MAXIMILIAAN, FEODAAL MONARCH,
EN ZIJN EFEMERE MUNTSLAG IN MECHELEN (1485-94)
… welcken penninck hy sal doen maecken
schoon en ront ende van goeden gewichte …
Willy Geets1*

inleiding

F

ilips van oostenrijk, later op instigatie
van zijn echtgenote ‘de Schone’ genaamd
(o 1478– + 1506), is de laatste vorst die gemunt hee in Mechelen; dit gebeurde in de periode 1485-1494. De aanmunting in Mechelen
geschiedde uitsluitend tijdens de minderjarigheid van Filips de Schone, die meerderjarig werd
verklaard in dat laatste jaar. Het monetaire beleid en de muntslag in Mechelen werden aldus
volledig bepaald door zijn vader en voogd, Maximiliaan van Oostenrijk. Vandaar dat vooral aan Maximiliaan aandacht zal worden besteed in de historische
context van de laatste twee decennia van de 15de eeuw. Bronnenanalyse wordt
gecombineerd met een vleugje petite histoire, waardoor de politieke consequenties beter zichtbaar worden. De minderjarigheid van Filips de Schone is getekend
door burgeroorlog en doﬀe ellende in Vlaanderen en in het zuiden en oosten
van het hertogdom Brabant. Dit is de achtergrond waartegen de opeenvolgende
muntemissies moeten worden geschetst.
Dit artikel gee een volledige beschrijving van alle munten in Mechelen geslagen tijdens de minderjarigheid van Filips de Schone, voor Brabant en voor
Gelderland. Hiervoor wordt uitgegaan van de beschikbare originele ordonnanties, commissiebrieven, muntinstructies, muntrekeningen en busboeken van de
muntmeesters werkzaam in Mechelen. De analyse van deze documenten leidde
tevens tot rechtzettingen van de muntgegevens, gepubliceerd door Verachter
[1840], van der Chijs [1851], de Witte [1895] en van Gelder & Hoc [1960]. In de
loop van dit onderzoek kwam aan het licht dat – naast de reeds bekende in Mechelen geslagen stukken – daar eveneens een Bourgondische goudgulden werd
aangemaakt, die tot nu toe in de literatuur wordt toegewezen aan Antwerpen.
Bovendien zijn er goede redenen om aan te nemen dat bepaalde zilveren munten, die tot nu toe werden gerelateerd aan Antwerpen of Mechelen, eerder kunnen worden toegeschreven aan laatstgenoemde stad.
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