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DE MUNTVONDST VAN VAALBEEK
Fons Van Baelen

Het kasteel van Harcourt in Vaalbeek
In de cartouche: «Vaelbeecke 1596». Orig. aa 2434: «Vaelbeecke, danchiennete la maison de Harcourt» – gezicht genomen vanuit het zuiden

V

aalbeek is vandaag een deelgemeente van Oud-Heverlee (VlaamsBrabant). Zijn kasteel hee geen defensief uitzicht meer. Over de brede
slotgracht leidt een vaste houten brug op pijlers naar het vierkant poortgebouw met uitspringend bovengedeelte, dat links en rechts wordt geﬂankeerd
door gebouwen met twee verdiepingen, een zadeldak en kruisramen. Het linkse
gebouw is voorzien van drie dakkapellen, het rechtse draagt een zijtrapgevel.
De achterliggende gebouwen waren, gelet op de bouw en het bouwmateriaal
(strooien bedaking, laag aangend schilddak; linksachter wellicht een schuur),
denkelijk de hoevegebouwen.

jegmp 2019, p. 176-196.
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Aan de beboste rand van het Borgveld ontrolt de kunstenaar een adellijk jachttafereel: een voor zijn leven rennend hert staat op het punt te worden gegrepen
door drie jachthonden; een hoornblazer waarschuwt de jager te paard dat de
honden hun prooi hebben gevat.
De achtergrond is volledig gefantaseerd. De originele schets benadert beter de
werkelijkheid: daarop ligt achter het kasteel een dicht bos. Het kasteel lag inderdaad met de achterzijde tegen de steil oplopende rand van het Heverleebos,
zodat het vergezicht helemaal uit de lucht gegrepen is.
Hoewel het kasteel niet de plaats is waar de hierna beschreven munten werden
gevonden, hee het onrechtstreeks misschien toch een rol gespeeld in het verhaal, omdat hun eigenaar mogelijk is omgekomen toen hij vluchtte voor de soldaten van Maximiliaan van Oostenrijk die het kasteel kwamen belegeren.

Middeleeuwse muntdepot
1.

Inleiding

Het verbergen van geld in de grond was in het verleden een vaak en veelvoorkomend fenomeen. Volgens de normen van de toenmalige spaarder vormde de
bodem immers een veilige bescherming voor het zuurverdiende kapitaal. Een
aantal aldus verborgen munten werden door de eigenaars nooit meer opgehaald, en vandaag de dag komen ze soms bij toeval aan het licht.
Wanneer we een aantal munten terugvinden die samen verborgen of verloren
zijn, noemen we dit in de numismatiek een depotvondst [1]. Naargelang hun
samenstelling kunnen we ze meestal onderverdelen in omloopdepots en spaardepots.
Een omloopdepot bestaat uit munten die op het moment van verlies of begraving eﬀectief circuleerden. Deze munten zijn niet geselecteerd op metaal, gehalte
of gewicht. De verlies- of verbergingsdatum ligt vaak dicht bij het aanmuntingsjaar van de sluitmunt [2]. Meestal gaat het om een verloren beursje of een in der
haast verborgen kapitaal.
Bij een spaardepot is wel een selectie doorgevoerd op metaal, gehalte of gewicht.
Een dergelijke depotvondst kan bijvoorbeeld het familiekapitaal van één of meer
generaties bevatten. Veel spaardepots werden tevens gevormd na munthervormingen en devaluaties. Hierbij worden dan de beste munten van vóór de gehalteof gewichtsvermindering opgespaard. In andere gevallen is het samenstellen van
muntdepots het gevolg van een oorlog, een epidemie of een andere calamiteit
die tot dit verschijnsel leidt.

[1]

[2]

Muntdepots werden vroeger muntschatten genoemd. Om archeologie en numismatiek
zeker niet te verwarren met schatgraverij, lijkt het begrip depotvondst beter gekozen.
De ‘sluitmunt’ is de recentste munt uit een depotvondst.
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