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I

n het jegmp 2011 publiceerden beeckmans, de buyser  parent een
reeks middeleeuwse munten die werden gevonden in de omgeving van de
Sint-Walburgiskerk te Oudenaarde. Zij wijzen een halve groot, die omgevormd werd tot een hanger, toe aan de Engelse koning Henry VI (1422-1461/
1470-1471) [1]. Deze identiﬁcatie kan enige correctie gebruiken. Het gaat hier
immers niet om een halve groot van Henry VI (North [2] 1621), maar wel om
een halve groot van Henry VII (1485-1509) (North 1714).
Beide munten lijken erg op elkaar, maar er zijn toch enkele verschillen die het
mogelijk maken beide soorten halve groten van elkaar te onderscheiden.

a

Henry VI
gekroonde buste van de vorst
omsloten door een veelpas

Henry VII
de kroon van de vorst doorbreekt
de veelpas

een E op de buste van de uitgie van York
r

—

eenvoudig gevoet kruis dat
beide legendes doorsnijdt

gevoet kruis waarvan de uiteinden ‘versierd’ zijn en het opengewerkte hart gepunt is

Martin Folkes, Society of Antiquaries
of London, A table of English silver coins,
pl. iv/20, London, 1745

R. Withy & I. Ryall, Twelve plates of
English silver coins, pl. xi/5, London, 1756

Vermits halve groten van Henry VII en van andere Engelse koningen niet vaak
in onze streken gevonden worden, lijkt het mij nuttig dit type munt meer in
detail te beschrijven.
_______________
[1]

[2]

Beeckmans L., De Buyser F., Parent J.-P. & Van Bulcke G., Middeleeuwse munten in
de schaduw van de Sint-Walburgiskerk te Oudenaarde, in jegmp 2011, p. 29-55.
North J., English hammered coinage 2. Edward I to Charles II 1272-1662, London 1991.
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erratum

a In het veld, omsloten door een parelcirkel, de gekroonde aanziende buste
van de vorst waarvan de kroon een dubbele veelpas doorbreekt.
[lelie ?] hENRIC DI gRa REҢ aNgL Z ŒRa= (varianten zijn mogelijk) (hendrik, bij de gratie gods koning van engeland en frankrijk)














r Lang gevoet kruis met ruitvormig opengewerkt hart dat gepunt is, tussen de
armen telkens drie bolletjes. Het kruis doorbreekt de dubbele legende die
telkens tussen parelcirkels geplaatst is.
Buitenste omschri: [lelie ?] Ps⍋I / DE⍋M a / DI⍋TR / EM
ME⍋M (varianten mogelijk) (ik heb god tot mijn helper gemaakt)
Binnenste omschri: CI⍋I / Tas / EB / RaCI (stad york)








Het exemplaar dat in Oudenaarde werd gevonden, hee een doormeter van 16
mm en weegt 1,05 g. De munt is licht gebarsten, vertoont duidelijke gebruikssporen, en werd gesnoeid vóór ze werd doorboord en tot hanger omgevormd.
De doorboring hee het muntmeesterteken sterk beschadigd. Mogelijk was het
een lelie (), die in de periode 1493/5 in gebruik was.
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