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FUNCTIE EN GEBRUIK VAN SCEATTA’S
EEN MUNT VOOR DE GETAXEERDE HANDEL ? *
William Van Hemelryck
Samenvatting

U

it de gedevalueerde tremisses ontstonden de zilveren sceatta’s [1].
Deze eerste zilveren munten worden vaak in één adem genoemd met
internationale handel. Het archeologisch bestand lijkt het beeld van een
handelsmunt echter tegen te spreken: de meeste types sceatta’s vertonen een
eerder lokaal circulatiepatroon, en in de vroegste fasen van de sceatta’s zijn de
muntvondsten schaars in de emporia (vb. York) of zijn er nauwelijks sporen van
grootschalige handel of uitwisseling (Dorestad) [2]. De echte expansie van deze
emporia vond vooral plaats in de laatste fasen van de sceatta’s (vanaf 730) of later.
Bovendien was er nog geen sprake van een echt gemonetiseerde economie. [3]
Om de ﬔnctie van deze zilveren munten te achterhalen, moeten we terugkeren
naar hun producenten. Daarbij is het relevant om sceatta’s te begrijpen tegen de
achtergrond van hun ontstaan, nl. als opvolgers of zelfs als eindresultaat van de
geleidelijke devaluatie van de gouden tremisses. [4] Het is dus waarschijnlijk dat de
oorspronkelijke ﬔnctie van de sceatta’s gelijkaardig was aan die van de tremisses.
Verder is het ook belangrijk om de aandacht te vestigen op de munt- en markteconomie uit de late 7de en begin 8ste eeuw, op de manier waarop handel gedreven
werd, en op de rol die munten hierbij speelden. Deelname aan de internationale
handel was een erg kostelijke bezigheid, en de handel in goedkope bulkgoederen
moet bijgevolg een weinig rendabele activiteit zijn geweest. [5] Maar als de handelswaar dan vooral bestond uit kostbare objecten, doet dat de vraag rijzen of de
kleine zilveren munten wel geschikt waren voor zulke dure aankopen: je zou bij
wijze van spreken zakken geld nodig hebben voor een transactie.
De ﬔnctie van sceatta’s was wellicht anders: de emporia en productieplaatsen
waren relatief vaak gelegen in de nabijheid van – en dus gecontroleerd door –
een koninklijke of geestelijke instelling, die ook instond voor de muntproductie.
De sceatta’s kunnen waarschijnlijk beter gezien worden als een ﬁscaal instrument
in de administratie van deze instellingen, die onder andere moesten bijdragen
tot hun nauwgezettere controle op de handel. [6]
* Bachelorpaper aangeboden binnen de opleiding Bachelor in de Archeologie aan de KU
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