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HET MUNTCOMPLEX VAN DE ABDIJSITE IN TONGERLO

Hendrik VanCaelenberghe

I

ndeperiode2002tot2008 was het de voormalige tuinier van de abdij van
Tongerlo toegestaan om in zijn vrije tijd met een metaaldetector munten en
voorwerpen te zoeken op de abdijsite. Als voorwaarde werd gesteld dat alles
wat werd gevonden, eigendom werd van de abdij, maar dat hij de vondsten in consignatie mocht bijhouden tot het moment dat hij pensioneerde of veranderde van
job. Na het vertrek van deze man kwam de hele collectie gevonden munten terug
naar de kloostergemeenschap. Kort nadien werd ik gecontacteerd om hiervan een
inventaris te maken. Vanuit mijn numismatische nieuwsgierigheid kon ik niet
weerstaan aan dit verzoek.
Deze opportuniteit verscha de onderzoeker gegevens die zeer speciﬁek zijn en
rechtstreeks zijn verbonden met een abdijsite die vanaf zijn ontstaan tot op heden
(met een kleine onderbreking tijdens de Franse bezetting) constant bewoond is
gebleven. Met andere woorden, we hebben hier te maken met circulatiemunten uit
alle perioden van de geschiedenis van de regio waar de abdij zich bevindt. Het
betre hier een studie van verloren munten op één site, wat een veel gevarieerder
beeld oplevert dan de bestudering van schatvondsten.
Alhoewel de resultaten van de bestudering van dit vondstcomplex een meer realistische kijk geven op de kleingeldcirculatie, is het wel aanbevolen om voldoende
kritisch te zijn en de informatie waarover we hier beschikken zorgvuldig te analyseren. Zo kunnen we stellen dat sommige munten zoals bijvoorbeeld de 25 cent
1997 Nederland (inventaris nr. 496) geen deel uitmaakte van de muntcirculatie
maar het resultaat is van een toevallig verlies.
In totaal werden 542 munten gevonden, waarvan een 22-tal door de slechte staat
van bewaring wel werden gemeten en gewogen maar buiten deze studie worden
gehouden. Gezien het toch aanzienlijk aantal munten werd voor een goed overzicht en transparantie het geheel opgesplitst in drie groepen hierna weergegeven,
met telkens de periode of plaats en het aantal.
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