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Boekbespreking

a. fossion & b. tonglet Dinant d’or 
et d’argent; Les monnaies dinantaises 
(VIIe- XVIIe S.) (Maison du patrimoine 
médiéval mosan, Bouvignes - Dinant 
2009), 73 p., isbn 978-2-9600870-1-7 
www.mpmm.be / info@mpmm.be.

Van april tot en met november 2009 
vond in de Maison du patrimoine médiéval
mosan in Dinant de tentoonstelling 
Dinant d’or et d’argent plaats. Behalve
aan munten is hier ook aandacht be-
steed aan de economische en sociale 
context waarin munten werden gebruikt 
en geproduceerd. De bijbehorende ca-
talogus bevat een overzicht van de mun-
ten die in de stad Dinant zijn geslagen 
alsmede in enkele plaatsen in de directe 
omgeving: Poilvache (ten tijde van de 
muntslag bekend als ‘Méraude’), Bou-
vignes en Celles. Conservator Fossion te-
kende voor de tekst over de muntslag en 
de catalogus. Daarin worden de politie-
ke veranderingen in de regio duidelijk. 
In de Merovingische periode hebben 
(minstens) zes muntmeesters in Dinant 
gewerkt, ongeveer van 645 tot 685. Met 
de komst van Pepijn de Korte in de 
tweede helft van de achtste eeuw begon 
een bloeiperiode in het Maasdal. In Di-
nant is echter maar sporadisch gemunt. 
Tot ongeveer het jaar 1000 gebeurde dit 
op naam van enkele regerende koningen 
of keizers. In de elfde en twaalfde eeuw 
heersten de graven van Namen in Dinant,
waar ze tot uiterlijk 1139 ook lieten 
munten. Ze voelden echter sterke con-
currentie van de bisschoppen van Luik, 
die vanaf 1155 de stad volledig zouden 
beheersen. De eerste bisschop die er liet 
munten was Robert van Thourotte 
(1240- 1246). Zijn opvolger Hendrik 
van Gelre (1247-1274) continueerde de 

muntslag tot 1255. Daarna zou er nog 
maar twee keer een atelier actief zijn: 
onder Engelbert van der Marck (1345-
1363) en Ferdinand van Beieren (1612-
1650).

Poilvache was in 1199 Luxemburgs 
geworden. Rond 1296 werd hier een 
atelier ingericht in opdracht van Hen-
drik van Luxemburg (1288-1309). On-
der zijn opvolger Jan de Blinde (1309-
1346) is in ‘Méraude’ veel gemunt. Hier 
en elders in de Ardennen werden vooral 
veel navolgingen van de Engelse single-
cross penny gemaakt. Deze kregen in 
Engeland als ‘lushbournes’ een zeer be-
denkelijke reputatie. Blijkbaar bleef hun 
productie toch lucratief, want ook onder 
Maria van Artesië, vrouwe van Méraude 
(1343-1353), en haar zoon Willem I van 
Namen (1353-1391) werden ze gemunt, 
overigens naast een scala aan andere 
typen. Graaf Willem liet ook in Bouvignes 
munten. In Celles, tenslotte, was een 
klooster gevestigd. Uit de tweede helft 
van de elfde eeuw (tot uiterlijk 1106) 
zijn vijf typen penningen bekend.

In het laatste deel van de publicatie 
plaatst econoom Tonglet de middel-
eeuwse muntslag in de regio in een sociale,
politieke en economische context. Rond 
het jaar 1000 waren er volgens hem drie 
deels overlappende economische syste-
men: het aristocratische, het monastieke 
en het ruilsysteem. De adel begon kaste-
len te bouwen, die de middelpunten 
vormden van gemeenschappen die 
moesten worden beschermd en in ruil 
daarvoor op allerlei manieren (ook eco-
nomisch) afhankelijk waren van de kas-
teelheren. De abdijen en kapittels pro-
beerden hun bezit in stand te houden en 
waren grotendeels autarkisch, zodat ze 
zich zo min mogelijk met wereldlijke 
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zaken hoefden bezig te houden. Ze 
vormden daarmee een stabiliserende 
factor in de maatschappij. Het ruilsys-
teem kwam langzaam op gang: de Maas-
handel ontwikkelde zich en markten 
kwamen op. Daarnaast wisten de bis-
schoppen van Luik het gebied groten-
deels onder controle te krijgen, waar-
door ook een economische zone 
ontstond.

Tonglet schetst verder lange-termijn 
golven in de economische ontwikkeling 
en gaat in op het monetaire beleid van 
enkele Luikse bisschoppen, met name 
dat van Otbert (1091- 1119). Deze werd 
bekritiseerd vanwege herhaalde verla-
gingen van de muntvoet. Tonglet ziet 
hierin een bewuste poging om de eco-
nomie te stimuleren: er was sprake van 
een tekort aan betaalmiddelen en met 
een lagere muntvoet konden meer mun-
ten worden geproduceerd uit dezelfde 
hoeveelheid edelmetaal. De kritiek 
kwam vooral van destijds machtige par-
tijen en van het kapittel van St. Lambert 
in het bijzonder: zij ontvingen de facto 
minder pacht. Otbert probeerde ook 
een monetaire eenheid in het bisdom te 
scheppen. Als uitvloeisel daarvan ver-
bood hij in 1118 de muntslag van de abdij
van Wessem.

Het in 2008 geopende Maison du patri-
moine médiéval mosan heeft met deze pu-
blicatie een fraai visitekaartje afgegeven. 
Het boekwerkje is mooi geïllustreerd, 
bevat een overzicht van de lokale munt-
slag en plaatst die bovendien in de his-

torische context. Dat wil niet zeggen dat 
er niets te verbeteren zou zijn. Exacte 
verwijzingen naar historische bronnen 
zouden voor onderzoekers prettig zijn 
geweest. Verder is opvallend dat bijna 
uitsluitend naar Franstalige literatuur 
wordt gerefereerd. Niet vreemd gezien 
het empirische onderwerp, maar het 
leidt toch tot omissies. Het gebruik van 
N. Mayhews standaardwerk Sterling 
Imitations of Edwardian Type (Londen 
1983) had bijvoorbeeld preciezere date-
ringen kunnen opleveren voor de ster-
lingen van Willem van Namen. Tonglet 
had mogelijk profijt kunnen hebben van 
Peter Spuffords klassieker Money and its 
use in medieval Europe (Cambridge 
1988), waarin ook wordt ingegaan op de 
politieke en sociale context van het ge-
bruik van geld. Sowieso is zijn betoog 
vrij specialistisch voor een catalogus 
over de muntslag. Een specifiek punt is 
de vraag waarom het klooster van Celles 
en de abdij van Wessem die lieten mun-
ten als geestelijke instellingen inderdaad 
een leven in (ook economische) afzon-
dering verkozen? Maar dit soort kant-
tekeningen zijn details, waarbij een pu-
bliekscatalogus wordt beoordeeld als 
academisch werk. Het Maison verdient 
een compliment voor deze publicatie, én 
voor het wekken van aandacht voor (lo-
kale) munten in hun historische context. 
Laten we hopen dat dit Nederlandse 
musea, inclusief het Geldmuseum, in-
spireert.


