een kleine minderheid van de geborgen exemplaren,
komtaanhetlicht,gestapeldopeenaardewerkentegel.Restenvantextiel,meer
danwaarschijnlijklinnen,suggererendatookdezemuntenineenzakwaren
opgeborgenalvorensaandebodemtoevertrouwdteworden.Opwelkemanier
dezestapeltjesintactblevenisnietduidelijk.Misschienwarenzegewikkeldin
papier dat inmiddels vergaan is zonder sporen na te laten. Maar in dat geval
zoumenverwachtendatdestapeltjesalleevenveelmuntenzoudentellen,wat
echterniethetgevalis.
Geenvandeklompenvertoontenigevormvanstratigraﬁe.Demuntenliggen
willekeurig door elkaar, zonder rekening te houden met denominatie of herkomst.Desamenstellingvandeverschillendeklompenverschiltonderlingevenmin, op uitzondering natuurlijk van het ensemble van dubbele en 4 oorden,
maarookbinnendezegroeplijktergeeninterneordeningtebestaan.
Hoeveelzilverenmuntendeschatoorspronkelijkteldeenhoedezeindebodem
werdenverborgenisnunogmoeilijkteachterhalen.Deoverleveringheehet
overeen‘ketel’volzilverenmuntengevondentijdensdeTweedeWereldoorlog,
zonderenigbijkomenddetailtekunnenverschaﬀenoveromvang,materiaalof
typevan‘ketel’.Welvaltopdatheelwatvanderecentgevondenzilverenmuntenroestsporenvertonen,terwijlopgeenenkelekoperenmuntroestaanwezig
is.Maarofditmagwordengeïnterpreteerdalseenaanwijzingvooreenijzeren
recipiëntmoeteenopenvraagblijven,vermitsdergelijkeroestsporenookkunnenwordenveroorzaaktdoordeaanwezigheidvaneenanderijzerenvoorwerp
indeonmiddellijkeomgevingvandezilverenmunten.Bijkomendsteltzichde
vraagofallezilverenmuntensamenwerdenverborgen,ofdatdit,netzoalsde
koperenmunten,inmeerderelotenisgebeurd.Debijnacorrosievrijebewaringstoestandvandezilverenmuntenmaakthetergonwaarschijnlijkdatdezeooit
deeluitmaaktenvaneenlotdatalsindsdeTweedeWereldoorlogonbeschermd
indebodemverblij.IndienhetverhaalvandezilvervondsttijdensdeTweede
Wereldoorloginderdaadcorrectis–enerzijnweinigofgeenredenenomditte
betwijfelen – dan mag men aannemen dat de schat van Nieuwerkerken oorspronkelijk minstens twee depots zilveren munten telde. Het relaas van een
metaaldetectorist,dieeerderindezelfdeboomgaardactiefwasenermeerdere
zilverenmuntengevondenheediegegroepeerdwareninwathijbeschrijals
een‘nest’metrondomnogenkelelosseexemplaren,pleiteveneensvoormeer
danéénlotzilverenmunten.
In2007,bijdepublicatievandeeersteonderzoeksresultaten,werdopbasisvan
het gewicht van de klompen samengekoekte munten geschat dat circa 8.000
exemplarengevondenwerden(Nijssen&VanLaere,p.21).Nareinigingblijkt
dat dit cijfernaarbenedenmoet worden bijgesteld, omdat de klompen klaarblijkelijkmeeronzuiverhedenenaardebevattendanoorspronkelijkverondersteld.Opditogenblikzijneen7.000-talmuntenbestudeerd.Meerderemetaaldetectoristenenbuurtbewonershebbenechtergemelddatzijophetzelfdeperceeleenonbekendaantalzilverenenkoperenmuntenhebbengevonden,zodat
hettotaleaantalmuntenbijverbergingredelijkerwijzenogsteedsopminstens
8.000exemplarenmagwordengeschat.
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reinigen,bestuderenenbewaren
HoeboeiendenspectaculairdeontdekkingvaneenomvangrijkemunschatzoalsdezevanNieuwerkerkenookmogewezen,dereiniging,destudie,debewaring en de bestemming ervan veroorzaken meer dan de gebruikelijke problemen. Daarbij komt nog dat het hier gaat om een koperschat uit de Moderne
Tijd,waarvanhetwetenschappelijkbelangindeogenvanvelennietdirectvoor
de handligt. Medewerkersvan de toenmaligeafdelingMonumenten & LandschappenvanhetMinisterievandeVlaamseGemeenschapkondenechtersnel
overtuigdwordenvanhetuitzonderlijkebelangvandevondst.GoedecontactenmethetVlaamsInstituutvoorOudheidkundigErfgoed(vioe)teZellikin
eenzeervroegstadiumzorgdenervoordateenopengesprekkonplaatsvinden
overdereinigingvandemunten,eenconditiosinequanonomdestudievan
devondsttekunnenaanvatten.
Bij het maken van een keuze tussen de mogelijke reinigingstechnieken spelen
verschillendefactoreneenrol:hetwetenschappelijkonderzoekdateenzovolledigmogelijkeinformatiewenst,debeschikbareﬁnanciëleenpersonelemiddelenwaarvoordebudgettenaltijdbeperktzijn,demuseologischeen/ofeducatieveﬁnaliteitnareiniging…Hetvindenvaneenaanvaardbarebalanstussen
deze soms sterk uiteenlopende belangen vraagt van alle betrokken partners
begripvoordeargumentenvandeanderenbereidheidtottoegevingen.
Hetreinigenvaneengrotehoeveelheidsterkgecorrodeerdekoperenmuntenis
geengemakkelijkeopgave.Deverleidingisgrootomallesglobaalaantepakken
enhethelepakketchemischtereinigen.Hetrisicodatopdiemanierwaardevollegegevensverlorengaanisechterzeergroot.Daaromwerdafgesprokendat
elkemuntafzonderlijkmechanischgereinigdzouworden.Omditprocedémindertijdrovendtemakenwerdtevensovereengekomendatdereinigingalsvoornaamstedoelzouhebbendeidentiﬁcatievanzoveelmogelijkmuntenmogelijk
temakenennietomzeerzofraaimogelijktelatenuitzien.Musealepresentatie
vanallemuntenafzonderlijkwas,geziendegrotehoeveelheididentiekeexemplaren,immersgeenoptie.Vanbijdeaanvangwerdaaneenmeerglobalepresentatiegedachtomwetenschappelijkonderzoekallekansentegeven.Daarom
werd ook weerstaan aan de verleiding om een of meerdere klompen of delen
ervanintacttelatenenniettereinigen.
De reiniging werd toevertrouwd aan de heer Frans De Buyser van het vioe,
diemaandenlangdagelijkseenkleinehoeveelheidmuntenbehandelde.Vermits
hijzelfopnumismatischvlakonderlegdis,wisthijpreciesopwelkedetailshij
tijdensdereinigingmoestletten.Hetresultaatis,geziendegraadvancorrosie
vandemeestemunten,danookbuitenverwachtinggoed.Slechtsongeveer15%
vandemuntenkanopgeenenkelemaniernadertoegewezenworden.Zijzijn
doorhetlangeverblijfindebodemtesterkaangetast,ofwarenalergafgesleten
toen ze werden verborgen. Van de overige munten levert een deel slechts
beperkte informatie op, zoals de herkomst zonder mogelijkheid tot volledige
identiﬁcatie.Hetbelangvandezeaanpak,waarbijallemuntengereinigdworden,ispasechtduidelijkgewordennadatdelaatsteexemplarengereinigdwaren.
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Invergelijkingmetdepublicatieuit2007(Nijssen&VanLaere,p.22),dieis
gebaseerdopongeveereenderdevandemunten,zijnernietalleenmeerDuitse
vorstendommen vertegenwoordigd, maar – veel belangrijker – moet ook het
tijdstipvanverbergingwordenverschovenvan1806naarpost1820,waardoor
de oorspronkelijke hypothese over de herkomstvan het kopergeld(Nijssen &
VanLaere,p.25-26)moetwordenverlaten,terwijldeoorspronkelijkeeigenaar
metmeerzekerheidkanwordengeïdentiﬁceerdalseenvanbeidenaamdragers
RenierCarlensvande‘derde’generatie(Nijssen&VanLaere,p.22-23).De
gegevensoverdezilverenmuntenuitdeschat,dienadepublicatievan2007ter
beschikking zijn gekomen, wijzen trouwens in dezelfde richting als de informatie,geleverddoordelaatstgereinigdekoperenmunten.
Dekeuzegemaaktbijhetreinigenvandemuntenheevooralrekeninggehoudenmethetwetenschappelijkonderzoekendebeschikbaremiddelen,enmindermeteeneventuelemusealeofeducatievebestemming.Tochwerdmethet
gemeentebestuurvanNieuwerkerkenafgesprokenomdezeunieketoeristische
trekpleister na het afronden van het onderzoek een plaats te geven in het
gemeentehuis of in een ander gemakkelijk toegankelijke gemeentelijke infrastructuur.DeproefopstellingnaaraanleidingvanErfgoeddag2007heeduidelijkgemaaktdatmunten,zekeralshetomgrotehoeveelhedengaat,nietnoodzakelijk perfect leesbaar hoeven te zijn om het brede publiek aan te spreken.
Alleenaldemassamuntenopeenhooptezien,waarbijslechtseenaantaluitgelezenexemplareneenindividueelaccentkrijgenbinneneenaangepasteeducatieve context, spreekt duidelijk heel wat meer gegadigden aan dan een opstellingdieelknumismatischdetailvanalletypesopeenevenwaardigemanier
toont. In de loop van de volgende jaren zal blijken in hoeverre hetgemeentebestuurvanNieuwerkerkenbereidiszijntaakalsbehoudervanhetplaatselijke
erfgoedinditgevalterhartetenemen.

samenstelling
Bijomvangrijkepostmiddeleeuwsemuntschattendiegeenofnauwelijksonbekendemunttypesbevatten,ishetoverbodigomgedetailleerdebeschrijvingenvan
allemuntentegeven,envolstaanverwijzingennaargemakkelijktoegankelijke
wetenschappelijkenaslagwerken.Belangrijkerishetsituerenvandeverschillende
munttypesinhunpolitiekeeneconomischecontext.Volledigheidshalvewordt
eenglobaaloverzichtalsbijlagetoegevoegd.Hoewelallemuntenwerdengewogenenerbelangstellingzoukunnenbestaanvoormetrologischonderzoekwerd
hiervandoelbewustafgezien,omdatalsnelbleekdatdecorrosieenerzijds,en
demaniervanreinigenanderzijds,eendergelijkonderzoekzwaarhypothekeren.Ookhetfeitdathetovergrotedeelvandemuntenophetogenblikvande
verbergingalmeerdaneenhalveeeuwinomloopwas,speeldehierbijeenrol.
Indehiernavolgendeglobalesitueringvandemuntenkomendeverschillende
regio’sindalendeordevanbelangaanbod.Dejaartallennadenamenvande
vorstengevenderegeerperiodeaan,tenzijuitdrukkelijkandersvermeld.
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Luik
Deovergrotemeerderheid,ietsmeerdan70%,vandemuntenvandeschatvan
NieuwerkerkenisLuiks;gezienNieuwerkerkenbehoordetothetprinsbisdom,
is dit natuurlijkniet verwonderlijk.De Luiksemunten vormen echter niet de
langste ononderbroken reeks: de oudste Luikse munt dateert uit de regering
vanErardusvanderMark(1506-1538)endejongsteuithetbewindvanJaneodoor van Beieren (1744-1763), meer dan twee eeuwen later — de reeks
munten uit de Bourgondische enHabsburgseNederlanden loopt evenwelvan
FilipsdeSchone(1482-1506)totFransII(1792-1797),enbeslaatdusmeerdan
drieeeuwen.
16deeeuw
De oudste Luikse munt is een swerte of brûlé geslagen door Erardus van der
Mark(1506-1538)(Dengis,Lièeii,p.172-174,nrs.825,827;p.175-176,nr.
836;p.181,nr.841)diespijtiggenoegteslechtbewaardisomgedateerdofaan
eenatelier–LuikofHasselt–toegewezenteworden.Demuntisdoorboordom
alshangertekunnenwordengebruikt.DatdeLuikseserienetmetditmunttypeaanvangtverwondertniet,omdatditzichdooruiterlijkekenmerkenduidelijklaatidentiﬁcerenalseenkoperenmunt,integenstellingtotdedunnere
enminderrobusteswertenvandevoorgangersvanErardusdienogdeschijn
proberen hoog te houden dat zij inlaagwaardigbiljoen geslagen zijn.Hoewel
doorgaansaangenomenwordtdatLodewijkvanBourbon(1456-1482)alseerste
entrouwenstevergeefsprobeertkoperenmunteninomlooptebrengen(Dengis,
Lièeii,p.117,nr.718),laatzijnvoorganger,JanvanHeinsberg(1419-1455)al
swertenterwaardevaneenmijtinmessingslaan(bijv.Dengis,Lièeii,p.91,
nr. 669). Vermits sommige munttypes ogenschijnlijk zowel in laagwaardig
biljoen als in messing geslagen werden, blij onduidelijk in hoeverre munten
uit messing werden verondersteld zilver te bevatten. Onderzoek van de schat
vanBadPyrmont(D)leverthopelijkmeerduidelijkheidoverdeintroductievan
koperalsmuntmetaalinLuik(Cunz&VanLaere).
Derestvande16deeeuwisalevenschraalvertegenwoordigd:tweemuntenvan
JorisvanOostenrijk(1544-1557),éénmuntvanGerardvanGroesbeek(15641580),geenenkelemuntvanCornelisvanBergen(1538-1544)nochvanRobert
vanBergen(1557-1564).
Hoedeze16de-eeuwsemuntenmeerdantweeeeuwencirculatieoverleefdenis
nietmeteenduidelijk.Ondanksmerkbareslijtagelijkthetonwaarschijnlijkdat
zijaldietijdeﬀectiefinomloopwaren.Mogelijkblevenzijgedurendelangere
tijdongebruiktenkregenzijpasbijhetsamenstellenvandeschatopnieuween
monetairebestemming.
De17de-eeuwsemuntenzijnduidelijkbetervertegenwoordigd.Zijmakenbijna
4%uitvanalleLuiksemunten.Zoalsverwachtneemthetaantalexemplarentoe
naarmatedeeeuwvordert.
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ErnestvanBeieren(1581-1612)
DeregeringvanErnestvanBeieren,opdeovergangtussende16deende17de
eeuw,isvertegenwoordigddoortweetypesswerteeneentypeoord,samengoed
voornegenmuntendieallesterkesporenvanslijtagevertonen,waardooreen
nauwkeurige identiﬁcatie onmogelijk is. Afgaande op de vierkante vorm van
enkele muntplaatjes mogen drie exemplaren waarschijnlijk aan de Munt van
Maaseikwordentoegeschreven.Ditatelierisin1582doorErnestvanBeieren
ingebruikgenomenenwerdin1646doorzijnopvolgerFerdinandvanBeieren
(1612-1650)gesloten.HoewelteMaaseikookzilverensporadischgoudwordt
aangemunt,isdeproductievooralgerichtopkoperenoordendienietuitblinkendooreengoedeafwerking.Demuntplaatjeszijnvaakvierkantomdatzena
het versnijden van de tennen niet of onvoldoende rond worden gehamerd of
gesnedenzoalsdatinandereatelierswelhetgevalis.
FerdinandvanBeieren(1612-1650)
Drie types oord en één type duit dateren uit de regering van Ferdinand van
Beieren. Samen zijn ze goed voor 22 munten, waarvan een viertal niet nader
kanwordengeïdentiﬁceerd.
Deoordenmetopdevoorzijdedeinitialen F Bvandeprinsbisschop,gescheiden door een perron, kunnen slechts gedeeltelijk worden toegewezen. Deze
groepteltmogelijkeentweetalMaaslandse,mogelijkRekemseimitaties.Beide
RekemsemuntenvandeschatzijntrouwensimitatiesvandittypeLuikseoord
(zieverder).
MaximiliaanHendrikvanBeieren(1650-1688)
Het gros van de 17de-eeuwse Luikse munten – ongeveer 3% van alle Luikse
munten – stamt uit de regering van Maximiliaan Hendrik van Beieren. Twee
types oord – het ene met de hamer geslagen, het andere mechanisch – en de
corresponderende halve oord of duit zijn samen goed voor 156 munten. Dit
hoogaantalisvolkomeninovereenstemmingmetdefrequentiewaarmeelosse
vondstenvanoordenenduitenvanMaximiliaanHendrikvanBeiereninLimburgwordengesignaleerd.
DemonetaireproductieonderMaximiliaanHendrikvanBeiereniszowelovervloedigalsslordig.Datlaatsteblijktondermeeruitdetalrijkevarianteninde
opschrienvanzijnmunten;nietalleenopdezilveren,waarbijmeneenﬔnctie
zoukunnenvermoeden,maarookopdekoperen,waarvandetallozevarianten
alleenmaarkunnenwordenverklaarddoordeslordigheidvandestempelgraveerders(Dengis,Lièeiii,p.116-142).
Hetrelatiefhogeaantalduiten–minstenseentwintigtal–wektopeerstezicht
verwonderingomdatdezemuntsoortnazijnregeringnietmeerwordtgeslagen.
Het lijkt daarom erg onwaarschijnlijk dat deze denominatie bijna anderhalve
eeuwlater,dusophetogenblikvanhetsamenstellenvandeschat,oﬃcieelnog
omloopt tegen haar oorspronkelijke waarde. Archivalische bronnen van het
eindevande18deeeuwbevattentrouwensgeenverwijzingenmeernaarhetge-
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bruikvanLuikseduitenalsspeciën.Debredewaaiervangewichtengenoteerd
doorDengis(Lièeiii,p.139,nr.1108)lijkteroptewijzendatdeduitenvan
MaximiliaanHendriktijdensde–tweedehelvande–18deeeuwwaarschijnlijk als oorden circuleerden, vooral omdat zij ongeveer dezelfde afmeting en
hetzelfdegewichthebbenalsdeLuikseoordenuitdietijd.
De slechte bewaringstoestand van de munten van Maximiliaan Hendrik van
Beieren, dievaak sterke slijtage vertonen, vormt eenernstige hinderpaal voor
hunjuisteidentiﬁcatie,maarwijstduidelijkopeenlangdurigeomloop.TraditioneelwordthetgrosvandekoperenpasmuntvanMaximiliaanHendrik,ondanks alle varianten en twee duidelijkverschillende productietechnieken, aan
hetateliervanHasselttoegeschreven,ookdoorDengis(Lièeiii,p.136-139,
nr.1107;p.139-140,nr.1108;p.140-141,nr.1109).Hoeweldezeauteurduidelijk aangee dat bij het slaan van een type oord een toestel gebruikt werd –
frappeaubalancier?mais,pluscertainement,paruneautremoyenmécanique
commelemouton(Dengis,Lièeiii,p.140,nr.1109)–stelthijdetoewijzing
vandemeestfrequentetypeskoperenmuntaanHasseltnietinvraag.Hijmoet
er daarom noodgedwongen van uitgaan dat in Hasselt een heiblokpers werd
gebruikt,hoewelinhetLuikseatelieralsinds1662eenschroefperswerkzaam
is. Dat het gebruik van een heiblokpers op geen enkel ander ogenblik in de
Luiksemuntproductiegeattesteerdisendatergeenenkeleaanwijzingbestaat
voorhetgebruikvaneendergelijktoestelindeHasseltseMunt,wordtdaarbij
nietinoverweginggenomen.NaderelectuurvandepassagewaarindeChestret(p.46-48)hetslaanvankoperenmunteninHasseltbespreekt,maaktduidelijk dat deze auteur evenmin over een sluitend argument beschikt waaruit
zoublijkendatalleenteHasselt,metuitsluitingvanelkanderatelier,koperen
munten werden geslagen. Het lijkt ons daarom logisch om, op zijn minst, de
mechanischgeslagenoorden(Dengis,Lièeiii,p.140-141,nr.1109)nietaan
Hasselt maar wel aan Luik toe te wijzen. De schat van Nieuwerkerken bevat
daarenboveneenoordofhalveoord(2,44g;Dengis,Lièeiii,p.139-141,nr.
1108-1109)meteenincusezijde,wateerderwijstophetgebruikvaneenschroefpersdanvaneenheiblokpers.
Een met de hamer geslagen oord is gemunt op een beschadigd muntplaatje
waarvaneensegmentontbreekt.
Meerdere oorden – bijna 4% – vertonen sporen van niet-monetair gebruik of
zijn moedwilligbeschadigd: éénexemplaar is doorboord meteenvierhoekige
nagelofpriem,éénmeteenrondepriemofnagel,éénmeteenmespunt,één
vertoonteenkleinedoorboringmeteenniet-geïdentiﬁceerdvoorwerp,enéén
exemplaarvertoontsporenvaneenpogingtotdoorboring.
Sedevacante(1688)
Wanneer de bisschoppelijke stoel niet bezet is, vervalt het muntrecht aan het
kapittel van de Luikse Sint-Lambertuskathedraal. In 1688 maakt het kapittel
voorheteerstgebruikvanditrechtommuntteslaantijdensdekorteperiode
tussenhetoverlijdenvanMaximiliaanHendrikvanBeierenop5juniendeaan-
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stelling van zijn opvolger Jan Lodewijk van Elderen, die op17augustus door
datzelfde kapittel wordt verkozen, en op 27 december tot bisschop wordt gewijd. Waarom het Sint-Lambertuskapittel in 1688 dit initiatief neemt is niet
helemaal duidelijk. Ongetwijfeld spelen meerdere factoren een rol. Het overlijden van Maximiliaan Hendrik van Beieren wordt trouwens ook in Keulen,
waarhijaartsbisschopenkeurvorstwas,gevolgddoorhetslaanvansedevacantemunten,maardaarblijdeuitgiebeperkttotprestigieuzegrotezilverenalers. Het Luikse kapittel laat in drie metalen slaan: gouden dubbele dukaten,
grotezilverenpatagonsenkoperenoorden.Vooraldezelaatstewijzeneropdat
debehoeesinLuikverschillenvandezeinKeulen.Deemissieindriemetalen
staataanhetbeginvaneentraditiedieinerewordtgehoudentotinhetmidden
vande19deeeuw,meerdaneenhalveeeuwnahetverdwijnenvanhetprinsbisdomalsonaankelijkvorstendom.
Dengis (Lièe iii, p. 144-145, nr. 1119) verwondert er zich ten onrechte over
datarchieronnenbevestigendatdekapitteloordeninLuikwordengeslagen.
De hoger geformuleerde these dat minstens de mechanisch geslagen oorden
vanMaximiliaanHendrikvanBeierenuithetLuikseennietuithetHasselste
munthuis stammen, wordt hierdoor alleen maar bevestigd. Waarom Dengis,
die terecht vermeldt dat de kapitteloorden met een schroefpers geslagen zijn,
blij aarzelen over de productietechniek van de mechanisch geslagen oorden
van Maximiliaan Hendrik van Beieren, blij onduidelijk, vooral omdat beide
reeksenoordenwordengekenmerktdoordezelfdeovervloedaanvariantenen
slordigheden,waarbijsommigegemeenschappelijkzijn,zoalshetgebruikvan
kleinedriehoekjestervervangingvanpuntenindevoorzijdelegende.Ditwijst
opeencontinuïteitinhetgraverenvandemuntstempelsenonrechtstreeksook
indeproductietechniek,vermitsstempelsvooreenschroefperssterkafwijken
vanstempelsgebruiktbijhetslaanmeteenhamerofmeteenheiblokpers.
Hetaantalvanslechtsvierexemplarenvansedevacante-oordenvan1688mag
geringlijken,maarligt,rekeninghoudendmetdekorteproductietijdvanamper
enkelemaanden,volkomenindelijnvandeverwachtingen.
Opvallend is dat drie van de vier exemplaren sterke slijtage vertonen aan de
voorzijdewaaropdebustevandeheiligeLambertusisafgebeeld,eenfenomeen
datookbijlateresedevacante-oordenoptreedt,endatdaaromwaarschijnlijkte
wijtenisaansecundair–devotioneel(?)–gebruik.
JanLodewijkvanElderen(1688-1694)
DeregeringvanJanLodewijkvanElderenismetslechtstweeoordenvertegenwoordigd, ondankseen productie vanmogelijkmeer dan 2.250.000 exemplaren(Dengis,Lièeiii,p.150,noot656).Deslechtebewaringstoestandlaatgeen
nadereidentiﬁcatietoe.DeoordenvanJanLodewijkvanElderen,dieduidelijk
geïnspireerdzijndoordeoordenvandeHabsburgseNederlanden,staanmodel
voordeoordenvanalzijnopvolgers:devoorzijdetoonthetwapenschildvande
vorstendekeerzijdevijfwapenschildeninkruisvormgeschikt,metinhetcentrumhetwapenschildvanLuikenrondomdezevandeoverigeterritoriaonder
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hetgezag van de prinsbisschoppenof waarop zij aanspraakmaken: hetgraafschafLoon,hetmarkgraafschapFranchimont,hetgraafschapHornenhethertogdomBouillon.
HetgeringaantaloordenvanJanLodewijkvanElderenstemtovereenmetde
relatievezeldzaamheidvanoppervlaktevondstenvanditmunttype.Indiendeze
relatievezeldzaamheideenbetrouwbareindicatorisvoordeslagaantallen,dan
moetmeneronvermijdelijkvanuitgaandatonderderegeringvanzijnvoorgangerMaximiliaanHendrikvanBeieren(1650-1688)eenveelvoudaanoorden
werdaangemunt,vermitsdezeveelfrequentervoorkomen,nietalleenindeschat
vanNieuwerkerkenmaarookalsoppervlaktevondst.Eenterugrekeningopbasis
vanhetvondstmateriaallijktopditogenblikechterteweinigbetrouwbaarom
zelfsmaarbijbenaderingrealistischeslagaantallentekunnensuggererenvoor
deproductievanoordendoorMaximiliaanHendrikvanBeieren.
Sedevacante(1694)
TijdensdesedevacantevolgendophetoverlijdenvanJanLodewijkvanElderen
worden, naast gouden en zware zilveren munten, ook oorden geslagen. In de
schat van Nieuwerkerken kan echter geen enkel exemplaar van de kapitteloordenuit1694metzekerheidgeïdentiﬁceerdworden,hoeweldemogelijkheid
niet kan worden uitgesloten dat één of meer exemplaren van het vijal nietdateerbarekapitteloordenuit1694stamt.
JozefClemensvanBeieren(1694-1723)
Ongeveer4%vandeLuiksemuntendateertuitderegeringvanJozefClemens
vanBeieren.Rekeninghoudendmetdeduurvanzijnregeringishijdaarmee
ietsbetervertegenwoordigddanMaximiliaanHendrikvanBeieren.JozefClemensvanBeierenkiesttijdensdeSpaanseSuccessieoorlog(1701-1714),netals
zijnbroerMaximiliaan-EmmanuelvanBeierendieoptreedtalssouvereinvan
deHabsburgseNederlanden(1711-1714), partij voordeFransen, en hijmoet
Luik verlaten bij de komst van de geallieerde troepen onder leiding van John
Churchill,hertogvanMarlborough(°1650 -+1722).Pasna deVrede vanRastadt (1714) en de Vrede van Baden (1714) kan hij het grootste deel van zijn
territoriumteruginbezitnemenenterugkerennaarzijnhoofdstad(1715).
Dengis(Lièeiii,p.158-159,nr.1138)wijstdeniet-gedateerdeoordentoeaan
deeersteregeerperiode–tussen1694en1701–omdatzijstilistischnauwaansluitenbijdeoordenvanzijnvoorgangerJanLodewijkvanElderen.Degedateerdeoorden(Dengis,Lièeiii,p.159-161,nrs.1140-1141)stammenallevan
de tweede regeerperiode (1715-1723). Omwille van de slechte bewaringstoestandkandeovergrotemeerderheidvandeexemplarenuitdeschatvanNieuwerkerken niet precies worden gedateerd. Slechts 28 oorden dragen duidelijk
hetjaartal1722enevenveelhetjaartal1723.Hoeweldeverschillendevarianten
vandelegendesendebeeldenaarnietsystematischkondenwordengenoteerd
omwille van de slechte bewaringstoestand, valt bij minstens een 10-tal exemplarenvan1723deschrijfwijzevanhetjaartalop:j723inplaatsvani723,een
vormvanhetcijfer1dieinderestvande18deeeuweveneensergpopulairis,
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onder meer op de oorden van Jan eodoor van Beieren. Of het gebruik van
eenjvoorhetcijfer1beperktblijtot1723kanopbasisvandeexemplarenvan
dezevondstnietmetzekerheidgesteldworden.
Deverhoudingtussenbeidetypesoordlijkttewijzenopeenbeduidendgrotere
productietijdensdetweederegeerperiode.Maarofdezeinderdaadoploopttot
7.500.000 exemplaren zoals men zou kunnen vermoeden op basis van een
beslissinguit1720,staatechternietvast(Dengis,Lièeiii,p.161).
Een exemplaar uit 1722 is geslagen op een groter muntplaatje, waarschijnlijk
eenZuid-NederlandsedubbeleoordzoalsgesignaleerddoorDengis(Lièeiii,
p. 161, nr. 1141). Van een ander exemplaar uit hetzelfde jaar lijkt het muntplaatjevoordeproductietekortafgesneden.Dekeerzijdevaneenoorduit1723
vertoontdeincuseindrukvandebeeldenaarvandevoorzijde,hetresultaatvan
altesnelgebruikvaneenschroefpers.
Uithethogeaantalniet-dateerbareoordenuitdetweederegeerperiode–bijna
70%–blijkt de relatief slechtebewaringstoestand vandeze groep pasmunten.
Een exemplaar van de niet-gedateerde reeks oorden vertoont sporen van een
pogingtotdoorboring.Derandvaneenexemplaaruit1723isbehamerdzodat
hijopstaandisgeworden.Eenanderexemplaaruitdatzelfdejaarisdoorboord
met een vierhoekige nagel of priem. Onder de niet-dateerbare oorden uit de
tweede regeerperiode bevindt zich een exemplaar met een poging tot doorboring,eenexemplaarmettweepogingentotdoorboring,eneenderdeexemplaardatlichtvlakisgehamerd,beidelaatstemisschientervoorbereidingvan
omvormingtoteenknoop.
Sedevacante(1723-1724)
Slechtséénoordkanmetzekerheidaandesedevacante-periodevan1723-1724
wordentoegewezen.OpbasisvanDengis(Lièeiii,p.162)magmenaannemen
datongeveer150.000dergelijkeoordenzijngeslagen.Hetgeringeslagaantalverklaartmeteenookhetontbrekenvanbelangrijkevariantenbinnendezegroep
kapitteloordendieallehetjaartal1724dragen(Dengis,Lièeiii,p.164,nr.1150).
JorisLodewijkvanBeren(1724-1743)
Ondanks een regering van bijna twee decennia blij de monetaire productie
vanJorisLodewijkvanBergenbeperkttotkoperenoorden,waarvanerwellicht
ongeveer1.000.000wordengeslagentijdensdejaren1726-1727.Hetgrootaantalvariantenlijktdithogeslagaantaltebevestigen(Dengis,Lièeiii,p.166-167,
nr. 1153). Ook het relatief hoge aantal exemplaren aanwezig in deze vondst
–bijna4%vandeLuiksemunten–wijstindezelfderichting.
Debewaringstoestandiswatbeterdandezevandeoordenvanzijnvoorganger
JozefClemensvanBeieren:64exemplarendaterenuit1726en24uit1727.De
overige100kunnennietaaneenbepaaldjaartalwordentoegewezen.
Eenoordvan1726is,netalseenexemplaarvan1727,duidelijkgedecentreerd.
Bijdeniet-dateerbareoordenzijnvijfexemplareninminofmeerderematege-
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decentreerd.Hetaantalgedecentreerdemunten–bijna4%vandeoordenvan
Joris-LodewijkvanBergen–getuigtvaneenhoogproductieritme.

3

Eenoorduit1726isdoorboord,vaneenandereisderandomhooggehamerd.
Bijdedateerbareexemplareniseenoordvlakgehamerd,vertoonteenandere
eenpogingtotdoorboring,eenderdetweepogingentotdoorboring,eenmaal
aandevoorzijdeeneenmaalaandekeerzijde.Tweeniet-dateerbareexemplaren
lijkengesnoeid,waarbijnietduidelijkisofditvóórdanwelnáhetmuntenis
gebeurd.Derandvaneenniet-dateerbaarexemplaarisvoorzienvaneenﬁjne
kartelingenvertoontmogelijkeenzaagspoor.
Sedevacante(1743-1744)
Metietsmeerdan1%vanalleLuiksemuntenzijndekapitteloordenvan1744
uitzonderlijktalrijkvertegenwoordigd,ondankshetfeitdatdezemuntslagnauwelijkseentweetalmaandenduurde.Hetismeteendelaatstemaaldatkoperen
sedevacante-oordenwordengeslagen.Voortaanbeperktdesedevacante-muntslagzichtoteengeringaantalgoudenenzilverenmuntendienietmeerinde
eerste plaats bedoeld zijn voor circulatie, maar eerder werden geslagen om
prestigeredenenenomhetmuntrechtvanhetSint-Lambertuskapittellevendte
houden.
Dengis(Lièeiii,p.171-172,nr.1159)geegeeninformatieoverdeslagaantallenvoordekapitteloordenvan1744,maaruithetaantalvariantenmagwordenafgeleiddatereenbehoorlijkeaantalgeslagenismethetoogopdaadwerkelijkecirculatie.
Twee exemplaren hebben een misvormd muntplaatje:één is uitgebroken, één
heeeen‘lip’;éénexemplaarvertoontsporenvaneenpogingtotdoorboringen
vanéénexemplaarisderandbehamerd.
Opvallendisvooraldatmeerdan70%sterketotzeersterkeslijtagevandevoorzijdemetdebustevandeheiligeLambertusvertoont,zonderdatopdekeerzijde gelijkaardige slijtagesporen zichtbaar zijn. Net als bij de kapitteloorden
van 1688 lijkt dit te wijzen op een secundair, niet-monetair en waarschijnlijk
devotioneelgebruik.
JaneodoorvanBeieren(1744-1763)
DemuntenvanJaneodoorvanBeierenmakenongeveer82%vandeLuikse
munten uit, en daarmee ongeveer 57% van de totale muntschat. Binnen deze
groepvormendeoordenmetruim2.400exemplarendegrotemeerderheid,op
enigeafstandgevolgddoordedubbeleoorden,envervolgensdoorde4oorden.
Jozicgaatineenrecentebijdragegedetailleerdinopdepolitiekeachtergronden van de in vele opzichten problematische muntslag van Jan eodoor van
Beieren, die meteen de laatste prins-bisschop van Luik is die zijn muntrecht
uitoefent.Maarookhijkangeenjuisteproductiecijfersleveren.
Dezilverendubbeleschellingen,schellingenenplakettenvanJaneodoorvan
Beierenbehorenklaarblijkelijktoteendeelvandeschatdatbijnavolledigver-
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lorenis.Datuitzichtevensinderelatiefgoedebewaringstoestandvandezilverenmuntenwaarvandemeerderheidnauwelijkscorrosievertoontmaarwel
roestsporen,eentypecorrosiedatontbreektopdekoperenmunten.Slechtséén
schellingissterkgecorrodeerd,enbehoortwellichttothetlotdatreedstijdens
deTweedeWereldoorlogwerdgeborgen(ziehoer).
Hoewelbijdeinventarisatievandeschatrekeningisgehoudenmetdeverschillendetypes4oorden,dubbeleoordenenoorden,wordtditonderscheidslechts
inbeperktemateaangehoudenbijdebespreking,omdatalopheteerstezicht
duidelijkblijktdatalletypesnietalleenbijhetverbergenvandevondstgelijk
werdenbehandeld,maarookophetogenblikdatzijcirculeerden.
De 4 oorden vormen duidelijk een buitenbeentje. Elders in de Nederlanden
wordenimmersgeenkoperenmuntenmetdedergelijk‘hoge’waardegeslagen.
Eenaantalexemplaren is willekeurigvermengdmetandere koperen munten,
maareenbelangrijkdeelisafzonderlijkverborgen,netjesgestapeldopeenbakstenentegel,samenmeteenaantalstapeltjesvandubbeleoorden.Vermitsdeze
stapeltjesindeloopdertijdgrotendeelsverstoordzijn,isnietduidelijkhoeveel
munten elk stapeltje oorspronkelijk bevatte, en of de stapeltjes in ﬔnctie van
eenhogeremunteenheidbijv.eenschelling–40oord,duseenstapeltjevan10
4oorden–samengesteldwaren.
Hetoudste,overigensvrijzeldzametype,4oord-stukuit1750(Dengis,Lièeiii,
p.182-183, nr. 1168) ontbreekt. De beide overige types die Dengis (Lièe iii,
p.189-191,nrs.1175-1176)meenttemoetenonderscheiden,zijnmetbijna700
exemplarengoedvertegenwoordigd.Beidemakendeeluitvandederdeemissie,
zodatmenzichkanafvrageninhoeverrehetzinvoliszevanelkaarteonderscheiden,vooralomdatzein1751en1752parallelgemuntzijn.Eengrondige
characteroscopiekanindetoekomstmisschieneenantwoordgevenopdevraag
of,enwaarom,4oord-muntenmethetklassiekwapenschildjevanLuikopde
keerzijdevanuitmonetairmoetenwordenonderscheidenvangelijkaardigemuntenmeteenovaalwapenschildjevanLuik.
Veel4oordenzijnlichtgedecenteerdenenkelezelfssterk,zoalsmagworden
verwacht bij het gebruik van een schroefpers in hoog tempo. De schat bevat
minstensééngegotenvervalsingvaneen4oorduit1751,diezoweldoorhaar
geringediameter als haarmassa (9,28g) eerder doet denkenaan een dubbele
oord(Dengis,Lièeiii,p.190-191).Hetisnietduidelijkwanneerdittypevervalsingwerdvervaardigd.Vermitspasop31december1766,onderprins-bisschop Karel d’Oultremont (1763-1771), maatregelen genomen worden tegen
deze inmessinggegotenvervalsingen, kanniet uitgesloten worden dat ze pas
geruimetijdnahunvoorbeeldengeproduceerdwerden:Apprenantque,depuis

quelquetemps,ils’estrépandu,tantdansnotre Capitalequ’autres Endroitsdenotre
Domination,unequantitédepetiteMonnoievisiblementmauvaise&fausse;nommément des Pieces d’un Sou, marquées aus Armes du feu Sérénissime Prince
Jean-Théodore,lesquellessontdecuivrejaune,matieredontonnes’estjamaisservi
pourbattreMonnoie,&paroissentcouléesoufondues&nonbattues…
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De algemene bewaringstoestand van de 4 oorden mag, los van de corrosie,
opmerkelijkgoedwordengenoemdindienmenermeerekeninghoudtdatdeze
muntenophetogenblikvandeverbergingmeerdaneenhalveeeuwinomloop
zijn. Opvallend genoeg vertonen meer dan 18% van de 4 oorden sporen van
secundairgebruikofmoedwilligebeschadiging.Hoeweleendeelvandezebeschadigingenongetwijfeldhetgevolgisvanzinloosvandalisme,wijsthetgelijkaardigekaraktervansommige‘aanpassingen’eropdat4oordenregelmatigwerdengebruiktalseenhalﬀabricaatomknopentevervaardigenofandereobjecten
waarvandeﬔnctieopditogenblikechternietaltijdduidelijkis.Relatiefgezien
ishetaantalbewerkte4oordenmerkelijkgroterdanhetaantalbewerktedubbeleoordenofoorden.Indezelaatstegevallenlijkthetutilitairekaraktervan
deaanpassingendaarenbovenveelminderuitgesproken.
Dekantvaneen70-tal4oordeniszodanigbehamerddatdediametervande
muntenkleinerisgewordenendatderandinminofmeerderemateopstaat.In
een30-talgevallen is daarenboveneen groefaangebracht in deop die manier
verbredekant.Indeanderegevallenisofweldekantmindersterkbehamerdof
ontbreekt de groef. Eén exemplaar vertoont daarenboven sporen van twee
pogingen tot doorboring. Mogelijk is het tranformatieproces in die gevallen
waarindekantgroefontbreektomdeéénofandereredenafgebroken.Hoewel
dezetransformatiesduidelijkmeteengelijkaardigebedoelingzijnuitgevoerd,
blijmenopditogenblikinhetongewissewelkedezewas.
De kant is doorbehamering somsookop andere manierenvervormd. Ineen
10-talgevallenisdekantvlakuitgehamerd,zodatdemuntgroterisgeworden.
Somsisdekantrond(4)ofasymmetrisch(3)gehamerd,mogelijktervoorbereidingvaneenomvormingtotknoop,waarbijdevoorzijdevandemuntdevoorkeurgenietomalszichtbarezijdevandeknoopteﬔngeren.Bijeenexemplaar
zijnasymmetrischinkepingenindekantaangebracht:4bovenaanen5onderaan.DekantvaneenanderexemplaarvertoontschuinekrassenzoalsookDengis(Lièeiii,p.191)signaleert.Dekantvaneenexemplaarisvlakgehamerd,
zodat de diameter groter is dan bij een normale 4 oord, en nadien gekarteld
vergelijkbaarmeteentandwiel.
Ook(pogingentot)doorboringen,centraal(7),zijdelings(3)ofdubbel(1),komenmeermaalsvoor.Decentraleendubbeledoorboringenhebbenwaarschijnlijkdebedoelingomdemuntenomtevormentot(sier)knoop;dezijdelingse
wijzenopeengebruikalshanger.Dedoorboringengebeurdenindezegevallen
meteenrondepriem.Een4oordisbolgehamerdenvertoontvijfpogingentot
doorboring,wellichtookmetdebedoelingereenknoopvantemaken.Andere
(pogingentot)doorboringenwijzenophetgebruikvaneenvierhoekigepriem
ofnagel(1)ofeendriehoekigebeitel(6),enzijnsomsgecombineerdmetandere
vervormingen,zoalseenbehamerdekantenmeerderekloppenmeteenbeitel,
zowelopdevoor-alsopdekeerzijde(2).Eénexemplaarvertoontnietminder
dantienpogingentotdoorboring.Dekeerzijdevaneen4oordisvoorzienvan
een moeilijk leesbaar opschri in pointillé dat wellicht als C 4 moet worden
gelezen.Opeenandereiseendiepkruisgegraveerdrechtsvandekroonboven

demuntschatvannieuwerkerken(2005)

37

het wapenschild op de voorzijde en in het midden van de keerzijde; van één
exemplaarisnietalleendekantsterkbehamerd,maarzijntevensvierkruisen
opdevoorzijdeaangebrachtenéénophetmiddenvandekeerzijde.Tenslotte
lijkteenzestalexemplarenarbitrairbeschadigddoorbehameringenwillekeurigekrassen.
Metruim800exemplarenzijndedubbeleoordenduidelijkbetervertegenwoordigddande4oorden.Zevormen,nadeoorden,detweedebelangrijkstegroep
muntenvandeschat.HoewelalledubbeleoordentotdederdeuitgievanJan
eodoor van Beieren behoren, onderscheidt Dengis (Lièe iii, p. 191-194,
nrs.1177-1179)drietypes:éénzonderwaardeaanduidingopdevoorzijde,één
met een klassiek wapenschild van Luik op de keerzijde, en één met een ovaal
wapenschildvanLuikopdekeerzijde,waarbijbeidevariantenvandekeerzijde,
netzoalsbijde4oorden,gelijktijdiggeslagenworden.Dedubbeleoordzonder
waardeaanduiding is alleen gekend voor 1750, zodat men mag aannemen dat
hettypeindeloopvandatjaardoelbewustaangepastwerd,daarbijeen‘Duitse’
tendensvolgend,dietrouwensookindeHabsburgseNederlandenonderMariaeresia(1740-1780)opgangmaakt,nl.omkoperenpasmuntensystematischte
voorzienvanhunnominalewaarde.Evenalsbijde4oordenisookbijdedubbele oorden het type met het klassieke schild van Luik veel sterker vertegenwoordigddandatmethetovaleschild.
Netalsbijde4oordenzijnookbijdedubbeleoordenheelwatexemplarenin
minofmeerderemategedecentreerd.Eéndubbeleoordisklaarblijkelijkgeslagenopeentedunmuntplaatjeenéénopeenonvolledigemuntplaatje.
Dedubbeleoordenvertonen,netalsde4oorden,opvallendweinigcirculatiesporenvoorkoperenpasmuntendieophetogenblikvanhunverbergingbijna
driekwarteeuwinomloopzijn.
Vergelekenmetde4oordenishetaantalmoedwilligbeschadigdedubbeleoordenuiterstbeperkt:dekantvantweedubbeleoordenwerdopgehamerd,envan
éénwerddekantvlakgehamerd;vierexemplarenzijndoorboord,éénexemplaarisvoorzienvaneendiepeklopopdevoorzijde,enéénvertoontmeerdere
diepekloppenopvoor-enkeerzijde.Dubbeleoordenlenenzichklaarblijkelijk
mindergoeddan4oordenalshalﬀabricaatvooranderetoepassingen.
Demeerdan2.250oordenvanJaneodoorvanBeierenvormenonmiskenbaar
de best vertegenwoordigde soort munten van de schat van Nieuwerkerken.
Dezeoordenvallenuiteenintweegroepen:dezevandeeersteemissieuit17441746,geslagenvlaknadetroonsbestijgingvandeprins-bisschop,metongeveer
750exemplaren,endezevandetweedeemissievan1750-1752,goedvoormeer
dan1.650exemplaren.Dezeverhoudingweerspiegeltdetallozelossevondsten
dieovergansdeprovinciesLimburg,Luikenverdaarbuitengetuigenvande
massaleproductievandezeLuiksepasmunt.
Dengis (Lièe iii, p. 174-182, nrs. 1161-1166) onderscheidt binnen de eerste
emissiezestypes,waarvanerslechtsviermetzekerheidzijnvertegenwoordigd
indeschat.Decorrosieendeslechtebewaringstoestandvandestukkenmaken
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hetechteronmogelijkommeerdan600exemplarenvandezeemissieaaneen
bepaaldtypetoetewijzen,zodatmenmagveronderstellendaterindezegroep
nogéénoftweetypesmeerschuilgaan.
IndetweedeemissieonderscheidtDengis(Lièeiii,p.194-198,nrs.1180-1181)
twee types, waarbij ditmaal niet de vorm van het Luikse wapenschild op de
keerzijdealsindicatorgebruiktwordt–dieisopbeidetypestrouwensidentiek–
maarweldelegendeopdevoorzijde.
Hetvoorkomenvantelkenseentweetalbasistypes4oorden,dubbeleoordenen
oorden,inhetlaatstegevalvanbeideemissies,doetvragenrijzenoverdeorganisatievandeproductievandezemunten.Moetdeverklaringvoordezegroepenwellichtgezochtwordenintweeproductie-eenhedendietegelijkactiefzijn
omdeenormehoeveelhedenpasmuntteslaan?Ookhetgebruikvanzoweleen
j als een 1 in het jaartal bij de eerste emissie lijkt hiervoor een argument te
leveren.
Beidevoornaamstetypesoordvanelkeemissiezijngekenmerktdooreenbrede
waaier van varianten die wijzen op een slordige en gehaaste productie. Daarnaast zijn er nog een hele reeks andere slordigheden die in dezelfde richting
wijzen. Zo zijn de oorden vaak licht gedecentreerd, en heel wat exemplaren
zijnzelfsdermategedecenteerddatdelenvandelegendessomsgedeeltelijkof
geheel wegvallen. Er zijn dubbelslagen: één exemplaar van de 1ste emissie, 2
exemplaren van 1750, en een dubbelslag op beide zijden voor 1751 en 1752.
Meerdereexemplarenhebbeneenincusezijdeomdatdevorigemuntnietsnel
genoeguitdestempelswerdverwijderdendaardoorzelfalsstempelﬔngeerde.
Enkele oorden zijn zelfs aan beide zijden incuus (1ste emissie: 3 exemplaren,
1750:2exemplaren,175?:1exemplaar,17??:5exemplaren)eenfenomeendat
technischweliswaarmoeilijkverklaarbaaris,maarhoedanookeveneenswijst
opeenslordigeproductie.Verschillendeoordenvertonensporenvanstempelbreuken: 1745 voorzijde (twee exemplaren met dezelfde breuk) en keerzijde;
1750keerzijde,1751voorzijde,1752voorzijde.Ookanderestempelfoutenkomenvoor,zoalseengraveerfoutinhetschildvandevorstin1745enhethergebruikvanstempels–1750omgegraveerdin1751.Aldezeelementenwijzenop
eenhoogproductieritme.
Dealgemenebewaringstoestandvandemeesteoordenisrelatiefgoed,hoewel
veelexemplarenrandplooitjeshebbenoflichtgewelfd/verwrongenzijn.Beide
beschadigingen lijken vooral veroorzaakt te zijn door het lange verblijf in de
bodem.Ondanksdesterkecorrosiekanmenvaststellendatheelwatexemplaren
slechts beperkte sporen van circulatie vertonen. Opvallend is daarenboven de
aanwezigheidvaneen tweetal exemplaren uit 1745 diedezelfde stempelbreuk
tonenen dusop hetzelfdemoment hetmunthuisverlaten hebben, bijna driekwarteeuwvoordeschatverborgenwordt.Heehettoevalhenopnieuwsamengebracht,ofvormenzijeenkleinlotdatgedurendealdietijdnooitechtcirculeerde?
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Meerdereoordenvertonensporenvan(pogingentot)doorboringalofnietmet
eenrondepriemofeenvierhoekigenagel:inhetmidden(13),zijdelings,wellichtomalshangertedienen(4),dubbelomalsknooptedienen,meestalmet
het wapenschild van de vorst aan de buitenzijde (4). Andere exemplaren zijn
vlakgehamerd(5)alofnietgecombineerdmet(pogingentot)doorboring(1).
Bijsommigeisdekantopgehamerd(5),alofnietgecombineerdmeteendoorboring(3).Eendrietalexemplarenisintraanvormgehamerdendiendemogelijk als plectrum (Neussel & Van Laere). Sommige oorden zijn moedwillig
beschadigd met kleine kuiltjes op één of beide zijden (4) of met kerven (1).
Meerderemuntplaatjesgevendeindrukgesnoeid(7)tezijn,zonderdatduidelijk
isofdeonregelmatigevorm(1)vóórdanwelnàhetmuntentotstandkwam.
Enkeleoordenzijnopmeerderemanierenbewerkt.Eenexemplaarisvlakgehamerd,doorboordengedeeltelijkvoorzienvaneengekarteldekant.Devoorzijde van een oord uit 1750 is gevlakt en voorzien van een gravure van een
gezicht(rechtsboven),eenhuis(linksmidden)enenkelebloemen(onderaan)
en eveneens doorboord, waarschijnlijk om als sierknoop te dienen of als love
token.Devoorzijdevaneenexemplaarkreegvierkloppenindevormvaneen
ster met cirkelvormig hart. Een sterk afgesleten oord van een niet-geïdentiﬁceerdeprins-bisschopheeeengat–mogelijkveroorzaaktdoorslijtage–terwijleenzijdeisvoorzienvantweekloppenindevormvaneenrechthoek(8#4
mm)metdelettersGenM.
RepubliekderZevenVerenigdeProvinciën
DeaanwezigheidvaneengrootaantalkoperenmuntenuitdeRepubliekhoe
geenverwonderingtewekken:deRepubliekenhetprinsbisdomLuikhebben
nietalleeneengemeenschappelijkegrens,maarzijdelentotaandekomstvan
de Franse revolutionaire troepen tevens de bestuurlijke macht in Maastricht.
OokvóórdeVredevanMunster(1648)zijnerveelvuldigepolitieke,economische en culturele contacten. De Maas vormt daarbij een belangrijke verbindingsschakel.
De munten van de Republiek vertegenwoordigen iets meer dan 10% van de
schat,envormendaarmeeruimhetgrootsteaandeelvandevreemdepasmunt.
Ookuitander18de-eeuwsvondstmateriaalblijkthetgrotebelangvandeNoordNederlandse duiten voor de muntomloop in het prinsbisdom Luik (Dengis,
Trouvailles Lièe, passim; Dengis, Trouvailles Limbour, passim).Los van alle
oﬃciële koersen circuleren deze duiten in het prinsbisdom vanaf het midden
vande18deeeuwwaarschijnlijkintoenemendematealsoorden.
NederlandsehistoricihebbenlangvastgehoudenaandeideedatdeRepubliek
eeuwenlangineenwaremuntchaosisgedompeldtengevolgevanhetparticularismevandeverschillendegewesten,eensituatiediedeStatenGeneraalslechts
langzaamondercontrolekrijgt(Polak,p.25-62).Dezenegatievebenadering
iser,samenmetmeerarchivalischeredenen,ongetwijfeldmeedeoorzaakvan
dat het onderzoek naar de productiecijfers van de muntslag tot nog toe vrij
beperktblij,endatdekoperenpasmuntdaarbijnauwelijksdeaandachtkrijgt
diezeverdient;pasrecentlijkthierinkenteringtekomen(Scheffers).
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De chronologische proﬁelen van de Noord-Nederlandse duiten van verschillende herkomst in de schat wijken onderling niet signiﬁcant af. Zij vertonen
tweeopvallende pieken(zie ﬁuur p.41).Deeerste situeert zich op het einde
vandejaren’60vande18deeeuw,metalsuitschieter42duitenin1768,waarna
indejaren’70eenbrutaleterugvalvolgt.Ofdezeinverbandstaatmetdemaatregelendiein1769doordeRepubliekwordengenomenomdeproblemenrond
deslechtekwaliteitvandepasmuntoptelossen,moetvoorlopigechterinhet
middenblijven(Scheffers).Detweede,veelregelmatigerpiekbestrijktdejaren
’80 en de eerste hel van de jaren ’90, met als hoogtepunt 50 exemplaren in
1788.HetontbrekenvanconcreteinformatieoverdeproductiecijfersvanNoordNederlandseduitenmaakthetopditogenblikergmoeilijknategaanofdeze
golewegingdegeproduceerdehoeveelhedenweerspiegelt,ofeerderwordtveroorzaaktdoortweeperiodesvanbewusteinvoervanNoord-Nederlandseduiteninhetprinsbisdom.Inhetlaatstegevalkandeinvoernietzijnveroorzaakt
dooreentekortaanpasmuntinLuik,vermitsdeeerstepiekzichsitueertvlak
nademassaleLuikseaanmuntingindeperiode1750-1752,dieervoorzorgtdat
inheemsepasmuntzekergedurendedeeerstedecenniavandetweedehelvan
de18deeeuwovervloedigbeschikbaaris.Importvanspeculatieveaardkandaaromnietwordenuitgesloten,waarbijdeinvoerdersvandeduitenongetwijfeld
de hoop koesterden om de goedkopere Noord-Nederlandse duiten als Luikse
oordentelatencirculeren.Watookderedenenmogenzijn:Zeeuwse(ca.34%),
Utrechtse (ca. 23,5%) en Gelderse (ca. 19%) duiten overheersen duidelijk —
Overijsel(ca.11%)enHolland(ca.8,5%)volgenopenigeafstand.Hetrelatief
beperktaantalduitendaterenduitheteindevande17deeeuwendeeerstehel
vande18deeeuwkan,netalsdeaanwezigheidvanhetgeringeaantalduitenuit
West-Friesland(ca.2,5%),Groningen&Ommelanden(<1%)enFriesland(<1%)
makkelijkwordenverklaardalshetresultaatvanlangzame,natuurlijkeinﬁltratie.
DemeesteNoord-Nederlandseduitenzijnrelatiefgoedgeslagen.Slechtsenkele
zijn licht gedecentreerd. De slijtage en de bewaringstoestand liggen in de lijn
vandeverwachtingen.
Slechtseenbeperktaantalexemplarenondergingsecundairebewerkingenzoalseen(pogingtot)doorboring:Holland(Purmer&vanderWiel,p.73-74,
nr. 2007: 4 ex., waarvan 1 zijdelings en 1 meermaals); Zeeland (ibid., p. 93,
nr.4011:4ex.,waarvan2meteenvierhoekigepriemofnagel);Utrecht(ibid.,
p.107,nr.5113:2ex.,waarvan1meteenvierhoekigepriemofnagel);Overijsel
(ibid.,p.132,nr.7009:1ex.zijdelings),eenbehamering:Holland(ibid.,p.73-74,
nr.2007:1ex.);Zeeland(ibid.,p.93,nr.4011:1ex.)ofeenklop:Zeeland(ibid.,
p.93,nr.4011:1ex.uit1784metonduidelijkeschildvormigeklopopdevoorzijde).
HeiligeRoomseRijkderDuitseNatie
Bij de studie van de monetaire geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden
wordthetprinsbisdomLuiknietzeldenverwaarloosdentenonrechteherleid
toteenvoetnoot.Vorserserkennenweliswaardathetprinsbisdomvanuitpolitiekenmonetairoogpunt–endusookopeconomischvlak–deeluitmaaktvan
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hetHeiligeRoomseRijkderDuitseNatie,maargaanerimpliciettochvaakvan
uitdatdeinvloedvandeBourgondischeenlaterHabsburgseNederlandenvan
doorslaggevendbelangisvoordeeconomischeendemonetairepolitiekvande
prins-bisschoppen.Velenlijkenzichnietechtbewustvanhetfeitdathetprinsbisdomvanafhetbeginvande16deeeuwopmonetairvlakindeeersteplaats
formeelgebondenisdoordevoorschrienvandeNiederrheinisch-Westfälischer
ReichskreisofNederrijnse-WestfaalseKreits,kortookwelWestfaalseKreitsgenoemd.Daarbijkomtnogdatdeprins-bisschoppelijkezetelvanafheteindevan
de16deeeuwtotdiepinde18deeeuwbijnavoortdurendwordtbezetdoorleden
vandeinvloedrijkeWittelsbach-familie,dieditambtdaarenbovenmeestalcombinerenmetanderegeestelijkeambten,zoalsdatvanaartsbisschopvanKeulen,
bisschopvanFreising,HildesheimofMünster,omalleenmaardevoornaamste
te noemen. Niet alleenbestuurlijk enmonetair is het prinsbisdom ingebed in
hetHeiligeRoomseRijk,ookvoordegewonemanishetgedurendedetroebelen
enmilitaireonrustvanheteindevande17deendeeerstehelvande18deeeuw
vaakveiligerenmakkelijkeromvanhetLuikerlandnaarAkenenKeulentereizendannaarBrusselofAntwerpen.HetisdanooknietverwonderlijkdatpasmuntenuitmeerdereDuitsevorstendommenmetbijna6,5%openigeafstand
hettweedegrootstelotvreemdemuntenindeschatvanNieuwerkerkenvormen.

■ verenigdeprovinciën■ duitserijk

ChronoloischespreidinvanNoord-Nederlandse(blauw)
enDuitse(roen)pasmunt(1700-1820)

1820

1810

1800

1790

1780

1770

1760

1750

1740

1730

1720

1710

1700

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
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Opheteerstegezichtlaatzichweinigaﬂeidenuitdechronologischespreiding
vandeDuitsemunten,dievoornamelijkdaterenuitdetweedehelvande18de
eeuw,meteenverrassendelacunetijdensdejaren’70.Vermitseengrootdeel
vandepasmuntproductiedoordeDuitseateliersdieindeschatvertegenwoordigd zijn, niet continu is, kunnen vele factoren een rol spelen in de chronologischespreiding,zoalsdeintronisatievaneennieuwevorst,vermitsdievaak
aanleidinggeetothetslaanvannieuwepas-enanderemunt.
AlsmendechronologischespreidingvandeNoord-Nederlandsepasmuntvergelijkt met deze van de Duitse, dan vallen echter onmiddellijk parallellen op.
Hetlijktdatertijdensderegeringvanprins-bisschopFranciscusKareldeVelbrück(1772-1784)nauwelijks ofgeenvreemde koperenmunten het prinsbisdombinnendringen.Welkeverklaringhiervoorgegevenmoetworden,enofdeze
verklaring in het prinsbisdom zelf dan wel elders, bijv. in de prijsschommelingenvanhetslagmateriaalkoper,moetwordengezocht,dientopditogenblik
echterinhetongewisseteblijven.
In1500voertdeRijksdagvanAugsburgeenbestuurlijkereorganisatievanhet
HeiligeRoomseRijkdoor.Denieuwestructuurvoorzietindeoprichtingvan
zes Reichskreisen. Op de Rijksdag van Trier in1512 wordt hetaantal kreitsen
uitgebreidtottien,ondermeeromdeBourgondischeNederlandenineenafzonderlijkekreitstekunnenonderbrengen.


DeKreitsenvanhetHeilieRoomseRijkomstreeks1789
Bron:https://wikimedia.or/wikipedia/commons/1/1e/reichkreise
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Voortaan behoort het toezicht op de muntslag tot de taken van de kreitsen.
Hoeweldezenietoveraleveneﬃciëntwerkenenindeloopdertijdsteedsminder
slagkrachtkrijgen,heeondermeerdeNederrijnse-WestfaalseKreitsgedurende
lange tijd een duidelijke impact op de muntslag van de leden. De onderlinge
afspakenendecontrolebeperkenzichechterinhoofdzaaktotgoudenenzilverenmunten.Dekoperenpasmunt,dieindekreitsvanafhetbeginvande17de
eeuweensteedsbredereverspreidingkent,ontsnaptvooreengrootdeelaande
kreitscontrole(Schneider,pp.89,92-93).
Vermits het prinsbisdom Luik deel uitmaakt van de Nederrijnse-Westfaalse
Kreits,ligthetvoordehanddatmuntenvandeandereledenvandezekreits
makkelijker toegang krijgen tot de muntcirculatie van het prinsbisdom dan
anderevreemdespeciën.HetlijktdaaromaangewezendeschatvanNieuwerkerken in de eerste plaats te zien tegen het licht van de muntcirculatie in de
Nederrijnse-WestfaalseKreits(Berghaus,passim)enhetaangrenzendRijnland
(Schneider,passim).
DekoperenmuntenaomstiguithetHeiligeRoomseRijkNatiebezittengeen
onverwachte technische kenmerken of afwijkingen. Ondanks het feit dat heel
wat munten duidelijk circulatiesporen vertonen, mag de bewaringstoestand
overhetalgemeenredelijkgenoemdworden.AlleendeAkensemuntenlijken
meestalsterkertehebbengeledenondercorrosiedandeandere.Watdeverklaringhiervooris,moetinhetmiddenblijven,vermitsergeenaanwijzingenzijn
datdezemuntensamenofopdeeenofandereafwijkendemanierindeschat
werdenopgenomen.
Slechtstweeexemplarenondergingensecundairebewerkingen:eenKleefsortchengeslagenonderdePossidierendeFürstenwerddoormiddelvantweedoorboringen omgevormd tot een knoop, en een 4 Heller van de stad Keulen uit
17?8kreegeenklopindevormvaneencomplexcalvariekruis.
DeNederrijnse-WestfaalseKreits
aken
HetgrootstedeelvandeDuitsemunten,bijna39%,isaomstiguitAken,dat
invogelvluchtopnauwelijks40kmvanLuikligt.Akengenietalsrijksstadsinds
de13de eeuwhetmuntrecht(Köbler,p.3).Vanafhetbeginvande17de eeuw
begint de stad koperen kleingeld te slaan waarop de kreitsvoorschrien niet
vantoepassingzijnen–misschiennogbelangrijker–waaropgeenrechtenzijn
verschuldigdaandekeizer.Hetstadsbestuurprobeerttijdensde18de eeuwzijn
penibeleﬁnanciëletoestandteverbeterendoormassaalpasmuntteslaaninde
vormvan4en12Heller-munten,dieingrotematezijnbedoeldvoordeexport
(Krumbach1976;Krumbach1979;Prokisch,p.118).
Netalsheelwatandereburenproberenookdeprins-bisschoppentevergeefsde
grootschaligeinvoervanAkensepasmuntteverbieden.Ondankshetfeitdatde
muntennietpasseninhetLuiksemuntsysteemblijvenzetochinomloop.Vermitseenverbodniethelpt,wordenheellagekoersenvastgelegd,maarookdat
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schrikthandelaarsenburgersklaarblijkelijknietaf.HoedeAkensemuntenbij
dagelijkse betalingen worden gebruikt, is niet echt duidelijk. De 12 Hellermuntenhebbenongeveerhetformaatvanoorden,enmenmagaannemendat
zeinhetdagelijksgebruikwaarschijnlijknietvandeLuikseoordenwordenonderscheiden.HetkleinevondstcomplexvanGelinden,bestaandeuitachtLuikse
pasmuntenenvijf12Heller-munten(1760-1797),bevestigtdittenovervloede
(Van Laere 2008), net als de talloze oppervlakte- en andere vondsten in de
provincies Limburg (18 vondsten; Dengis, Trouvailles Limbour, passim) en
Luik(46vondsten;Dengis,TrouvaillesLièe,passim).
Dekleinereenlichtere4Heller-muntenpassennogminderinhetLuiksemonetairesysteem,enniemandkanzepervergissingvooroordenaanzien.Inhet
beste geval kunnen ze ter vervanging van duiten – halve oorden – gebruikt
worden,maarditsoortmuntwordtinLuiknietmeergeslagensindsheteinde
vande17de eeuw,zodatmenmagaannemendatdebehoeeeraantijdensde
18de eeuwonbestaandof inelkgeval ergbeperkt is.Waarschijnlijk hebben ze
daaromopdeeenofanderemaniertochalsLuikseoordengecirculeerd.
Eenopvalendgroot deel van de Akense munten dateert uit de periodedat in
Luikgeenmuntmeerwordtgeslagen.Dechronologischebreuklijktechterte
kleinomhierindeenigeverklaringvoordeinvoervanAkensemuntentezoeken.Speculatieveinvoerlijktinelkgevalmeeraannemelijk.
coesfeld
DeHanzestadCoesfeldligtinhetwestelijkedeelvanhetMünsterland,invogelvluchtopnauwelijks35kmvanMünster.Haarmuntrechtklimtwaarschijnlijk
optotheteindevande12de eeuw.TijdensdeDertigjarigeOorlog(1618-1648)
heedestadergtelijdenenwordtzegedurende18jaarbezetdoortroepenuit
Hessen-Kassel.GedurendedeZevenjarigeOorlog(1756-1763)kentdestadeen
economisch en demograﬁsch dieptepunt als gevolg van de bezetting door de
Fransetroepenin1761.
Coesfeldslaattussen1578en1763eenbeperktaantaltypeskoperenpasmunten
(Prokisch, p. 121-122),waarvan eenexemplaar in deschat vanNieuwerkerkenterechtkwamdoornatuurlijkeinﬁltratie.Erzijngeenanderevondstenvan
CoesfeldermuntenindeprovinciesLimburgenLuikgekend.
dortmund
HetrijksonmiddelbarestatuutvandeprominenteHanzestadDortmundklimt
optot1220.In1514bevrijdtkeizerMaximiliaanI(1508-1519)destaddaarenbovenvanelkevormvantoezicht.VanafdelatemiddeleeuwenproﬁleertDortmundzichsteedsmeeralscentrumstad,waarondermeervaakdekreitsdagen
doorgaan.TochkandestadmoeilijkoptornentegennieuwelingenzoalsHamm.
DeDertigjare Oorlog(1618-1648) betekent een dieptepunt, ookopﬁnancieel
vlak, en het duurt tot 1650 vóór de laatste bezettingstroepen kunnen worden
uitgekocht.Deheropbouwverloopttraagenmoeizaam(Köbler134).
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InDortmundwordtsindsdevroegemiddeleeuwenmuntgeslagen,ondermeer
doordekeizer.Hetstadsbestuurzelfslaat,maarmetlangereonderbrekingen,
vanaf het einde van de middeleeuwen tot 1760 zowel gouden als zilveren en
koperen munten (Prokisch, p. 124). Beide ¼ Stüber-munten uit het midden
van de 18de eeuw zijn door natuurlijke inﬁltratie in Nieuwerkerken terechtgekomen.ErzijngeenanderevondstenvanDortmundermuntenindeprovinciesLimburgenLuikgekend.
gulik–berg
DehertogdommenGulikenBergzijnsinds1423verbondendooreenpersonele
unie, die haar deﬁnitieve vorm krijgt in 1614 wanneer beide hertogdommen
het bezit worden van de Wittelsbacher hertogen van Pfalz-Neuburg. In 1685
ervendezedaarenbovenhetPaltsgraafschapaandeRijn,waardoorGulik-Berg
steedsmeer aan belangverliest, vooral wanneer in1771ook het keurvorstendomBeierenhetbezitwordtvandezelfdefamilietak.Carleodor(1742-1799)
sterkinderloos,enwordtopgevolgddoorMaximilianIVJoseph(1799-1825),
diein1806,hetjaarvanzijnverheﬃngtoteerstekoningvanBeieren,hethertogdomBergaanzijnbondgenootNapoleon(1799-1814/5)afstaat,inruilvoor
hetvorstendomAnsbach.Van1801tot1815maaktGulikdeeluitvanFrankrijk, dat het hertogdom reeds vanaf 1794 bezet houdt. Na het Congres van
WenenvervalthetaanPruisen,metuitzonderingvanenkeledelendieaanhet
VerenigdKoninkrijkderNederlandenkomeneneenonderdeelvormenvande
provincieLimburg(Köbler,pp.52-53en293-294).
DepersoneleunietussenGulikenBerguitzichookopmonetairvlak(Prokisch,
p.128):21%vandeDuitsemuntenvandeschatisaomstiguitGulik-Berg.Al
dezemuntenstammenuitderegeringvandeWittelsbacherCarleodor,die
indejaren’80ookambiteuzeplannenkoestertvoordeZuidelijkeNederlanden.
DeGulik-Bergsemuntendatereninhoofdzaakuitdelaatstedecenniavande
18de eeuw.Hetgaatdaarbijvooralom¼Stüber-munten,dieomwillevanhun
diameter enondanks hungeringegewichtongetwijfeld alsoorden circuleren,
zoalsuitsporadischevondstenuithetprinsbisdommagwordenafgeleid.VondstmuntenvanCarleodorkomenregelmatigvoor,zowelinLimburg(4vondsten; Dengis, Trouvailles Limbour, passim) als in Luik (4 vondsten; Dengis,
TrouvaillesLièe,passim).
DeBergsemuntvanMaximilianIVJosephbehoorttotdejongstevandeschat,
enillustreerttreﬀendhoehetgrensoverschrijdendeeconomischenetwerkvan
heteindevande18de eeuwderegimewisselingenzonderaltegroteproblemen
overlee.
hamm
Hammwordtin1226gestichtdoorgraafAdolfIvanderMark(1199(?)–1249)
op nauwelijks 35 km van Münster en Dortmund, en vervult lange tijd de rol
vanhoofdstadvanhetgraafschapMark.Hetlijktonwaarschijnlijkdatdestad
Hammgedurendedieperiodezelfmuntslaat.NetalsandereWestfaalsesteden
heeHammsterktelijdenonderdegebeurtenissenvandeDertigjarigeOorlog
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(1618-1648).HoeweldestaddoordeVredevanMünster(1648)opnieuwuitdrukkelijk aan Brandenburg wordt toegewezen, blijven dynastieke twisten tot
1666vooronzekerheidzorgen.Hammisinmiddelsvervallentoteenprovinciestadje,enhaarlidmaatschapvandeHanzewordtvanaf1651nietmeererkend.
OnderBrandeburgsenlaterPruisischbestuurverliestdestadsteedsmeeraan
belang,metalsdieptepuntdesluitingvandeuniversiteitin1781.
DoorgaanswordtaangenomendatdestedelijkmuntslagvanHammaanvangt
in1609,wanneerhetgeslachtVanderMarkuitsterendestadonderBrandenburgsenvervolgensPruisisch(1701-1808)bestuurkomt.Destedelijkmuntslag
doouitin1749(Prokisch,p.126).
DeenigeHammermuntkwamongetwijfelddoornatuurlijkeinﬁltratieterecht
inNieuwerkerken.ErisopditogenblikslechtséénanderevondstvaneenHammermuntuitdezelfdeperiodegekend,nl.indeoostelijkeuithoekvandeprovincieLuik(Aubel,3Pfenni,18de eeuw;Dengis,TrouvaillesLièe,p.12,nr.18),
engeenenkeleanderevoordeprovincieLimburg.
keulen(stad)
DeKeulsemuntenvormensamenongeveer16%vandeDuitsemuntenvande
schat.DaarvankomtongeveerdeheloprekeningvandestadKeulen;deoverigezijngeslagendoordeKeulseaartsbischoppenalskeurvorsten(zieverderbij
deKeur-RijnseKreits).
In tegenstelling tot het keurvorstendom behoort de Hanzestad Keulen tot de
Nederrijnse-Westfaalse Kreits. Hoewel de stad Keulen sinds het einde van de
13de eeuwindepraktijkoptreedtalsvrijerijksstad,duurthettot1475voorde
oﬃciëleerkenningvanditstatuutvolgtenzijtevensmuntrechtkrijgt(Köbler,
p.311-312).HoewelKeulenookgoudenzilveraanmunt,legthetzichtijdensde
18de eeuwvooraltoeopdeproductievankoperenpasmunt(Prokisch,p.129).
Net als de Keurkeulse munten zijn de 4 Heller-muntenvan de stad Keulen te
lichtomongemerkttekunnenwordengebruiktindenormalemuntomloopvan
hetprinsbisdom.DatzijdaarenbovenveelminderpopulairzijndandeAkense
muntenuitdezelfdeperiodeblijktnietalleenuitdeschatvanNieuwerkerken,
maarookuithetontbrekenvananderevondstenervanindeprovinciesLimburgenLuik.
kleef
Het hertogdom Kleef is gesitueerd op de grens tussen de Republiek der VerenigdeProvinciënenhetHeiligeRoomseRijk.Vanafheteindevande14de eeuw
is Kleef in personele unie verbonden met het graafschap Mark. Bij het begin
van de 16de eeuw breidt deze personele unie uitmet degraafschappen Gulik,
BergenRavensberg,engedurendekortetijdzelfsmetdegraafschappenGelre
en Zutphen. Bij het begin van de 17de eeuw breekt een woelige periode aan,
waarbijKleefmeermaalsinanderehandenovergaat,omuiteindelijkdeﬁnitief
inBrandenburgs-Pruisischbezittekomen(Köbler,p.307-308).Bijhetbegin
vande17de eeuwwordtdemuntslaggezamelijkuitgeoefenddoordePossidie-
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rendeFürsten(1609-1624)–vanBrandenburginbezitvandeprotestantsekeurvorstenJohanSigismund(1608-1619)enzijnopvolgerGeorgWilhelm(16191640)envanPfalz-Neuburggeregeerddoorderooms-katholiekevorstWolfgang
Wilhelm(1614-1653)–omuiteindelijkvolledigovertegaanopBrandenburgPruisen(Prokisch,pp.128,188).
DeaanwezigheidvanenkeleKleefsemuntenwektdanookgeenverwondering
enkantwijfellooswordentoegeschrevenaannatuurlijkeinﬁltratie,ondankshet
feitdatvoorlopiggeenanderepostmiddeleeuwseKleefsevondstmunteninde
provinciesLimburgenLuikgeattesteerdzijn.
münster(prinsbisdom,domkapittelenstad)
OndankshetfeitdathetdomkappitelsindshetConcordaatvanWormsin1122
de vrije bisschopskeuze hee, blijven eeuwenlang spanningen bestaan tussen
kapittelenbischoppen,waarbijhetkapittelzijnmachtgevoeligkanuitbreiden.
Datuitzichondermeerinhetfeitdathetkapittelzowelsedevacante-alssede
plena-muntslaat(Köbler,p.396-398;Prokisch,p.133-134).Tijdensde18de
eeuwisdeprins-bisschoppelijkezetelvanMünsterinpersoneleunieverbonden
metdeaartsbisschoppelijkezetelvanKeulen,dieoverwegendwordtbezetdoor
de Wittelsbachfamilie, die ook de prins-bisschoppelijke zetel van Luik bezet
gedurendeeengrootdeelvande18de eeuw.
OpéénmuntnastamthetdozijnmuntenvandeMünsterseprins-bisschoppen
enhetMünstersedomkapitteluitdeeerstehelvande18de eeuw.
DestadMünster,diein1173stadsrechtenverwer,groeitsneluittotéénvan
debelangrijkstehandelsplaatsenvanWestfalen,enwordtindeloopvande14de
eeuwlidvandeHanze.Vanaf1534tot1758slaatdestadMünstermuntvoor
eigenrekening(Prokisch,p.134).
De aanwezigheidvan 13 Münsterse munten hoegeen verwondering te wekkengeziendenauwepolitiekebandentussenbeideprinsbisdommenenhetfeit
dat beide deel uitmaken van de Nederrijnse-Westfaalse Kreits. De chronologischespreiding–voornamelijkdeeerstehelvande18de eeuw–wijsteerder
opeennatuurlijkeinﬁltratiedanopeenspeculatieveinvoer.
AnderevondstenvanMünstersemuntenzijnschaars,zowelinLimburg(1kapittel;1ClemensAugust,Dengis,TrouvaillesLimbour,p.153,nr.114;p.164165, nr. 148) als in Luik (2 vondsten uitsluitend kapittel, Dengis, Trouvailles
Lièe,p.29,nr.59;p.80,nr.145).
nassau-dillenburg
HetgraafschapNassau-Dillenburgontstaatin1303doorerfdelinguithetgraafschapNassau.Indeloopdertijdwordthetgraafschapherhaaldelijkopgedeeld.
Oranje-DillenburgenOranje-Nassaumakenin1559territorialeafsprakenwaardoorWillemvanOranje-Nassau(1544-1584)hetNederlandsedeeltoegewezen
krijgt,enzijnbroerJohanvanOranje-Dillenburg(1559-1606)hetstamlanden
degebiedenopderechteroevervandeRijn.NahetoverlijdenvanJohanwordt
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diensgebiedopgedeeldinvijfgraafschappen.Nassau-Dillenburgwordtin1654
tot vorstendom verheven. In 1739 vervalt het vorstendom aan de tak NassauDietzdiein1702reedsOranje-Nassauheeverworven,enzichsindsdienprinsen van Oranje-Nassau noemt. Wanneer deze tak in 1747 het erfelijk stadhouderschap van de Republiek der Verenigde Provinciën verwer, verlegt zij
haar residentie naar Den Haag en bestuurt zij van daaruit al haar bezittingen
(Köbler,p.405;Prokisch,p.135).
De munt van Nassau-Dillenburg is ongewtijfeld door natuurlijke inﬁltratie in
Nieuwerkerken terecht gekomen. Noch in de provincie Limburg noch in de
provincie Luik zijn andere vondsten gekend van munten van Nassau-Dillenburg.
sayn-altenkirchen
HetrijksgraafschapSayn-Altenkirchenontstaatin1636en1652doorerfdeling
vanhetgraafschapSayn.In1662gaathetgraafschapoveropdehertogenvan
Sachsen-Eisenach,envanhengaathetin1741doorverervingoveropdemarkgravenvanAnsbach-Bayreuth.ViadefamilieBrandenburg-AnsbachkomtSaynAltenkirchen in 1791 vervolgens in Pruisische handen (Köbler, p. 542; Prokisch,p.144).
Het viertalSaynermunten is ongetwijfeld door natuurlijke inﬁltratie inNieuwerkerkenterechtgekomen.NochindeprovincieLimburgnochindeprovincieLuikzijnopditogenblikvondstenvanandereSaynermuntengeattesteerd.
schönau
De rijksonmiddelbare heerlijkheid Schönau bij Aken is in principe kreitsvrij
gedurendede18de eeuw,maarvolledigingeslotendoorledenvandeNederrijnseWestfaalse Kreits. De heerlijkheid bestaat uit slechts één enkel huis en enkele
hectarenlandbouwgrond,zonderonderdanen.Hethernemenvandemuntslag,
diesinds1542nietmeeruitgeoefendwerd,geein1759-1764medeaanleiding
omdetoenmaligeheer,JohannGottfriedvonBlanche(1721-1758),tedwingen
omdegravenvanGulikalsleenheerteerkennenendemuntslagstoptezetten
(Köbler,p.462;Prokisch,p.147).
De munten van Schönau zijn zeer lichte, maar voor de rest vrij getrouwe nabootsingenvandeAkensemunten,envindenopdiemanierhunwegnaarhet
prinsbisdomLuik.ErzijnindeprovinciesLimburgenLuikgeenanderevondstenvandezeefemeremuntslaggeattesteerd.
soest
DevrijeHansestadSoestheeeenlangevoorgeschiedenisalsmuntplaatsvoor
deDuitsekeizersendeKeulseaartsbisschoppen.HoewelSoesteenvrijerijksstadis,onderhoudtzijnauwebandenmethetgraafschapKleef.Hierdoorraakt
zijin1609,nahetuitstervenvanhetKleefsehertogelijkegeslacht,ondanksal
haarprotesten,inhetbezitvanBrandenburg,engaatvervolgensoveropPruisen. Dit leidt er onder meer toe dat Soest in 1742 haar muntrecht verliest,
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hoewel het tot 1749 duurt voor deSoester muntslag eﬀectief wordt beëindigd
(Köbler,p.588-589;Prokisch,p.147).
BeideSoestermuntenzijnongetwijfelddoornatuurlijkeinﬁltratieinNieuwerkerkenbeland.Erisopditogenblikgeenanderevondstgeattesteerdindeprovincie Limburg, en slechts één vondst van een Soester munt uit dezelfde periodeinhetoostelijkedeelvandeprovincieLuik(Argenteau,3Pfenni,1730;
Dengis,TrouvaillesLièe,p.8,nr.11).
wied-runkel
Het graafschap Wied-Runkel ligt op de rechteroever van de Rijn. Het vormt
oorspronkelijkeenonderdeelvanhetgraafschapWieddatindeloopdereeuwenmeermaalswordtopgesplitstenherenigddoorerfdelingen.Wied-Runkel
behoortvanaf1698aandeoudstetakvanhethuisWied,enkrijgtin1791het
statuutvanvorstendom.NahetuitstervenvandefamilieWied-Runkelin1814
gaan de bezittingen over op een jongere familietak Wied-Neuwied (Köbler,
p.691;Prokisch,p.152-153).
AllemuntenvanWied-RunkelindeschatstammenuitderegeringvanJohann
LudwigAdolf(1716-1762).Deogenschijnlijkeballinginheteerstedecennium
van de tweede hel van de 18de eeuw wordt veroorzaakt door het feit dat de
¼Stüber-muntenuitsluitendindieperiodewordenaangemunt.Omdatdeovergrotemeerderheiduit1758dateert,rijstechterhetvermoedendatspeculatieve
invoernietkanwordenuitgesloten,hoewelditmoeilijkinovereenstemmingis
tebrengenmethetbijnavolledigontbrekenvananderevondstenvanmunten
uitWied-RunkelindeprovinciesLimburg(Tongeren,¼Stüber,1752;zieDengis,TrouvaillesLimbour,p.179,nr.765)enLuik(geenenkelevondstgesignaleerdinDengis,TrouvaillesLièe).
Keur-RijnseKreits
keulen(keurvorstendom)
Het keurvorstendom Keulen is weliswaar omsloten door de Nederrijns-WestfaalseKreits,maarbehoortzelftotdeKeur-RijnseKreits.Tijdensde16de eeuw
wordenonderprotestantseinvloedenkelepogingenondernomenomhetkeurvorstendom te seculariseren. Maar na de verkiezing van Ernest van Beieren
(1583-1612),diezijnafgezettevoorgangerGebhardTruchsessvonWaldburgTrauchburg (1577-1583) gewapenderhand verdrij, kan de contrareformatie
ongehinderdhaarbeloopkrijgen.ErnestvanBeierenstaataanhetbeginvande
langerijWittelsbacheraartsbisschoppendietot1761ononderbrokenhetKeulse
keurvorstendombesturen.Indeloopvande18de eeuwspeelthetkeurvorstendomintoenemendemateeenbelangrijkerolindemachtsstrijdtussenPruisen
enOostenrijk.HoewelClemensAugustvanBeieren(1723-1761)erinslaagtom
eenindrukwekkendemachtspositieuittebouwen,wordenzijnplannenomin
hetprinsbisdomLuikzijnoomJozefClemensvanBeieren(1694-1723)optevolgen gedwarsboomd door zowel keizer Karel VI (1711-1740) als Lodewijk XV
vanFrankrijk(1715-1774)(Köbler,p.310-311;Prokisch,p.110-111).
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DriekwartvandeKeurkeulsemuntenbehoorttotderegeerperiodevanClemens
Augustendateertvooreengoeddeeluitdemeestproductieveperiodevande
Luikse muntslag tijdens de 18de eeuw (Schneider 140). De munten van zijn
opvolger Maximiliaan Frederik von Königsegg-Rotenfels (1761-1784) sluiten
hierbij nauw aan, zodat een speculatieve invoer van Keurkeulse munten niet
kanwordenuitgesloten,waarbijde¼Stüber-muntenwaarschijnlijkwarenbedoeldomtecirculerenalsoorden,ondankshetfeitdatzebeduidendlichterzijn
dan de Luikse oorden. Het relatief beperkte aantal vondsten van Keurkeulse
muntenuitde18de eeuwindeprovinciesLimburg(3vondsten;Dengis,TrouvaillesLimbour,passim)enLuik(2vondsten;Dengis,TrouvaillesLièe,passim)laatechterniettoehierovereendeﬁntieveuitspraaktedoen.
mainz
HetaartsbisdomMainzkentvanbijdeoprichtingin782eenbewogengeschiedenis.DeaartsbisschopvanMainzissamenmetzijnambtsgenotenvanKeulen
en Trier een van de drie oorspronkelijk geestelijke keurvorsten. Vanaf 1522
wordtdeaartsbisschopbijgestaandooreenuitgebreidehofraadwaarinookde
verschillendestandenvertegenwoordigdzijn.Gedurendede16de eeuwgaateen
groot deel van het aartsbisschoppelijke gebied verloren ten gevolge van de
reformatie.Dereligieuzeenmaatschappelijkespanningenvandieeeuwveroorzaken daarenboven een ware epidemie van heksenprocessen, die pas met het
aantredenvanJohannPhilippvonSchönborn(1647-1673)deﬁnitiefeeneinde
vindt.HoewelMainznadeVredevanMunster(1648)langzaamzijnpolitieke
betekenisverliest,kunnenenkeleverlorenterritoriazoalsErﬔrt(1664)worden
teruggewonnen.Ookinde18de eeuwkanhetgrondgebiedvanhetkeurvorstendomlichtwordenuitgebreid(Köbler,p.367-369;Prokisch,p.111-112).
De enige Mainzer munt is ongetwijfeld via natuurlijke inﬁltratie in Nieuwerkerkenterechtgekomen.ErzijngeenanderevondstenvanMainzermuntenuit
dezelfdeperiodegekendinLimburgofLuik.
trier
TrieriséénvandezevenoorspronkelijkekeurvorstendommenvanhetHeilige
RoomseRijk.Het wereldlijkegezag van de Trierse aartsbisschoppen klimtop
tot de Laatkarolingische periode. Op het einde van de 16de eeuw is de territorialeontwikkelinggrotendeelsafgesloten,envormthetkeurvorstendomeen
relatiefgeslotenensamenhangendgeheel.NadatdestadTriertijdensdezomer
van1684vooreeneerstemaalwordtbezetdoordeFransen,valtbijnageheelhet
grondgebiedvanhetkeurvorstendomtijdensdeNegenjarigeOorlog(1688-1697)
tenprooiaandeFransetroepen,diedaarbijmeerderestedenplatbranden.Op
heteindevande18de eeuwwordtTriergedurendkortetijdhetcentrumvande
Franseantirevolutionairen(Köbler,p.632-633;Prokisch,p.115).
De vijf Trierse munten kunnen ongetwijfeld tengevolge van natuurlijke inﬁltratiehunwegnaarNieuwerkerkengevondenhebben.Dezehypotheselijktte
wordenbevestigddoordebredechronologischespreidingvandeoverigeTrierse
kopermunten die zowel in Limburg (1 vondst; Dengis, Trouvailles Limbour,
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p.136-137,nr.82)alsinLuik(4vondsten;Dengis,TrouvaillesLièe,passim)
zijngevonden.
Boven-RijnseKreits
arches:zieFrankrijk
frankfurt-am-main
Frankﬔrtverwerin1245hetstatuutvanrijksstadendaarmeeookhetmuntrecht,waarvandestadinruimemategebruikmaakt(Prokisch,p.78).In1240
bevestigtkeizerFrederikII([1211/1212]1220-1250)hetbijzonderekaraktervan
deFrankﬔrterMesse,diezichindeloopdertijdontwikkeltvaneenplaatselijke
markt waarop vooral landbouwproducten worden verhandeld, tot één van de
voornaamstecommerciëleknooppuntenvanEuropa.DeGoudenBullevan1356
bepaalt dat de keizerskeuze steeds in Frankﬔrt zal plaatsvinden. Tijdens de
jaren’30vande16de eeuwtreedtFrankﬔrttoetotdereformatieenwordthet
eentoevluchtsoordvoorveelprotestantenuitdeNederlanden.Degrotetoevloed
vanhandelaarsdiedeFrankﬔrterMessebezoeken,brengtdenodigemonetaire
enwisselproblemenmetzichmee,engeein1585aanleidingtotdeoprichting
vandeFrankﬔrterBeurs(Köbler,p.173-174).
DeaanwezigheidvanFrankﬔrterpasmuntinNieuwerkerkenhoedusniette
verwonderen.Ofhetrelatiefgeringeaandeel–netgeen5%vandeDuitsemunten – kan worden verklaard door natuurlijke inﬁltratie moet echter een open
vraag blijven, niet alleen omdat de Frankﬔrter munten tot de meest recente
groepbinnendeschatbehorenenmetdeHellersvan1819en1820meteende
terminuspostquemleveren,maarookomdatvondstenvanFrankﬔrtermuntenuitdezeperiodetotnogtoenergensandersinLimburgofLuikzijngedocumenteerd.
hanau-münzenberg
Het graafschap Hanau-Münzenberg ontstaat in 1452, wanneer een zijtak van
degrafelijkefamilieeendeelvanhetgraafschapHanaualserfdeeltoegewezen
krijgt.HetoudekerngebiedneemtdenaamHanau-Münzenbergaan,hetafgesplitste graafschap voert de naam Hanau-Lichtenberg. In het kielzog van de
godsdiensttroebelenindeNederlandeneninFrankrijkvindenheelwatvluchtelingeneenonderkomenineennieuwestadgestichtvlaknaastnaastdeoude
hoofdstad Hanau. In 1642 ster de grafelijke familie Hanau-Münzenberg uit
envervalthetgraafschapaandeneventakHanau-Lichtenberg.In1685worden
Hanau-LichtenbergenHanau-Münzenbergechteropnieuwopgedeeld,waarbij
hetlaatstein1736overgaatopHessen-Kassel,waarnahetjarenlangvoorwerpis
vaneenerfstrijdtussenHessen-KasselenHessen-Darmstadt(Köbler,p.230;
Prokisch,p.80).
BeidemuntenuitHanau-Münzenbergdaterenuitdetweedehelvande18de
eeuwen zijnongetwijfeld via natuurlijke inﬁltratie inNieuwerkerken terechtgekomen.NochinLimburgnochinLuikzijnanderevondstenvanmuntenuit
Hanau-Münzenberggeattesteerd.
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hessen-darmstadt
HetlandgraafschapHessen-Darmstadtontstaatin1567alsgevolgvandeverdelingvanhetlandgraafschapHessenonderdevierzonenvanlandgraafPhilippI
(1509/1518-1567). Vermits twee van de vier broers kinderloos sterven,blijven
bij hetbeginvan de17de eeuwuiteindelijk slechts hetlutherseHessen-DarmstadtenhetgereformeerdeHessen-Kasselbestaan,diejarenlangineenverbitterdeerfstrijdzijnverwikkeld.In1622wordthetlandgraafschapHessen-Homburgdoorerfdelingafgesplitst.In1736vervalthetgraafschapHanau-LichtenbergaanHessen-Darmstadt,waarnaeenjarenlangestrijduitbarstmetHessenKasseloverdeHanauererfenis(Köbler,p.252-253;Prokisch,p.85).
DeenkelemuntenuitHessen-DarmstadtbereikenhetprinsbisdomLuikwaarschijnlijk door natuurlijke inﬁltratie, hoewel een speculatieve invoer niet kan
worden uitgesloten gezien het relatief groot aantal vondsten van munten van
Hessen-Darmstadtuitdezelfdeperiode,zowelinLimburg(6vondsten;Dengis,
TrouvaillesLimbour,passim)als,zijhetinminderemate,inLuik(2vondsten;
Dengis,TrouvaillesLièe,passim).
hessen-kassel
Hessen-KasselontstaatnetalsHessen-Darmstadttengevolgevandevierdeling
vanhetlandgraafschapHessenin1567.DeVredevanMünster(1648)brengt
enigeuitbreidingvanhetterritoriumnadatvoordienalbijverdragvastgelegd
is dat Hanau-Münzeberg aan Hessen-Kassel zal vervallen indien de grafelijke
familievanHanauuitdoo,watin1736eﬀectiefgebeurt.DeHanauererfenis
geeaanleidingtoteenlangdurigconﬂictmetHessen-Darmstadt.OmdaterfprinsFriedrichII(1760-1785)zichin1749inhetgeheimentegendewilvan
zijnfamilietothetrooms-katholicismebekeert,wordthetHanauerdeelrechtstreeksovergedragenaanWillemI(1785-1821),dezoonvanFriedrichII(Köbler,p.253-254;Prokisch,p.84).
Van de enige munt uit Hessen-Kassel mag men aannemen dat zij Nieuwerkerkenbereiktedoornatuurlijkeinﬁltratie,vooralomdatgeenanderevondsten
vanmuntenuitHessen-KasselinLimburgofLuikzijngekend.
waldeck
HetgraafschapWaldeck,datgedurendede16de eeuwdoorverschillendeerfdelingenisversnipperd,wordtin1692vooreengoeddeelweerverenigd.HetWaldeckerterritoriumiseerderalgevoeliguitgebreid.In1625wordthetgraafschap
Pyrmontdoorerfenisaanhetgebiedtoegevoegd.In1639volgthetgraafschap
Culemborgmetenkeleaangrenzendeheerlijkheden.In1682wordtgraafGeorg
Friedrich (1679-1692) door keizer Leopold I (1658-1705) tot de vorstenstand
verheven.GeorgFriedrichslaagterinderegelsvoordeerfopvolgingtewijzigen,
zodatWaldeckvoortaannietmeerwordtopgedeeldtussenallezonen,maarvolledigtoekomtaandeoudstezoon.Hetgraafschapwordtin1712totvorstendom
verhevendoorkeizerKarelVI(1711-1740)(Köbler,p.663;Prokisch,p.106).
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De Waldecker munt is ongetwijfeld door natuurlijke inﬁltratie in Nieuwerkerkenterechtgekomen.AnderevondstenvanWaldeckermuntenzijnnochin
LimburgnochinLuikgeattesteerd.
Oostenrijk
DeHabsburgerFranzII(1792-1835)isdelaatstekeizervanhetHeiligeRoomse
RijkderDuitseNatie.In1804neemthijdetitelaanvankeizervanOostenrijk
enhijistot1806,wanneerhijonderdrukvanNapoleon(1799-1814/5)detitel
vankeizervanhetHeiligeRoomseRijkderDuitseNatieopgee,deenigevorst
dieeentijdlangeendubbelekeizertiteldraagt.Hijisdaarenbovenkoningvan
Bohemen,KroatiëenHongarije(Köbler,p.447-450;Prokisch,p.2).
BeideOostenrijksemuntenbehorentotdemeestrecentevandeschat. Vermits
zijdaterenvannadeannexatievandeOostenrijkseNederlandenbijFrankrijk
magmenaannemendatzijwaarschijnlijkviaDuitslandinNieuwerkerkenzijn
aangeland.
InhetkadervanditonderzoekkonnietwordenachterhaaldoferOostenrijkse
muntenuitdezelfdeperiodeinLimburgofLuikzijngevonden.EldersinBelgië
zijn vondsten van vergelijkbare Oostenrijkse munten echter wel geattesteerd
(VanKeymeulen1973,passim).
BourgondischeenHabsburgseNederlandenenLuxemburg
NieuwerkerkenligtnietvervandegrenstussenhethertogdomBrabantenhet
prinsbisdomLuik.Zoalsmenineengrensgebiedmagverwachten,zijnmunten
uithetnaburigeterritorium–deHabsburgseNederlanden–metca.5%relatief
goed vertegenwoordigd in de schat. Zij doen het echter minder goed dan de
muntenuitdeanderebuurlanden,nl.deRepubliekderVerenigdeProvinciën
met ca. 10%, en zelfs het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, waarvan de
verschillendevorstendommensamengoedzijnvoorca.6,5%.
Als men de Luxemburgse munten in mindering brengt – en daar zijn goede
redenen voor omdat het Luxemburgse monetaire landschap beduidend verschiltvandatvanderestvandeHabsburgseNederlanden–dandaalthetaandeel van de munten van de Habsburgse Nederlanden tot beduidend minder
dan5%.
De oudste munt uit de Bourgondische Nederlanden is een dubbele mijt voor
Namen, geslagen onder de regering van Filips de Schone (1482-1506) (van
Gelder&Hoc,p.65,nr.129-7var.).Zijisnietgedateerd,maarstamtongetwijfelduitdeperiode1497-1504.Ofdezemunteﬀectiefmagwordengerekendtot
de munten die omloop hebben in gans de Bourgondische Nederlanden, mag
echterwordenbetwijfeld,omdatdecirculatievanpasmunt,dieinhetgevalvan
Namenniet altijd zilverbevat(Chalon, p. 117 sqs.), principieel beperktblij
totdevorstendommenwaarzegeslagenzijn,ooknademonetaireeenmaking
doorFilipsdeGoede(1419-1467)in1434.
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ZelfsalsmendeNaamsedubbelemijtvanFilipsdeSchonebuitenbeschouwing
laat,danisdechronologischespreidingvandemuntenvandeBourgondische
en Habsburgse Nederlanden nog steeds bijzonder groot, vermits ze ongeveer
drieeeuwenbeslaat;alleHabsburgsevorstenvanafKarelV(1506-1555)totaan
de Franse Tijd zijn immers vertegenwoordigd. Slechts één munt is geslagen
onder KarelV,eenkorte ter waarde van een dubbelemijt,gemunt tijdens de
periode1543-1556(vanGelder&Hoc,p.94,nr.198),waarvanhetatelierniet
meer kan worden bepaald. Deze oudste pasmunt met omloop in de volledige
Habsburgse Nederlanden is daarmee nauwelijk jonger dan de oudste Luikse
munt. Op het ogenblik dat de schat verborgen wordt, is de korte als denominatie al lang niet meer in gebruik. De kleinste pasmunt die op dat moment
circuleert, is waarschijnlijk de oord ter waarde van 12 mijt, want de duit of
halveoordterwaardevan6mijtissindshetbeginvande18de eeuwnietmeer
aangemuntindeHabsburgseNederlandenmetuitzonderingvanLuxemburg.
EenomrekeningnaarmuntenperregeringsjaarillustreertduidelijkhoehetaantalmuntenvanafderegeringvanFilipsII(1555-1598)totaandievanFilipsIV
(1621-1665) relatief stabiel blij, om vanaf Karel II (1665-1700) stilaan toe te
nemenenonderdevrijkorteregeringvanFilipsV(1700-1712)eeneerstemaal
tepieken,zekeralsmenrekeninghoudtmetdegedeeltelijkgelijktijdigemuntslagvanMaximiliaanEmmanuelvanBeieren(1711-1714).Hetopvallendgroot
aantalmuntenvanMaximiliaanEmmanuelvanBeierenkanongetwijfeldvoor
eendeelverklaardwordendoorhetfeitdatzijnmuntatelierinNamenisgevestigd,vanwaardecontactenmethetprinsbisdomviadeMaasvalleigemakkelijk
zijninonveiligetijden,zoalsopdatogenblikhetgevalis.Anderzijdsspelende
politieke en militaire troebelen van die periode ongetwijfeld eveneens een rol
(de Moreau de Gerbehaye). Het ontbreken van archiefmateriaal over de
muntproductievandezeinonzestrekenmiskendevorstbemoeilijktsterkhet
beoordelen van hetbelangvan zijn muntslag(Van Keymeulen 1981, p. 171172). De regering van Karel VI (1711-1740) is gekenmerkt door een scherpe
terugvalvanhetaantalmunten,eenfenomeendateerdereenterugkeernaarde
normaliteit betekent dan een trendbreuk. De cijfergegevens moeten trouwens
metdenodigevoorzichtigheidwordengehanteerd,vermitsmeerdandehel
vande17de-en18de-eeuwseoordenvandeHabsburgseNederlandennietaan
een bepaalde vorst kunnen worden toegescheven omwille van hun opvallend
slechtebewaringstoestand.
FilipsII

0,14

Albrecht&Isabella

0,22

FilipsIV

0,20

KarelII

0,69

FilipsV

5,33

Maximiliaan-EmmanuelvanBeieren
KarelVI

11
0,14

Aantalevondenmuntenperreerinsjaar
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HetaandeelvandemuntenuitdeperiodevandeOostenrijkseHabsburgersis
moeilijkerinteschatten.Maaralsmendezilverenmuntenbuitenbeschouwing
laat,danisdezeperiodenietechtgoedvertegenwoordigd:29exemplarenvoor
eenperiodevanmeerdaneenhalveeeuw,32alsmendemuntenvandeVerenigdeBelgischeStaten(1790)meerekent.Ookhiervalthetrelatiefhogeaantal
–9–niet-identiﬁceerbarekoperenmuntenop.Demeestrecenteoordvande
HabsburgseNederlandendateertvan1794,hetlaatstejaardatdezemuntsoort
wordtgeslagen.MenkandaaromstellendatpasmuntvandeBourgondischeen
HabsburgseNederlandengedurendebijnadrieeeuwenweliswaarlangzaamin
decirculatievanhetprinsbisdomLuikbinnensijpelt,zonderechtereensigniﬁcanterolerintespelen.
DegeringeaanwezigheidvanpasmuntuitdeHabsburgseNederlandeniseerderonverwachtgeziendenauweeconomischebandentussenhetprinsbisdom
endeHabsburgseNederlanden.DeafstandtussenNieuwerkerkenenBrabantse
stedenzoalsZoutleeuw,DiestenLeuven,isdaarenbovenkleingenoegomzelfs
dagelijkse contacten mogelijk te maken. Aan een tekort aan pasmunt in de
HabsburgseNederlandenkanhetevenmingelegenhebben,omdatertijdensde
regeringvanMariaeresia(1740-1780)alleenalbijna30miljoenoordenwordengeslagen(Janssens,p.59-66;VanKeymeulen1981,p.215).Verschillende
bronnen informeren ons echter over de onenigheden tussen de Oostenrijkse
Habsburgers en de prinsbisschop Jan eodoor van Beieren (1744-1763) met
betrekkingtotderelatievewaardevanhunbeidermunten,waarbijdepasmunt
een belangrijk discussiepunt vormt (Jozic). Deze discussies hebben trouwens
uiteindelijkgeleidtotdestopzettingvandeLuiksemuntslag.
GeziendehogeouderdomvandeoudstemuntenuitdeBourgondischeenHabsburgseNederlanden,enrekeninghoudendmethunbewaringstoestand,moet
menzichdaarenbovendevraagstelleninhoeverredemuntenuitdeschatvan
Nieuwerkerkenrepresentatiefzijnvoordecirculatieophetogenblikvandeverbergingvandeschatbijhetbeginvanhetderdedecenniumvande19de eeuw.
HoewelhetmonetairesysteeminLuxemburgonderdeOostenrijkseHabsburgersintheoriefeilloosaansluitbijdatvandeoverigeHabsburgseNederlanden,
zijndelokalebehoeenaanpasmuntduidelijkeafwijkend.Dituitzichonder
meer in de productie van duiten of halve oorden onder de regeringen van
Maria-eresiaenJozefII(1780-1790)(Janssens,p.170-186).Deaanwezigheid
vannietminderdan8duitenvanJozefII–eendenominatiedieinLuikniet
meerwordtaangemuntnaderegeringvanMaximiliaanHendrikvanBeieren
(1650-1688)–roeptdaaromvragenopdiemoeilijkkunnenwordenbeantwoord.
Hetisimmersnietduidelijktegenwelkekoersdezemunteneﬀectiefcirculeren
inhetprinsbidsom.Ofmoetmenerinderdaadvanuitgaandatookdezemunten,ongeachthungeringemassa,alsoordenwordenaanvaardzoalsineengelijkaardigesituatieindeRijnvalleiwordtvastgesteld(Schneider,p.153)?Datzou
danmeteenverklarenwaaromerrelatiefveelLuxemburgseduitenenveelminderLuxemburgseoordenindeschataanwezigzijn.Derelatieveschaarstevan
Luxemburgseoordenligtdanvolledigindelijnvanhetgeringeaantaloorden
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uit de rest van de Habsburgse Nederlanden, terwijl het hoge aantal LuxemburgseduitendanweeraansluitbijhetrelatiefhogeaantalduitenuitdeRepubliekderVerenigdeProvinciën.
FeodalevorstendommenindeNederlanden
namen
HetgraafschapNamenmaaktsinds1421,onderhetregentschapvanFilipsde
Goede(1419-1467),deeluitvandeBourgondischeNederlanden,enwordtna
hetoverlijdenvangraafJanIII(1418-1429)deﬁnitiefgeïncorporeerd.Dedubbele mijt geslagen onder de regering van Filips de Schone (1482-1506) wordt
daarom, zij het met enige reserve,behandeldbij demuntenvan de BourgondischeenHabsburgseNederlanden.

bI-cJ

DeoudstemuntindeschatvanNieuwerkerken–eendubbelemijtvanWillemII
(1391-1418)(Chalon,p.176-178)–behoortechterontegensprekelijknogtot
dePrebourgondischeperiode.HoewelNaamsemuntenuitdieperiodeveelvuldig
wordennagebootstinenkelefeodaleMaaslandseateliers,isdetoewijzingvan
ditexemplaaraanNamenverzekerdomwillevandestijl,hetfoutloseopschri
enhetmuntmetaal–koperengeenmessing.
Netalsbijandererelatiefoudemaargoedbewaardemuntenishetonwaarschijnlijkdatdezedubbelemijtgedurendeviereeuweninomloopisgebleven.Hetis
niet duidelijk wanneer de munt in Nieuwerkerken is beland. Wordt zij in de
loopvandetweedehelvande18de eeuwofnoglaterterplekkegevondenen
terug inomloopgebracht,of is zijeen recente import?Het gaat hoe danook
onmiskenbaaromeen recuperatiemunt zonder oﬃciële koersop het ogenblik
vandeverbergingvandeschat.
In de loop der eeuwen zijn tientallen heerlijke munthuizen werkzaam in de
Maasvalleienaangrenzendegebieden.Zuiverformeelgezienishetvaakbijzondermoeilijkeenonderscheidtemakentussenheerlijkeenfeodalemunthuizen
dieinvollelegaliteitarbeidenenerzijds,enanderzijds,hagemuntendieineen
juridischeschemerzonemuntenofzelfsvalsmuntersateliers(VanLaere1985),
zoalsdatgenedatdeimitatievaneenLuikseoord–wellichtvanJaneodoor
vanBeieren(1744-1763)–uitdeschatvanNieuwerkerkenheegeproduceerd.
DeheerlijkeMaaslandsemuntateliersbelevenhunbloeiperiodetijdensde15de
eeuw.Slechtsenkeleoverlevenhetbeginvande16de eeuwofstartenhunactiviteiten later (Lucas, p. 1-25). Als er een constante is die al deze munthuizen
overde eeuwenheenverbindt,danishetweldeaanhoudendereeksklachten
over de slechte kwaliteit van hun munten waaraan verweten wordt dat zij te
lichtofvantegeringgehaltezijn.Doorhunminderwaardigenabootsingenvan
muntenvandeFransekoningen,deBourgondischehertogenenanderemachtige vorsten zoudende feodale ateliers niet alleenongeoorloofde winstenmaken,maarookdegebruikersvandezemuntenmisleidenendereputatievande
nagebootstemuntenblijvendschaden.Hoeweldezeverwijtenongetwijfeldvoor
eendeelgerechtvaardigdzijn–voorRekemisdaarenbovenhetbewijsgeleverd
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vanmedeplichtigheidaaneﬀectievevalsmunterij(VanLaere2001)–isdetoestandvooralvanafde16de eeuwcomplexerdanmeestalwordtaangenomen.
Zowel de rijksonmiddelbare baronie en later rijksonmiddelbaar graafschap
Rekem(Köbler492)alsderijksonmiddelbareabdijorn(Köbler622)behoren tot de kleinegroep Maaslandsemuntateliersdiena het einde van de 15de
eeuwhunactiviteitenkunnenblijvenontplooien.
rekem
DeRekemsemuntisactiefvanafhetmiddenvande14de eeuwtotinheteerste
kwartvande18de eeuw(Lucas34.1-34.147).Indeloopdereeuwenheehet
Rekemseateliereenbredewaaiervanmuntennagebootst,nietalleenaomstig
uitdeverschillendefeodalevorstendommenvandeNederlanden,maarookuit
aangrenzendDuitslandenuitFrankrijk.Vanafhetmiddenvande16de eeuwis
er een duidelijke kentering in de kwaliteit van de muntproductie merkbaar.
Enerzijdswordenerzwarezilverenmuntengeproduceerd,dieintoenemende
mateconformzijnaandegeldendevoorschrienvandeNederrijns-Westfaalse
Kreitz, en anderzijds pasmunt. Deze laatste valt buiten de Kreitzregelgeving
(Schneider,p.92-93),enlaataandemuntheerduseengrotespeelruimtetoe
watbetregewichteneventueelgehalte.ZowelErnestvanAspremont-Linden
(1603-1636) als zijn opvolger Ferdinand (1636-1665) hebben niet alleen massaaloordenuitdeHabsburgseNederlandenenuithetprinsbisdomLuiknagebootst,maarookduitenuitdeRepubliekderVerenigdeProvinciën.Alsdeze
imitatiesnietgedateerdzijn,isdetoewijzingaanéénvanbeideRekemsegraven
vaakbijnaonmogelijk,omdatdeopschrienzeldendenaamvandemuntheer
vermeldenofwelopdecrucialeplaatsnietleesbaarzijn.
BeideRekemsemuntenindeschatvanNieuwerkerkenzijnimitatiesvanoordenvandeLuikseprins-bisschopFerdinandvanBeieren(1612-1650).Zijbootsen het type na datop de keerzijde de initialen F / Bdraagt,endatnaar alle
waarschijnlijkheid vanaf midden augustus 1641 wordt aangemunt (Dengis,
Lièeiii,p.99).Daaromkanergeentwijfelbestaanoverhuntoewijzingaande
regering van Ferdinand van Aspremont-Linden. Dat deze gebruik maakt van
hetfeitdathijdezelfdevoornaamdraagtalsdeprins-bisschopomdiensinitialen F/ Bopminofmeermisleidendewijzeomtevormentot F/ R(=FerdinandusRecheimensiscomes)ligtvoordehand.DatdergelijkeimitatiesnietwelkomzijninLuik,blijktondermeeruiteenmandementvan26oktober1649,
waarindezeoordendoorFerdinandvanBeierenbuitenkoerswordengesteld,
netalsoudereLuikseoordenen,eigenaardiggenoeg,ookoordendiehijzelfin
Stavelotlaatslaan: … Nosliarsforgezànôtrederniercoingaurontcours. Ettoutles

autres liars étrangers, comme Stavelot, Rechem, Gronsfeldt ne seront recevables.
Sommigen … fontvenirpar batteaux,charettes,ouautrementlescachentdansdes
tonneaux,ouautrespacquets…metanderewoordenvreemdeoorden,zodatmen

ervanmaguitgaandaterzichweldegelijkeenprobleemsteltonderderegering
van Ferdinand van Beieren. Als preventiemaatregelen worden niet alleen een
strengere grenscontrole afgekondigd, maar wordt ook de betaalkracht van …
liars,oumonnoiedecuivre,commeaussienpiecesdedeuxouquatrepatars beperkt
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totvijfgulden(deLouvrex,p.336-337).DeaanwezigheidvantweeRekemse
imitatiesvanoordenvanFerdinandvanBeieren,vanwiezelf22oordeninde
schat aanwezig zijn, hoe dus niet te verwonderen. Integendeel! Opvallend is
eerderdeafwezigheidvanRekemseimitatiesvanduitenuitdeRepubliekder
Verenigde Provinciën, diehoogstwaarschijnlijk nog vakernagebootstzijndan
de Luikse oorden. Het is echter niet uitgesloten dat tussen de slecht bewaarde
duitenenkeleRekemseexemplarenonopgemerktzijngebleven.
thorn
De rijksonmiddelbare abdij orn verwer, net als enkele andere Limburgse
abdijen zoalsMunsterbilzen en Sint-Truiden, hetmuntrecht waarschijnlijk in
deOttoonsetijd.Maarnade11de eeuwwordtdeornsemuntslaggedurende
bijnavijfeeuwenonderbroken.MargarethavanBrederode(1557-1577)enAnna
van der Mark – of de La Marck-Lumain – (1604-1631) zijn beiden bijzonder
actieve muntvrouwen. Van de tussenliggende abdis – Josina van der Mark –
zijnopditogenblikgeenmuntengekend(Lucas40.1-40.45;Passon).
De oordvan Annavan derMark die zich in de schat vanNieuwerkerken bevindt,isduidelijkgeïnspireerddooroordenindeperiode1603-1615geslagen
voor ’s-Hertogenbosch en Maastricht onder het bewind van de aartshertogen
AlbrechtenIsabella(1598-1621)(VanKeymeulen1981,p.35-36,nr.22-23).
De aanwezigheid van deze oord wekt dus geen verwondering. Ook elders in
Limburg komen ornse oorden voor als oppervlaktevondst, onder meer in
Tongeren(Dengis,TrouvaillesLimbour,p.177,nr.332).
stavelot-malmedy
Hoewel Stavelot om geograﬁsche redenen strikt genomen niet tot de Maaslandse ateliers kan worden gerekend, zijn er opvallende parallellen tussen de
muntproductievanStavelotenMaaslandseatelierszoalsorn.Devorstelijke
abdij Stavelot (Köbler, p. 597) is in personele unie verbonden met de rijksonmiddelbare abdij van Malmedy (Köbler, p. 368) en vormt met deze het
vorstendomStavelot-Malmedy.DeoudstemuntenvanStavelotzijnklaarblijkelijk tijdens het tweede kwart van de 11de eeuwgeslagen. Daarna wordt sporadischgemunttotinhetmiddenvande12de eeuw.Vandanaflijktdemuntslag
opgeschorttothetmiddenvande16de eeuw.Metkorteonderbrekingenwordt
vervolgensgemunttothetmiddenvande17de eeuw.Hierbijvaltoptemerken
dat in het kasteel van Logne, dat tot het abbatiale domein behoort, net als in
Rekem,derestenvaneenvalsmuntersateliergevondenzijndatgedurendelangeretijdactiefschijnttezijngeweest(DengisStavelot-Malmédy,p.50-60).Net
alszijnvoorgangerErnestvanBeieren(1581-1612)laatFerdinandvanBeieren
(1613-1650) in het vorstendom Stavelot-Malmedy imitaties slaan van munten
diehijinhetprinsbisdomLuikuitgee.DeoordenvandeschatvanNieuwerkerkenzijnallevanhettypedatopdekeerzijdedeinitialen F/ Bvandevorst
draagt(DengisStavelot-Malmedy,p.36-38,nrs.45a-48).VerschillendevariantenzijngeslageninStavelot,inLouveignée,waareenMedusahoofdtussende
initialen van de vorst als atelierteken geplaatst wordt, en wellicht ook in Luik.
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Alle exemplaren uit Nieuwerkerken stammen uit het atelier van Louveignée.
Dit type wordt waarschijnlijk slechts van 1643 tot 1648 geslagen, vermits het
plaatselijkemuntatelierdatjaarnaarStavelotwordtovergeplaatst.Deoordenin
omloopgebrachtdoorStavelot-Malmedywordenin1649doorFerdinandvan
BeierenuitdeLuiksecirculatiegeweerd(deLouvrex,p.336-337;zieookhoer
onder Rekem). Meerdere losse vondsten in Limburg bevestigen de circulatie
van munten uit Stavelot-Malmedy in het prinsbisdom (Dengis, Trouvailles
Limbour, passim).
Frankrijk
DeFransemuntenzijnsamengoedvoorietsminderdan1%vandeschatvan
Nieuwerkerken.Alsmendezilverenmuntennietinaanmerkingneemtomdat
dezetoteenanderecirculatiesfeerbehorendandepasmunt,danzakthetFranse
aandeeltoteenverwaarloosbare0,6%.
BinnendeFransemuntenkunnenduidelijktweegroepenwordenonderscheiden:enerzijds,zilverenmuntenuitdekoninklijkeateliers,enanderzijds,koperenpasmuntdiezoweluitdekoninklijkeateliersalsuitenkelefeodaleateliers
aomstigis.
De zilveren écus van Lodewijk XV (1715-1774), Lodewijk XVI (1774-1793),
hunrepublikeinseopvolgerdezilveren5francsvanhetDirectoireendezilveren
5francsvanLouisXVIII(1814/5-1824)vormensamenmetdezilverenmunten
vandeOostenrijkseHabsburgersendeLuiksezilverenmuntenhetrestantvan
eendeelvandeschatdatindeloopdertijdisverspreidgeraakt,enwaarvande
kernmogelijkreedstijdensdeTweedeWereldoorlogisgeborgen,maarwaarvan
verdergeengegevensbekendzijn.
Tijdensde18de eeuwspelendeFransezwarezilverenmunteneenessentiëlerol
indemuntcirculatievandeHabsburgseNederlandenenhetprinsbisdomLuik.
Datblijktnietalleenuithunmassaleaanwezigheidinmeerdereschattenwaarinzijtrouwensvaakoverheersen(VanKeymeulen1973,passim),maarookuit
gedrukte wisseltarieven waarin hun koers tot diep in de 19de eeuw over alle
regimesheensteedsweerwordtopgenomen.
DeherhaaldelijkedoortochtenvanFransetroepeninLimburgnaaraanleiding
van de belegeringen van Maastricht (1673-1678 en 1747-1748) lijken nauwelijkssporentehebbennagelatenindeschatvanNieuwerkerken.Deliardsvan
LodewijkXVdaterenvoorhetgrootstedeelvannàhetlaatsteFransemilitaire
intermezzo.Boeiendisvooraldeaanwezigheidvaneencentimeuithetjaar6,
omdatditmunttype,datnauwelijksgeattesteerdisinlossevondsten,aantoont
datFranserepublikeinsepasmunt–vrijsnel(?)–dewegheegevondennaar
degeannexeerdeterritoria.
Indeloopvande17de eeuwontplooieneenaantalfeodalevorstendommenin
hetgrensgebiedtussenFrankrijkenhetHeiligeRoomseRijktoenemendemonetaireactiviteit.NetalsdeMaaslandseheerlijkemuntateliersinwiergeograﬁschverlengdezijliggen,bootsenzijvoornamelijkkleinedenominatiesnavan
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economischenmonetairsterkerevorstendommen.DeFransekoningenslagen
er slechtsbij mondjesmaat in deze activiteiten in te perken.Demuntslagvan
deze feodale vorstendommen is in de eerste plaats bestemd voor uitvoer naar
Frankrijk,enhetisdusnietverwonderlijkdatvoornamelijkFransepasmunten
–doubleliardendoubletournois–wordengeïmiteerd.Daarwaardekoninklijke
Fransepasmuntindeschatvooraluitde18de eeuwstamt,valtopdatdeFranse
feodalepasmuntdaarentegenvooraluitdeeerstehel,ofzelfsheteerstekwart
vande17de eeuwdateert.Ditlijkteroptewijzendatzijviaeenanderkanaalhet
prinsbisdombereiktedandekoninklijkepasmunt.Hoeweldaarmeenietsdeﬁnitiefskanwordengezegdoverdemanierwaaropdefeodalekoperenmunten
in Nieuwerkerken terecht zijn gekomen, lijkt de hypothese van rechtstreekse
uitvoernaarhetprinsbisdomdoordezevaststellingtochaantrekkelijkerteworden.Hoedanook,hunaantalisergbeperktmaardaaromnietminderinteressant,omdatzijhetbelangvananderevondstenvanfeodaleFransepasmuntin
onzestrekenmeergewichtgeven(Dengis,TrouvaillesLimbour,passim).
arches
HetvorstendomArchesdanktzijnefemerebestaanaanCharlesIIIdeGonzague,
hertogvanRethelenNevers(1595-1637).Hijvormtin1608deoudeheerlijkheid Arches, die los staatvan hetFranse koninkrijk en deel uitmaakt van het
Heilige Roomse Rijk, om tot een vorstendom, nadat hij er in 1606 een nieuwe
stad hee gesticht (Charleville), die de hoofdstad van de nieuwe staat vormt.
NahetoverlijdenvanzijnachterkleinzoonCharlesFerdinand(1652-1708),de
derde vorst van Arches, wordt het vorstendom opgesplitst. Charleville wordt
door Frankrijk geannexeerd, en Arches verdwijnt als zelfstandig vorstendom
hoeweldevorstelijketitelverderblijleveninhethuisvanHabsburg-Lotharingen.DemuntenvanArchessluitennauwaanbijdemuntenvanRethelwaardezelfdevorstenregeren.VanuitmonetairoogpuntstaatdemuntslagvanArches
theoretischondertoezichtvandeBoven-RijnseKreits(Prokisch,p.76).
Beide exemplaren van de double tournois van Charles I de Gonzague (16011637)behorentotdeoudstemuntenvandeschat.Erzijnslechtsenkeleandere
losse–nietgepubliceerde–vondstenvanmuntenuitArchesindeprovincies
LimburgenLuikgekend.
bouillon
Degeschiedenisvandekasselrij,laterhertogdomBouillonisgekenmerktdoor
eenvoortdurendestrijdtussendeLuikseprins-bisschoppenendefamilieVan
derMarkdiegedurendelangetijderinslaagteenonaankelijkekoerstevaren
tussenhetHeiligeRoomseRijkenFrankrijk.In1521slagendeLuikenaren,met
de steun van keizer Karel V (1506-1555), er in om Bouillon gedurende korte
tijdweerondercontroletekrijgen.DeFransenveroverenhetkleinehertogdom
echterin1552endragenhetoveraanRobertIVdelaMarck(1536-1556).Het
prinsbisdomkrijgtBouillonterugin1559doordeVredevanCateau-Cambrésis.DeVanderMarkenblijvenechterdehertogelijketitelvanBouillonvoeren.
WanneerdeFransenin1676Bouillonopnieuwveroveren,dragenzijhetover
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aan Godefroy Maurice de la Tour d’Auvergne (1652-1715) als vertegenwoordigervanhethuisDelaTourd’Auvergne,erfgenaamvandeVanderMarken.
BouillonblijvanafdatogenblikonderFransprotectoraat(Köbler,p.72;Prokisch,p.433).
NetalsbeidemuntenvanArchesbehoortdedoubleliardvanHenridelaTour
d’Auvergne(1591-1623)totdeoudstemuntenvandeschat.ZowelinLimburg
(2 vondsten, Dengis, Trouvailles Limbour, passim) als in Luik (3 vondsten,
Dengis,TrouvaillesLièe,passim)zijnenkelevondstenvanBouillonsemunten
gekend.
orange
HetvorstendomOrangemaaktdeeluitvanhetHeiligeRoomseRijkenkomt
in 1544 door erfenis in het bezit van de familie Nassau. In 1551 probeert de
Franse koning Hendrik II (1547-1559) Orange in beslag te nemen voor de
Fransekroon,maarin1559ishijverplichthetvorstendomterugtegevenaan
Willem I de Zwijger van Oranje-Nassau (1544-1584). Tijdens de 17de eeuw
wordt Orange herhaaldelijk bezet door Franse troepen in het kader van de
oorlogenvanLodewijkXIV(1643-1715).Pasdelaatstebezettingin1702leidt
tot de deﬁnitieve afstand van Orange aan Frankrijk bij de Vrede van Utrecht
(1713)(Köbler,p.442;Prokisch,p.304).
De double tournois van Frédéric-Henri de Nassau (1625-1647), bij ons beter
gekendalsFrederikHendrikvanOranje,zoonvanWillemvanOranjeenLouise
deColigny, is wat recenterdan deoverigeFransefeodale munten,maar mag
toch nog tot de oudste muntenvan de schat wordengerekend. Andere vondsten van munten uit Orange zijn niet gedocumenteerd in de provincies LimburgenLuik.
Zweden
Ondanks hun gering aantal trekken de Zweedse munten toch de aandacht.
Zweedse munten zijn nauwelijks geattesteerd in andere Belgische vondsten
(VanKeymeulen1973vermeldtgeenenkeleschatmeteenZweedsemunt),en
Zweedsekopermuntenpasseninhetgeheelnietinhetmonetairesysteemdatin
hetprinsbisdomLuikofeldersindeNederlandeninvoegeis.Afgaandeopde
provincialerepertoriauitgegevendoorJ.-L.DengisishetaantalZweedsekoperenpasmuntendatindeBelgiëisgevonden,beperkttoteentiental,waarbijde
exemplarentoegewezenaanKarelXIIietstalrijkerzijndandezevanFrederikI.
Ten gevolge van de grootscheepse militaire campagnes van Karel XII (16971718)raakthetZweedsemonetairestelselincrisis.Omzijnbuitenlandseschuldeninzilvertekunnenvoldoen,voerthijvoorhetbinnenlandsebetalingsverkeerin1715/6koperennoodmuntenintervervangingvandezilverenspeciën.
Ditgeeaanleidingtoteengroteinﬂatie,diein1719uitmondtineenspectaculaire devaluatie van de koperen noodmunten. Naast de koperen noodmunten
blijechterook‘normale’koperenpasmuntcirculeren.HetzijndezepasmuntendieopdeeenofanderemanierhunwegvindennaarNieuwerkerken.Hetis
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onduidelijkofditgebeurtdoorlangzameinsijpelingviahetHeiligeRoomseRijk,
via de Republiek der Verenigde Provinciën, of door rechtstreekse contacten
vanKempenseteutenmetScandinaviëofNoord-Duitsland.
VoorDuitslandzijngeensystematischverzameldegegevensoverlossebodemvondsten beschikbaar die enig aanknopingspunt kunnen leveren. De Nederlandse databank numis helpt al evenmin, omdat deze alleen informatie bevat
over losse vondsten van munten van vóór 1600. Het lukraak raadplegen van
enkele websites van metaaldetectoristen levert slechts een tiental Belgische en
NederlandsevondstenopvankoperenmuntenvanKarelXIIenFrederikI.De
vraagmoetdusvoorlopigonbeantwoordblijven,netalsdevraagnaardereden
vanhetrelatieveoverwichtvandemuntenvanFrederikItenopzichtevandeze
vanKarelXII.ErzijngeenanderevondstenvanZweedsemuntengedocumenteerdindeprovinciesLimburgenLuik.
Groot-Brittannië
De aanwezigheid van enkele onverwachte munten in een schat met een omvang als die van Nieuwerkerken hoe geen verwondering te wekken. Hoe de
enigeBritsemuntinhetprinsbisdomLuikisterechtgekomenzalwelaltijdeen
raadselblijven,vooralomdatdezehalfpennyvanGeorgeIII(1760-1820)nietecht
in het monetaire systeem past. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er geen
gelijkaardigevondstenzijngedocumenteerdindeprovinciesLimburgenLuik.
datering
Hoewel de sluitmunt uit 1820 dateert, verwijst de samenstelling van de schat
tochnaareenwatvroegereperiode,vermits19de-eeuwsemuntenslechtsinzeer
geringe matevertegenwoordigd zijn. Zij stammen alleuit hetHeiligeRoomse
Rijk–hertogdomBerg(1802)endeVrijeStadFrankﬔrtamMain(1819-1820)–
enuithetkeizerrijkOostenrijk(1803,1806).MuntenuitNapoleontischFrankrijk,hetefemerekoninkrijkWestfalenenhetKoninkrijkderNederlandenzijn
volledig afwezig. Hoewel niet alle decimale munten ontbreken, zijn deze alle
aomstiguitFrankrijkenishetglobaleproﬁelvandeschatoverwegendpredecimaal.AfgaandeopdejongstemuntisdeschatnietindeFranseTijdverborgenzoalseerderwerdvermoed(Nijssen&VanLaere,p.46),maarwelonderderegeringvanWillemI,koningderNederlanden(1813/5-1840).
Hoewel de redenen tot verberging van zuiver persoonlijke aard kunnen zijn,
lijkthettochinteressantindeperioderond1820tezoekennaareenmogelijke
aanleiding tot het op grote schaal verzamelen en verbergen van koperen pasmuntenzilvergeld.Deschatkanomwillevanhetgroteaantalkoperenmunten
immers moeilijk worden aanzien als een traditionele ‘spaarschat’, en een verklaringals‘noodschat’lijktomdezelfderedenalevenonwaarschijnlijk.
WillemIwordtbijzijntroonsbestijginggeconfronteerdmeteendubbelmonetair probleem: enerzijds wil hij als vorst van een nieuw gecreëerde staat een
aangepastmonetairstelselinvoeren,enanderzijdsmoethijdebestaandemuntcirculatie zuiveren van een groot aantal munten die door de snelle regimewisselingennadeFranseRevolutieinfeitezonderwettelijkreferentiekaderin
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omloop zijn gebleven, een probleem dat ook de verschillende Franse regimes
tevergeefs hebben proberen op te lossen. In aanloopnaarde nieuweMuntwet
van september1816 worden schattingengemaakt vande kosten die de invoeringvaneennieuwmonetairsysteemendedaarbijbehorendespeciënmetzich
zoudenbrengen.Hetduurtdannogtotaugustus1819vooraleerinUtrechtde
eersteNederlandsemuntenwordengeslagen.Eerstkomendegouden10-gulden
aanbod,die al snelgevolgd worden door zilveren3-en 1-guldenstukken. De
aanmuntingvankoperenheleenhalvecentenlaatechteropzichwachten,niettegenstaandeerwordtgeklaagdovereenalgemeentekortaanpasmunt.Eénvan
de redenen hiervoor is ongetwijfeld de sterke stijging van de koperpijs vanaf
1817,waardoornietalleendeproductiekostvandenieuwepasmuntdreigtop
telopen,maarwaardoorhetpubliekookdezwaarderekoperenmuntenuitsorteert om ze tegen metaalwaarde te verkopen, terwijl de lichtere buitenlandse,
vooral Duitse pasmunt onder meer uit Frankﬔrt am Main, als alternatief de
circulatiebinnendringt.In1820kandeaanmuntingvankopergelddaaromniet
langer meer worden uitgesteld. De eerste partijen rollen uit de pers in 1821,
maarwordennogvooreendeelgeslagenmetstempelsuit1819.InBrussel,waar
de eerste Nederlandse munten pas in 1821 worden geslagen, concentreert de
productiezichaanvankelijkeveneensopkopergeld(vanderBeek,p.113-132).
Eenmaal de nieuwe munten voorhanden, komt het eropaan de muntsanering
ten einde te voeren en alle vreemde speciën uit de omloop te weren. Daarbij
houdendeverschillendemaatregelen,genomenomvooralhetFransegelduit
circulatietedrijven,rekeningmethetspeciﬁekekaraktervandemuntomloop
inhetNoordeneninhetZuiden,waartelkensdeeigenprerevolutionairemuntennogeentijdlangindeomloopwordengetolereerd,naastdenieuweNederlandsemunten(vanderBeek,p.137-138).
TegendezeachtergrondkandeschatvanNieuwerkerkenmogelijkwordengezienalseenvoorraadspeciën,bijelkaargebrachtomomgewisseldtewordenin
nieuweNederlandse(pas)munt.HetfeitdatdevondstookFransemuntenbevat,
doetvermoedendatdeschatwellichtissamengesteldvooruitblikkendopoften
gevolgevandewetvan25februari1825,waarinFransemuntendeﬁnitiefbuiten
omloop worden gesteld. De schat van Nieuwerkerken is daarom hoogstwaarschijnlijkverborgentussen1820en1825.
pasmuntinlimburgtijdensdetweedehelftvande18eeuw
IneenbrochureuitgegevendoordeNederlandseprovincieLimburginaanloop
naardeinvoeringvandeeurobeperktdegelegenheidsauteurzijncommentaar
overpasmuntinde18de eeuwenhetbeginvande19de eeuwtoteenlaconiek:
‘Hetoudekleineldbleefechternolaninhetverkeer’(Holtslag,p.41).Een
uitspraakdieopdatogenblikperfectdestandvanonzekennisoverhetgebruik
vanpasmuntinbeideLimburgensamenvat.In2002trektdeNederlands-Limburgsemuntomlooptijdensde19de eeuwopnieuwevendeaandacht,maarhet
hoofdstukDestrijdteenkoperbeperktzichditmaalvoornamelijktothetlaatste
kwartvande19de eeuw,hoeweldeterloopsevermeldingvanknappers–pilesin
hetFransenTüteninhetRijnland(Schneider,p.77,102-103)–illustreertdat
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deoudegewoonteompasmuntvoorgebruikstandaardinrolletjesteverpakken
op dat ogenblik nog steeds niet uitgestorven is (Mooij, p. 52-62). In de van
Gelder-lezingvan2010neemtWeltenhetprobleemopvandemuntcirculatie
inbeideLimburgentijdensdescharnierperiodetussende18deende19de eeuw,
enschenktdaarbijruimeaandachtaanpasmunt,waarbijhij–noodgedwongen
– vooral op archieronnen steunt. Eerder werd reeds gewezen op de zwakhedenvandezebijdragediezichopeenaltebeperktebronnenselectiebaseert
(VanLaere2010), eeneuvelwaaraanookdebijdragen vanNollomontover
demuntcirculatieinLuxemburggedurendedeperiode1814-1831envanCornetover de circulatievanDuitsemunten uit de 17deende18de eeuw teVerviersenStavelot,elkophuneigenmanier,eveneenslijden.Vaakhangthettype
pasmuntdatwordtvermeldinarchivalischebronnenafvanhettypebrondat
wordtgeraadpleegd.Juridischedossiers,rekwesten…schenkenvakeraandacht
aanvandenormafwijkendepasmuntdanbijv.overheidscontracten.Datblijkt
onder meer uit een aanbesteding van het stadsbestuur van Bilzen uit 1791,
waarinmeteenherbergierwordtbedongendatdehelvandebetalingvooreen
banketdoorhetstadsbestuurmaggebeureninkleingeld.Eenomrekeningleert
dathetdaarbijomnietminderdan7.200Luikseoordengaat,eenaantaldattoevallig ongeveer overeenstemt met de omvang van de schat van Nieuwerkerken
(Nijssen).Archivalischebronnengevenduidelijkeenanderbeeldvandemuntcirculatiedanvondstmunten.Slechtsdecombinatievanbeidekanbevredigende
resultatenopleveren,zoalsblijktuithetonderzoekoverhetgebruikvanpasmunt
in het Rijnland, waarbijdeauteurvaststelt datbij hetbeginvan de17de eeuw
ongeveereenkwartvandepasmuntinomloopindeBoven-RijnseKreitsbuitenlandsen/ofminderwaardigis(Schneider,p.103).
Opbasisvandeopvallendediversiteitvanspeciëndienietalleendeschatvan
Nieuwerkerken kenmerkt, maar die ook door een brede waaier van bronnen
wordt bevestigd, aarzelen sommigen niet om te spreken van een monetaire
chaos,waarbijtrouwensgeeneensgezindheidbestaatoverperiodiseringofgeograﬁsche aakening, noch over de oorzaken van deze vermeende muntchaos
(Polakpassim;Welten,p.5),terwijlandereneerdergeneigdzijnhetchaotisch
karaktervande18de-eeuwsemuntomloopterelativeren(Geets,p.84-85). Een
grote soortenrijkdom van gouden en zilveren munten lijkt relatief makkelijk
verklaarbaar, omdat de waarde van deze speciën voor een goed deel bepaald
wordtdoordehoeveelheidedelmetaaldiezebevatten.Voorkoperenpasmunt,
waarvandewaardeinprincipeﬁduciairis,zoumenmogenveronderstellendat
zij veel minder mobiel is. Pasmunt hee daarenboven sinds de late middeleeuwen slechts eenbeperkte betaalkracht, die wordt uitgedrukt alseenmaximumabsoluutbedragdanweleenmaximumpercentagevandesomdieermee
kan worden betaald. De hoger aangehaalde afspraak tussen de stad Bilzen en
eenherbergier(Nijssen)bewijstechterdatzelfsstedelijkeoverhedennietaltijd
in staat of bereid zijn om zich aan de oﬃciële voorschrien te houden. De
schijnbaarparadoxaleafwisselingtussenklachtenoverteweinigenteveelpasmuntgetuigtvaneenvoortdurendspanningsveldtussendecirculatievanenerzijds,speciënmetintrinsiekewaarde–goudenzilver–enanderzijds,ﬁduciare
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speciën–pasmunt–dievanafde16de eeuwinonzestrekenvooralbestaatuit
koper.Ditspanningsveldwordtnietalleenveroorzaaktdoorstructureleschaarstes, maar meer nog door de problematische convertibiliteit van pasmunt in
gouden of zilveren speciën. Kleinhandelaars, marktkramers, leurders en ambachtsluiallerhandehebbennauwelijksdemogelijkheidomontvangenpasmunt
vlotomtewisselenindezilverenofgoudenspeciëndiezijzelfnodighebbenom
groothandelaars en andere leveranciers te betalen. Ook lagere overheden worden met hetzelfde probleem geconfronteerd. Pasmunt geïnd als tol- of poortgeld, marktgeld … kunnen zij moeilijk inruilen tegen de zilveren of gouden
munten die zij nodig hebben voor het aﬂossen van rentes, het nakomen van
ﬁnanciëleverplichtingenaanhogereoverheden…Dezeongewildeaccumulaties
vanpasmuntveroorzakensteedsweertijdelijkeschaarstesdievaakslechtskunnen worden opgevangen door import van vreemde pasmunt. Het is trouwens
nietverwonderlijkdatdaarbij,netzoalsinhetRijnland(Schneider,p.150),af
entoeNurembergserekenpenningenhunwegvindennaardeLuiksemuntomloop.DergelijkeimportaltijdverklarenopbasisvandevaakgeciteerdeWetvan
Greshamisweinigovertuigend,vooralomdateendergelijkeverklaringslechts
zeldenrekeninghoudtmethetaiodatvaakmoetwordenbetaaldbijhetwisselenvanpasmunttegenzilverenofgoudenmunten(Sargent&Velde,p.31).
Het ﬁduciaire karakter van koperen pasmunt roept daarenboven nog andere
vragen op. Binnen een dubbelsporig – intrinsiek versus ﬁduciair – monetair
stelselspelendeproductiekostenvanbeidetypesmunteengansandereroldan
ineensysteemwaarinslechtsééntypemuntgangbaaris.Opdezeverschillen
kanhierechternietdieperwordeningegaan.Hetmoetvolstaantevermelden
datdeproductiekostenvandeﬁduciairemuntenmeteenlagenominalewaarde
relatief veel hoger liggen dan deze van de hoogwaardige munten (Van Werveke,p.124-125).
Hoeweldeintrinsiekewaardevankoperenmunteninprincipegeenrolspeelt
bijhetbepalenvandenominalewaardeervan,betekentditnietdatdekostprijs
vanhetmuntmetaalvangeenbelangis(zieookSchneider,p.152).Vanuithet
oogpunt van de muntheer moet worden vermeden dat de metaalwaarde van
koperen munten hoger wordt dan hun nominale waarde. Indien dit toch gebeurtdooreenstijgingvandekoperprijs,danbestaathetrisicodatdekoperen
muntensystematischaandecirculatiewordenonttrokkenentegenhunmetaalwaardeverhandeld(Dehing,p.159).Koperenmuntenevoluerendanvanﬁduciairemuntennaarmuntenwaarvandeintrinsiekewaardehogerisdandenominalewaarde,endustotverhandelbaregoederen.Indienhetvanuitmonetair
oogpuntalmoeilijkisomaltijdrekeningtehoudenmetdecomplexeevolutie
in de verhouding tussen de goud- en de zilverprijs, dan is het bijna een onbegonnenzaakomhierbijooknogdeevolutievandekoperprijstebetrekken.
Indien de overheid in een dubbelsporig monetair stelsel geen vlotte inwisselbaarheid van pasmunt tegen zilveren of gouden speciën kan garanderen en
daarenbovendebetaalkrachtvanpasmuntbeperkt,danwordthetonmogelijk
tevoorzienineenoptimalebeschikbaarheidvandepasmuntdienodigisvoor
dedagelijkseaankopenvangebruiks-envooralverbruiksgoederen.
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vergelijkbarevondsten?
DevondstvanNieuwerkerkenisnietdeenigeschatvanhoofdzakelijkkoperen
muntendieineenvanbeideLimburgengevondenis.Zosignaleerteenzekere
H.(Jos.Habets?)eind1883inDeMaasouw(5dejrg.,nr.209,8december1883,
p.1):VooreeniedaenhaderinhetGronsfelder-boscheenezonderlinevondst
plaats…indebuurteneroudemerelroeve,oneveer600oudemuntjesinde
rondliende.Demeestewarenvankoper,enkelevanzilver,alledateekenden
uitdexviideenxviiide eeuw.HetwarenLuikeroordjes,Keulscheduiten,Gulik-
en Bersche Kassemannekens en ander oed zonder archeoloische waarde …
Hoeweluitdetekstvooralhetgebrekaanbelangstellingvoordergelijkevondstenblijkt,bevestigtdeschaarseinformatie–vooralpasmuntuitLuik,Keulen
enGulik-Berg–hetalgemenebeelddatookdeschatvanNieuwerkerkenbiedt.
Eenvondstvan383koperenmuntenuitNoord-Frankrijkiswatbetergedocumenteerd. Zij werd op 16 april 2011 geveild door het veilinghuis Eeckhout.
Dezemuntvondstisechtermeerdananderhalveeeuwouderdandeschatvan
Nieuwerkerkenendateertuitgrofweghetmiddenvande17de eeuw.Deschat,
verborgenineenoudere–midden16de-eeuwse–geglazuurdekruik,bevatvolgensPieterSchuddinck,opeeninmiddelsnietmeertoegankelijkewebpagina,
220muntenuitFrankrijk,48uitdeSpaanseNederlanden,11uithetprinsbisdomLuik,en3uitdeNoordelijkeNederlanden.Deoverigemuntenwordenals
niet-geïdentiﬁceerdbestempeld.Hetoudsteexemplaar,eenDoornikseoordvan
FilipsII,dateertuit1590;dejongste(?)munt,eenoordvanFilipsIV,uit1656.
NochdegeograﬁschenochdechronologischespreidingvandezevondstisvergelijkbaarmetdezevandeschatvanNieuwerkerken.
Een‘Brabants’vondstcomplexvanmeerdan1.550munten,datPannekeetin
1701 dateert en als een militair kampement omschrij, levert een veel gevarieerderbeeldop.DeoudstemuntiseenSchotseBishopJamesKennedypenny
geslagenonderJamesIII(1460-1488)–ofeenimitatieervan(?)–dieoverigens
ookalslossevondstindeZuidelijkeNederlandengekendis,o.m.uiteenlaatmiddeleeuwse context bij de opgravingen van de abdij van Zonnebeke. Toch
lijkendeoudste koperenmunten vooral pas van het einde van de 16de en het
beginvande17de eeuwtedateren,zodathetvondstcomplexeenchronologische
spanwijdtebezitvanmaximaaltweeënhalveeeuw.VolgensPannekeet(p.69-71)
mocht ongeveer een derde van de gevonden munten niet circuleren in de
RepubliekderVerenigdeProvinciën.Vandezeniet-toegestanemuntenisongeveer35%aomstigvanKleef,enzijndeFransedoubletournoisgoedvoor17,5%.
Rekemse munten maken ongeveer 15% uit, op enige afstand gevolgd door
muntenuitRoermond(ca.6%)enGronsveld(ca.4,5%).Pasdaarnavolgende
SpaanseNederlandenenLuik.Enkeleanderemuntherenzijnmetslechtséénof
tweeexemplarenvertegenwoordigd,waarbijeenpauselijkeeneenOttomaanse
munt ongetwijfeld de meest exotische zijn. Twee Rotterdamse vondsten van
koperenmunten,diePannekeet(p.73)tervergelijkingaanhaalt,zettenhemer
toeaanhetvondstcomplex,ondanksdemilitaireachtergrond,alsrepresentatief
voor de muntomloop te beschouwen. Indien deze hypothese klopt, dan is de
situatieietsmeerdaneeneeuwlaterinhetprinsbisdomLuikduidelijkheelwat
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complexer.ZoweldechronologischealsdegeograﬁschespreidingvandemuntenuitdeschatvanNieuwerkerkenzijnimmersbeduidendbrederdanbijhet
Brabantse vondstcomplex. Een ander opvallend verschil is het belang van de
Gronsvelderen de Rekemse munten, zowel in de ‘Brabantse’ vondst als in de
Rotterdamseschatten,waardezegroepsamengoedisvoor20%totmeerdan
50%vandeniet-geoorloofdemunten,terwijlGronsveldermuntenvolledigontbrekeninNieuwerkerken,endeRekemsemuntslagmetslechtstweeexemplarenisvertegwoordigd.Hetlijkterdusopdatindeloopvande18de eeuwdeals
minderwaardig beschouwde heerlijke pasmunt met succes bestreden is. Ook
hetaandeelFransepasmuntisinNieuwerkerkenveelgeringerdaninde‘Brabantse’vondst;deFransemuntenuitNieuwerkerkenzijndaarenbovenvanmeer
recentemakelijeninvoer.Maarwathetmeestopvaltishetenormeverschilin
diversiteit van de Duitse munten. In het ‘Brabantse’ complex zijn vier Duitse
muntherenvertegenwoordigd,tegenovereen25-talinNieuwerkerken,enzelfs
binnendezegroepdoetzicheensterkeverschuivingvoor,vermitsinhet‘Brabantse’vondstcomplexhetvoornamelijkgaatomKleefsemunten–deoverige
muntheren zijn telkens slechts metéénmunt vertegenwoordigd– waarvan er
in Nieuwerkerken relatief weinig exemplaren zijn, terwijl Duitse muntheren,
die in Nieuwerkerken goed vertegenwoordigd zijn zoals Keulen, in het ‘Brabantse’vondstcomplexvolledigontbreken.
Eenvergelijkingmakentusseneenmeteenspeciﬁekebedoelingsamengestelde
muntschat zoals deze van Nieuwerkerken of beide Rotterdamse schatten, en
eenvondstcomplexdatbestaatuitlossevondstenopgespoordmetbehulpvan
een metaaldetector, is echter een bijzonder heikele aangelegenheid, omdat in
hetlaatstegevalonmogelijkkanwordenuitgemaaktofallemunteninderdaad
ophetzelfdeogenblikindebodemterechtgekomenzijn–menkanhierbijo.m.
denken aande hoger aangehaalde Schotse penninguitde tweede hel van de
15de eeuw–nochkrijgtmenenigideevanderedenenwaaromdemunteninde
bodem zijn terecht gekomen: werden de munten verloren, of werden er ook
muntenweggeworpenomdatdeeigenaarontdektedatzevalsofomeenandere
redenonbruikbaarwaren,zoalsderelatieftalrijkeals‘vals’omschrevenKleefse
munten(Pannekeet,p.70-71)?
besluit
Metbijna7.000geborgenmuntenbehoortdeschatvanNieuwerkerkenongetwijfeldtotdegrootstedieooitinBelgiëgevondenzijn.Desamenstellingvanhet
koperen gedeelte van de schat getuigt niet alleen van een tot nog toe onvermoede diversiteit, maar ook van een onverwachte chronologische reikwijdte,
diebeidenopendecirculatievankoperenmuntentijdensdetweedehelvan
de18de enheteerstekwartvande19de eeuwinhetprinsbisdomLuikmetandere
ogentebekijken.DeschatvanNieuwerkerkenherinnertonsmeerdanandere
bronnenaanhetfeitdathetprinsbisdomtotaanheteindevanhetancienréime
opmonetaireneconomischvlakstevigisingebedindeNederrijnse-Westfaalse
KreitsvanhetHeiligeRoomseRijkderDuitseNatie,endatdedagelijksemonetairerealiteitvanhetprinsbisdomnauwerverwantismetdezevanhetRijnland
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danmetdeHabsburgseNederlanden.Hoeweldeaanwezigheidvaneendeelvan
devreemdemuntenkanwordenverklaarddooreenlangzaam,natuurlijkinﬁltratieproces,isookduidelijkdatanderesoortenuitbijv.AkenenGulik-Bergin
het prinsbisdom zijn ingevoerd met speculatieve bedoelingen, een fenomeen
datookdoorgeschrevenbronnenwordtgesignaleerd.Hetrelatiefhogeaantal
Zweedse koperen munten blij voorlopig echter onverklaard. De brede chronologischereikwijdtekanalleenmaarwordenverklaardalsmenaanvaardtdat
eendeelvandekoperenmunteneentijdlangaandecirculatiewasonttrokken,
om pas na een tijdsspanne van vele decennia opnieuw in omloop te worden
gebracht.Waardezekoperenmuntenindetussenliggendeperiodebewaardof
opgeborgenwerden,blijvoorlopigechteronduidelijk.Deredenvoordeintermittente circulatie van koperen munten, die in principe slechts een geringe
intrinsiekewaardehebben,blijvoorlopigeveneensinhetduistergehuld.
Degrotediversiteitaankoperenmunten,waarvanmeerdan30%geenoﬃciële
koersheeinhetprinsbisdomLuik,wektaanvankelijkdeindrukvaneenmonetairechaos,waarmeedetijdgenotenechterminderproblemendanverwacht
hebben.Zijhebbenimmersruimeervaringmetdeproblemendieveroorzaakt
worden door degebrekkige convertibiliteitvan koperen pasmunt ingangbare
hoogwaardige zilveren of gouden speciën, problemen die ook voor de eigen,
Luikse munten gelden. Een van de manieren om hiermee om te gaan is het
verpakkenvankoperenpasmuntinknappersofpilesdietegeneenstandaardwaardecirculeren,zondertelkensgecontroleerdteworden.Opdezewijzekan
heel wat ‘vreemd’ kopergeld probleemloos in circulatie worden gebracht en
blijven. Overheidsmaatregelen om dit gebruik uit te roeien blijken niet altijd
hetgewensteeﬀecttehebben,zoalsblijktuit‘wisselaarsboekjes’vanheteinde
vande18deenhetbeginvande19de eeuw,waarinpilesnogsteedsuitdrukkelijk
wordenvermeld.
Eengrondige studie van de Luikseoorden van de regering van MaximiliaanHendrikvanBeierenuitdeschatvanNieuwerkerkenlevertbijkomendeargumentenopomdemechanischgeslagenoordenvandezevorstnietaanhetHasseltsemuntateliertoeteschrijven,maarwelaanhetLuiksemunthuis,zulksin
tegenstellingtotwatdoorgaansindeliteratuurwordtvermeld.
Tot slot verscha de schat van Nieuwerkerken boeiende informatie over het
paramonetaire gebruik van bepaalde munttypes, waarbij opvalt dat de Luikse
4-oord-munten klaarblijkelijk frequent aan de omloop werden onttroken om
alshalfafgewerkteproductentewordengebruiktvoorhetvervaardigenvantot
nog toe niet-geïdentiﬁceerde eindproducten. De uitgesproken onevenwichtige
slijtagevanvoor-enkeerzijdevansedevacante-oordendoeteveneenshetvermoeden rijzen van een paramonetair, waarschijnlijk devotioneel of therapeutischgebruik.
Dedatumvandeverberging–tussen1820en1825–ineenperiodevanpolitieke en militaire rustmaakt het mogelijk deze te koppelen aan de monetaire
hervormingonderderegeringvanWillemI,koningderNederlanden,diewas
bedoeldomeennationalemuntintevoereninhetpasopgerichtekoninkrijk,
entegelijkeenalschaotischervarenmonetairesituatietesaneren.
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bijlage:inventaris
In deze bijlage wordt steeds verwezen naar de nummers van de munten in de
naslagwerken en niet naar de pagina’s, omdat deze kunnen verschillen naargelang
deeditie,terwijldevolgnummersmeestalidentiekblijvenoverdeeditiesheen.
De namen van de vorstendommen en de vorsten worden gegeven zoals ze in de
naslagwerkenvoorkomenenworden,behalvevoorhetprinsbisdomLuik,nietvernederlandst,omhetopsporenvanbijkomendeinformatietevergemakkelijken.
Voordenaslagwerkenzijndevolgendeaortingengebruikt(zieookdebiblioraﬁe):

Dgs =Dengis,LièeII(nummerstot919)ofIII(nummersvanaf925)

D =Douglas
 K&M =Krause&Mishler

Mg =Magain
 P&vdW =Purmer&vanderWiel

Sch =Schön
 vG&H =vanGelder&Hoc

VK =VanKeymeulen1981


Luik(prinsbisdom)
ErardusvanderMark(1506-1538)
Swerte(Dgs•825/827/836/841):1:[????]?:1
JorisvanOostenrijk(1544-1557)
Swertevan4solof⁄ aidant(Dgs•887):2:
[????]Luik:2–1ex.mogelijkandertype
(Dgs•879)
GerardvanGroesbeek(1564-1580)
Dubbeleswertevan6solof⁄aidant
(Dgs•930):1:1565Luik:1
ErnestvanBeieren(1581-1612)
Swertevan12solof⁄aidant(Dgs•958/
983):3:158[?]Maaseik(?):11[????]
Maaseik(?):11[????]?:1

Swertevan12solof⁄aidant(Dgs•990):4:
[????]?:4

Oord(Dgs•954/979):2:s.d.?:2–1ex.
mogelijkMaaseik
FerdinandvanBeieren(1612-1650)
Oord(Dgs•1048):1:s.d.?:1

Oord(Dgs•1072):1:[????]?:1

Oord(Dgs•1039/1064-1066/1077):15:

1641?:111643?:11[????]?:13–5ex.
mogelijkDgs•1039/1077,2ex.mogelijk
Maaslandseimitaties

Oord(Dgs•?):4:[????]?:4

Duit(Dgs•1046):1:[????]?:1
Maximiliaan-HendrikvanBeieren
(1650-1688)
Oord(Dgs•1107):109:s.d.?:109–21ex.
mogelijkDgs•1108

Halveoord(Dgs•1108):21:s.d.?:21

Oord(Dgs•1109):26:s.d.?:26
Sedevacante(1688)
Oord(Dgs•1119):4:1688Luik:4
JanLodewijkvanElderen(1688-1694)
Oord(Dgs•1125/1126):2:[????]?:2
JozefClemensvanBeieren(1694-1723)
Oord(Dgs•1138):25:s.d.?:25

Oord(Dgs•1140):175:1722Luik:281
1723Luik:281[????]Luik:119–4ex.
mogelijkDgs•1138
Sedevacante(1723-1724)
Oord(Dgs•1150):1:1724Luik:1
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Joris-LodewijkvanBeren(1724-1743)
Oord(Dgs•1152):188:1726Luik:641
1727Luik:241[????]Luik:100
Sedevacante(1743-1744)
Oord(Dgs•1159):59:1744Luik:59–7ex.
mogelijkvanJaneodoorvanBeieren
Sedevacante(1694/1724/1744)
Oord(Dgs•1133/1150/1159):5:[????]Luik:
5
Jan-eodoorvanBeieren(1744-1763)
Dubbeleschelling(Mg•19=Dgs•1169):3:
1753Luik:21[????]Luik:1

Schelling(Mg•18=Dgs•1172):18:1752
Luik:1211753Luik:51[????]Luik:1

Plaket(Mg•16=Dgs•1173):16:1751Luik:
16

Plaket(Mg•17=Dgs•1174):17:1751Luik:
111752Luik:141[????]Luik:2

Plaket(Mg•16/17=Dgs•1173/1174):3:
[????]Luik:3
Vieroord(Mg•9=Dgs•1175):341:1750
Luik:811751Luik:26311gegotenvervalsing11752Luik:331[????]Luik:37

Vieroord(Mg•10=Dgs•1176):42:1751
Luik:1911752Luik:181[????]Luik:4

Vieroord(Mg•9/10=Dgs•1175/1176):
294:1751Luik:14111752Luik:451[????]
Luik:108

Dubbeloord(Mg•11=Dgs•1177):37:1750
Luik:361[????]Luik:1

Dubbeloord(Mg•12=Dgs•1178):669:
1750Luik:1711751Luik:31511752Luik:
2951[????]Luik:42
Dubbeloord(Mg•13=Dgs•1179):28:1751
Luik:111752Luik:241[????]Luik:3

Dubbeloord(Mg•12/13=Dgs•1178/1179):
87:1751Luik:911752Luik:471[????]
Luik:31

Dubbeloord(Mg•11/12/13=Dgs•1177/
1178/1179):10:[????]Luik:10

Oord(Mg•1=Dgs•1161):1:1744Luik:1
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Oord(Mg•2=Dgs•1162):129:1744Luik:
5211745Luik:761[????]Luik:1

Oord(Mg•2a=Dgs•1162var.):1:s.d.
Luik:1

Oord(Mg•3/5/6=Dgs•1163/1165/1166):
510:1744Luik:3811745Luik:30211746
Luik:1691[????]Luik:1

Oord(Mg•2/3/5/6=Dgs•1162/1163/1165/
1166):114:1744Luik:411745Luik:131
[????]Luik:97

Oord(Mg•14=Dgs•1181):103:1750Luik:
103

Oord(Mg•15=Dgs•1180):1.401:1750
Luik:39611751Luik:57611752Luik:
4261[????]Luik:3

Oord(Mg•14/15=Dgs•1180/1180):151:
1750Luik:661[????]Luik:86
Nieteïdentiﬁceerdeprins-bisschop
Oord:267:17de eeuw:9117de/18de eeuw:
23118de eeuw:235
RepubliekderZevenVerenideProvinciën
Gelderland
Duit(P&vdW•1013):2:1740:2

Duit(P&vdW•1014):3:1751:111752:2

Duit(P&vdW•1015):5:1754:211755:11
1756:2

Duit(P&vdW•1017):62:1759:711760:41
1761:311762:111763:111764:311765:
211766:911767:411768:31176[?]:41
[????]:21

Duit(P&vdW•1018):46:1783:511784:71
1785:711786:1811788:41178[?]:21
[????]:3

Duit(P&vdW•1019):14:1788:14

Duit(P&vdW•1020):1:1793:1
Holland
Inopstand,opnaamvanFilipsII
Oord(P&vdW•2009):2:1575:11[????]:1–
mogelijkandertype
StatenvanHolland
Duit(P&vdW•2007):58:1739:211741:2
1174[?]:111754:41175[?]:311765:11
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1766:311769:41176[?]:211780:111
[????]:25
voc-duit(Scholten114):1:1780:1
Huissen
ZieKleve
Roermond
ZieZuidelijkeNederlanden–Albrecht&
Isabella
West-Friesland
Duit(P&vdW•3010):1:173[?]:1

Duit(P&vdW•3013):1:176[?]:1

Duit(P&vdW•3014):4:1780:4

Duit(P&vdW•30xx):11:[????]:11
Zeeland
Duit(P&vdW•4010):6:1736:311748:11
1749:11[????]:1

Duit(P&vdW•4011):29:1754:211755:11
1756:111758:41175[?]:511760:111762:
211764:411765:111766:11176[?]:31
[????]:4

Duit(P&vdW•4012):174:1766:611767:
311768:511769:21176[?]:311776:121
1778:511779:61177[?]:511780:61
1781:611782:711783:711784:911785:
511786:611787:611788:1011789:71
178[?]:911790:1111791:511792:31
179[?]:31[????]:26

Duit(P&vdW•4013):32:1792:111793:91
1794:1611796:211797:2–1ex.7gegraveerdover61179[?]:2

Duit(P&vdW•40xx):2:[????]:2
Utrecht(stad)
Duit(P&vdW•5109):3:168[?]:11[????]:2

Duit(P&vdW•5110):3:1722:111723:11
[??]2[?]:1

Duit(P&vdW•5111):7:1739:411744:11
1749:111754:1

Duit(P&vdW•5112):1:1759:1

Duit(P&vdW•5113):34:1761:211763:11
1764:111765:211766:811767:311768:
161176[?]:1


71

Duit(P&vdW•5114):97:1780:111783:81
1784:511785:211786:511787:1211788:
2311789:91178[?]:211790:1211791:11
11792:51179[?]:1117[??]:1

Duit(P&vdW•5111/4):22:[????]:22
Friesland
Oord(P&vdW•601x):1:[????]2,45g;sterk
verweerd,mogelijkeenRekemseimitatie
Overijssel
Duit(P&vdW•7006):3:1741:3

Duit(P&vdW•7007):2:1750:2

Duit(P&vdW•7008):1:1753:1

Duit(P&vdW•7009):67:1764:311765:11
1767:1611768:1811769:111176[?]:51
[????]:12

Duit(P&vdW•7010):5:1766:5

Duit(P&vdW•7003/7012):1:[????]:1
GroninenenOmmelanden
Duit(P&vdW•8004):8:1771:21[????]:6
Niet-eïdentiﬁceerd
Oord17de/18de eeuwwapenschildvan
(West-)Friesland,mogelijkeenMaaslandseimitatie

Duit18de eeuwalleendeletterAherkenbaar

Duit18de eeuwalleendeletterDenhet
cijfer6herkenbaar
HeilieRoomseRijkderDuitseNatie
Aachen(Reichsstadt)
2Mark(Sch•18):1:1753:1

12Heller(Sch•22=D•51):69:1758:71
1759:31175[?]:311760:211767:61
176[?]:311791:1111792:511794:41
1797:21179[?]:4117[??]:19

4Heller(Sch•8=D•31):45:1734:211738:
111751:611752:111753:411754:
511757:211758:411759:21175[?]:61
17[??]:12

4Heller(Sch•21=D•52):59:1765:31
1767:511792:411793:181179[?]:61
17[?]5:1117[?]9:1117[??]:21
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Ber(Herzotum)
MaximilianIV.Joseph(1799-1805)
½Stüber(Sch•–Jülich-Ber105=D•2):1:
1802:1
Coesfeld(Landstadt)
4Pfennig(Sch•3=D•7):1:[????]:1
Dortmund(Reichsstadt)
¼Stüber(Sch•6):2:1752:111755:1
FrankﬔrtamMain(Reichsstadt)
1Heller(Sch•83=D•252):4:1782:11
1819:211820:1

1Pfennig(Sch•84=D•268):17:1786:111
1787:11178[?]:111794:11179[?]:11
[????]:1
Hamm(Residenzstadt)
3Pfennig(Sch•2):1:1703:1
Hanau-Münzenber(Grafscha)
WilhelmVIII.(1751-1760)
Heller(Sch•9):1:[????]:1
WilhelmvonHessen-Kassel(1760-1785)
Heller(Sch•21=D•101):1:1773:1
Hessen-Darmstadt(Fürstentum)
ErnstLudwi(1678-1739)
10Kreutzer(Sch•39=D•148):1:1733:1
LudwiIX.(1768-1790)
Pfennig(Sch•113=D•232):1:1773:1

Pfennig(Sch•116=D•240):4:1786:11
1789:11[????]:2
Hessen-Kassel(Fürstentum)
FriedrichI.(1730-1751)
2Heller(Sch•63):1:[????]:1
Jülich-Ber(Herzotum)
Carl-eodor(1742-1799)
½Stüber(Sch•95=D•206):3:1786:11
1784:111794:1

¼Stüber(Sch•83=D•200):3:1750:21
1751:1

¼Stüber(Sch•94=D•205):88:1766:21
1774:711775:21177[?]:111783:911784:
1111785:1611786:1511787:11178[?]:4
11794:71[???]4:11[????]:12
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Kleve(Herzotum)
PossidierendeFürsten(1609-1624)
Ortchen/oord(D•2=P&vdW•1604):1:
1611Huissen:1
FriedrichII.vonPreussen(1740-1786)
¼Stüber(Sch•2=D•55):4:[????]4;identiﬁcatieonzekeromwillevandeslechte
bewaringstoestand

Pfennig/duit(D•53):4:1753:31[????]:1
Köln(Erzsti)
ClemensAuustvonBayern(1723-1761)
¼Stüber(Sch•46=D•135):29:1739:11
1740:111741:111742:111743:111745:
211746:411747:211748:111759:11
1760:61[????]:8
MaximilianFriedrichvonKöniseRotenfels(1761-1784)
¼Stüber(Sch•71=D•161):8:1764:31
1765:211766:11176[?]:11[????]:1
Köln(Stadt)
4Heller(Sch•33=D•440):35:1768:171
176[?]:211789:11178[?]:111792:11
[???]8:11[????]:12
Mainz(Erzsti)
EmmerichJosephvonBreidbachBurresheim(1763-1774)
Pfennig(Sch•54a):1:1766:1(identiﬁcatie
prof.dr.N.Klüssendorf,e-maildd°28/viii/
2012)
Münster(Hochsti)
FriedrichChristianvonPlettenber
(1688-1706)
4Pfennig(Sch•4):1:1703:1
FranzArnoldvonWolﬀMetternichzur
Gracht(1706-1718)
Pfennig(Sch•14):1:[????]:1
ClemensAuustvonBayern(1719-1761)
3Pfennig(Sch•26=D•135):2:1740:11
[????]:1

3Pfennig(Sch•28):2:1745:111746:1

3Pfennig(Sch•32):1:1754:1
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Münster(Domkapittel)
2Pfennig(Sch•17):1:1790:1

3Pfennig(Sch•8=D•430):3:173[?]:11
174[?]:11[????]:1

6Pfennig(Sch•11):1:1762:1
Münster(Stadt)
2Pfenning(Sch•3=D•337):1:1758:1
Nassau-Dillenbur(Grafscha)
WilhelmV.(1751-1806)
Heller(Sch•1):1:17[??]:1
Sayn-Altenkirchen(Reichsrafscha)
KarlWilhelmFriedrichvonBrandeburAnsbach(1741-1757)
¼Stüber(Sch•10=D•35):1:1752:1
ChristianFredrichKarlAlexandervon
Brandenbur-Ansbach(1757-1791)
¼Stüber(Sch•22=D•53):3:1758:1[????]:
2–behorenmogelijktotdevorigevorst
Schönau(Reichsherrscha)
JohannGottfriedvonBlanche(1721-1758)
4Heller(Sch•1=D•1):1:[????]:1
Soest(Landstadt)
3Pfennig(Sch•9):1:[????]:1

3Pfennig(Sch•13):1:[????]:1
Trier(Erzsti)
FranzGeorvonSchönborn(1729-1756)
1Pfenning(Sch•54=D•1):1:1749:1
JohannPhilippvonWalderdorﬀ
(1756-1768)
2Pfennig(Sch•68=D•26):1:1761:1
ClemensWenzelvonSachsen(1768-1802)
4Pfenning(Sch•138=D•68):3:1789:3
Waldeck(Fürstentum)
KarlAuustFriedrich(1728-1763)
6Pfennig(Sch•5/18=D•7/12):1:[????]:1
Wied-Runkel(Grafscha)
JohannLudwiAdolf(1706-1762)
¼Stüber(Sch•2=D•3):12:1754:111758:
71175[?]:21[????]:3
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Oostenrijk
FransI.Stephan(1745-1765)
20Kreuzer(K&M1701-1800,nr.2028):1:
1754atelierPR:1
FransII(1792-1835)=FransII,keizervan
hetHeilieRoomseRijkderDuitseNatie
(1792-1806)=FransI,keizervan
Oostenrijk(1806-1835)
20Kreuzer(K&M1801-1900,2139):1:
1803atelierG:1

20Kreuzer(K&M1801-1900,2140):1:
1806atelierG:1
Niet-eïdentiﬁceerd
4Heller:4:1768:211788:2

?Heller:1:18de eeuw;opdekeerzijdeover
meerderelijnen]/[]ELL[]/[]HEI[

3Pfenning:1:172[?]opdekeerzijdeover
vierlijnen:III/(staae)/[]ENIN[](sic)/
[]72[]/I(?)[]

2Pfenning:1:17[?]0;voorzijdevageresten
vaneenmonogram,keerzijdeomsloten
dooreensierrand:II/PFENNING/17[]0

Pfenning:1:1766;opdekeerzijdeovervijf
lijnen:I/PFENNING/SCHEIDE/
MUNTZ/1766

?Pfenning:1:1791;opdekeerzijdeover
meerderelijnen:]/[]ENI[]/179(?)1

?Stüber:1:18de eeuw;opdekeerzijdein
hetveld]BER/[jaartal];hetjaartallijkt
teeindigenopeen9ofeen2

4?:1:176[x];opdekeerzijdeinhetveld
IIII/[…]/176[?]

3?:2:18de eeuw;voorzijdebeeldenaarverdwenen,vandelegenderestO(ofQ)V[]
IS[;keerzijdeinhetveldbovenaanIIIof
IIII–18de eeuwkeerzijdebovenaanIIIof
IIII

?:8:1727;keerzijdeopschriovermeerderelijnenmetinhetmiddeneenR,erondereenIenopdeonderstelijnenhet
jaartal172711768;keerzijdeeenkransdie
eenonleesbaaropschriomsluit,onderaan1768;mogelijkeenNederlandseduit1
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18de eeuwvageschrirestenopeenzijde;
mogelijkeenNederlandseduit118de eeuw;
voorzijdeeengekroond(spiegel)monogram118de eeuw;voorzijdeeengekroond
spiegelmonogram118de eeuw;keerzijde
onleesbarerestenvaneenopschri118de
eeuw(?)corrosie;voorzijdeeenwapenschildmetonherkenarebeeldenaar118de
eeuw;voorzijdeeengekroondspiegelmonogram
ZuidelijkeNederlanden
FilipsdeSchone(1482-1506)
DubbelemijtvoorNamen(vG&H•129-7a
var.):1:s.d.:1
KarelV(1506-1555)
Korte(vG&H•198):1:[????]?:1
FilipsII(1555-1598)
Oord(vG&H•232):3:1581Maastricht:11
1593?:11159[?]Arras:1

Statenoord(vG&H•252):1:s.d.Antwerpen:1

Duit(vG&H•234):1:1596Antwerpen:1

Dubbelekorte(vG&H•230):1:s.d.?:1
Albrecht&Isabella(1598-1621)
Oord(VK•20):1:1611?:1

Duit(VK•26):2:160[?]?:111615?:1

OordvoorRoermond(P&vdW•9402):2:
1610Roermond:1116[??]Roermond:1
FilipsIV(1621-1665)
Schelling(VK•66):1:????:1

Oord(VK•71):8:164[?]?:11165[1?]
Doornik(?):111658Doornik:11165[?]?:
1116[?]2/8?:1116[?]3?:11[????]?:2

Duit(VK•74):1:1624Maastricht:1
KarelII(1665-1700)
Oord(VK•112):4:166[?]?:111685?:11
16[??]?:2

Oord(VK•114/5):1:1691?:1

Oord(VK•116):19:1692?:411693?:11
1695Brussel:111699Brugge(?):11169[?]
?:2116[??]?:111700Brugge:111700
Brugge(?):111700?:21[????]?:5

rafvanlaere

FilipsV(1700-1712)
Oord(VK•140/1):31:1709?:811710?:12
117[??]?:11

Oord(VK•141/2):33:1710?:251[????]
Namen:21[????]?:6
KarelVI(1711-1740)
Oord(VK•155):4:1712?:11[????]Brugge:
21[????]?:1
Maximiliaan-EmmanuelvanBeieren
(1711-1714)
Oord(VK•179):19:1712Namen:101
1715Namen:21[????]Namen:7

Oord(VK•181):14:1712Namen:111713
Namen:11[????]:Namen:12
NieteïdentiﬁceerdeSpaanseHabsburer
(ca.1600–ca.1710)
138:[????]Doornik:1116[??]?:21[????]?:
135
Maria-eresia(1740-1780)
Halvedukaton(VK•192):1:1751Brugge:1

Dubbeleschelling(VK•198):5:1753Antwerpen:111753?:21[????]Antwerpen:1
1[????]?:1

Schelling(VK•200):15:1750Antwerpen:
411750Brugge:711750?:4

Schelling(VK•201):24:1751Brugge:11
1752Antwerpen:611752Brugge:211752?:
211753Antwerpen:211753Brugge:31
1753?:211754Antwerpen:111764Brussel:211765(?)Brussel:11[????]Brussel:2

Schelling(VK•200/1):9:[????]Antwerpen:
11[????]Brugge:4117[?]2?:11[????]?:3

Dubbeloord(VK•213):2:1777Brussel:1
11778Brussel:1

Oord(VK•210):2:[????]?:2

Oord(VK•212):4:[????]?:4
JozefII(1780-1790)
Halvekroon(VK•227):2:1788Günzburg:2

Plaket(VK•228):1:1789Brussel:1

Dubbeloord(VK•230):5:1788Brussel:1
11789Brussel:11[????]Brussel:11[????]
?:2
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Oord(VK•231):3:1782Brussel:111788
Brussel:111789Brussel:1
FransII(1792-1797)
Kroon(K&M1701-1800,62.1,cfr.
VK•256):1:1794Wenen:1

Kwartkroon(K&M1701-1800,nr.60):2:
1796Praag:2

Plaketvan14oord(VK•257):2:1793
Brussel(?):111794Brussel(?):1

Dubbeloord(VK•259):3:1793Brussel:
111794Brussel:2

Oord(VK•260):1:1794Brussel:1
NieteïdentiﬁceerdeOostenrijkse
Habsburer
Dubbeloord(VK•?):1:[????]?:1

Oord(VK•?):8:[????]?:8
VerenideBelischeStaten(1790)
Dubbeloord(VK•244):2:1790Brussel:2

Oord(VK•245):1:[1790][Brussel]1
Luxembur
Maria-eresia(1740-1780)
Oord(Weiller238=VK•222):2:1759
Brussel:11[????]Brussel:1
JozefII(1780-1790)
Halveoord(Weiller247=VK•237):8:
1789Brussel:61[????]?2
LeopoldII(1790-1792)
Zesstuiver(Weiller249=VK•251):1:
[????]?:1

Driestuiver(Weiller250=VK•252):1:
1790Günzburg:1
Feodalevorstendommeninde
Nederlanden
Namen(raafschap)
WillemII(1391-1418)
Dubbelemijt(Chalon176-178):1
Rekem(rijksonmiddelbaarraafschap)
FerdinandvanAspremont-Linden
(1636-1665)
Oord(Lucas301e.v.):2
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orn(rijksonmiddelbaarsti)
AnnavanderMarck(1604-1631)
Oord(Lucas108e.v.):1:161[?]:1
Stavelot(abdij-vorstendom)
FerdinandvanBeieren(1612-1650)
Oord(DengisStavelot45b):3
OnbekendMaaslandsatelier
Oord:1:Vz.:geenherkenbaresporenvan
beeldenaaroflegende–Kz.:ineenkruisvorm,centraaleenklein,onherkenbaar
motief,getoptdooreengrotekroon
onderaaneenwapenschildwaarvande
beeldenaarmogelijkdrieleeuwenvoorsteltenlinkseenwapenschildmetklauwendeleeuwnaarlinks
Frankrijk
LouisXIV(1643-1715)
Liard(Duplessy1588-1590):6:[????]
Rouen:11[????]Vimy:21[????]?:3
LouisXV(1715-1774)
Écuaubandeau(Duplessy1680):2:1763
Lyon:111765Paris:1

Écuàlavieilletête(Duplessy1685):2:
1771Paris:111772Bayonne:1

Demi-écuauxlauriers(Duplessy1676):
2:1726Bourges:1117[?]1Bordeaux:1

Dixièmed’écuàlavieilletête(Duplessy
1688):1:[????]?:1

Demi-solàlavieilletête(Duplessy1700):
2:177[?]Lille:11[????]LaRochelle:1

Liard(Duplessy1701):13:176[?]?:11
1770Lille:111773Lille:21[????]Lille:11
[????]?:8–1ex.onzekeretoewijzingaan
LodewijkXV
LouisXVI(1774-1793)
Écuauxlauriers(Duplessy1708):2:1776
Perpignan:111789?:1

Sol(Duplessy1714):3:1791?:11[????]?:2

Liard(Duplessy1716):16:1779?:211780
Toulouse:111782Paris:111782Toulouse:
111786Toulouse:111786?:211788Toulouse:111789Toulouse:11178[?]?:21
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17[?]0LaRochelle:11[????]Toulouse:21
[????]?:1
Monnayaeconstitutionnel(1791-1793)
Huitièmed’écuconstitutionnel(Duplessy1721):3:1791Limoges:111792Arras:
111793Pau:1
Directoire(1795-1799/L’an4-7)
5francs(K&M1701-1800,138.3):1:
l’an5Bordeaux:1

1centime(K&M1701-1800,134):1:
l’an6Paris(?):1
LouisXVIII(1814/5-1824)
5francs(K&M1801-1900,702):1:1814
Bayonne:1
Fransefeodalemuntsla
Arches(principauté)/Rethel
CharlesIdeGonzaue(1601-1637)
Doubleliard(Poeyd’Avantpl.cxliii,
106151-3):2:1609Charleville:11[????]
Charleville:1
Bouillon(duché)
HenridelaTourd’Auverne(1591-1623)
Doubleliard(Poeyd’Avantpl.cxlvii,
9-116324-31):1:1614?:1
Orane(principauté)
Frédéric-HenrideNassau(1625-1647)
Doubletournois(DuplessyFéodalesII
2181=Crépincgkl780):1:[????]?:1
Zweden
KarlXII(1697-1718)
⁄öre(K&M–):3:1718:21[????]:1
FrederikI(1720-1751)
1öre(K&M239):10:1725:1117[?]9:11
[????]:8–2ex.mogelijkandertype
Groot-Brittannië
GeoresIII(1760-1820)
Halfpenny(Seaby3774):1:1773?:1
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Groot-Brittannië
GeoresIII(1760-1820)
Halfpenny(Seaby3774):1:1773?:1


Varia

Rekenpenning;Nurenberg(?)(Mitchiner
–):RekenpenningnaarEngelsesixpence
vanAnne(1702-1714);messing;n17,7
mm;Vz.:bustenaarlinks/Legende:
[onleesbaresporen]–Kz.:vierwapenschilden(Engeland,Schotland,Ierland,
Wales)inkruisvorm,indevrijkantons
telkensdegekroondinitiaalAvande
vorstin/Legende:[onleesbaresporen];
[????];1,07g;sterkecorrosie

Nietidentiﬁceerbaar
Zilver:3:n21,4mm:3
Koper:473:nX 20mm:31n 21à24mm:
4521n >24mm:18

‘Monetaire’bijvondsten
1. Fragment(n23mm)vaneenpenning
metijzerenkern;vandebeeldenaar
zijngeenherkenbaresporenbewaard;
waarschijnlijk20steeeuw
2. Fragmentvaneenkleineonversierde
knoop(n14mm);mogelijk18de eeuw
3. Fragment(n >24mm)vaneenverzilverdepenningofvervalstezilvermunt
metkoperenkern;geenherkenbare
sporenvaneenbeeldenaar
4. 2centimes;LeopoldIofII,koningder
Belgen;sterkverweerd.
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bI

cJ

Denummersindemareindetekstverwijzennaardeaeeldinenhierboven,
dieenkelillustratiefzijnbedoeld,enbijevolnietnoodzakelijkopwareroottezijn.
Foto’s:E.Daniëls,Toneren
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