
HAGEt,lUliTEll VAN DE DUIÏSE ORDE

door Jan Lodewijk

ffim..t is bekend dat er in heerlijkheden, gelegen boven Ge_

UË$ :i::.ï"ïiï,$"ï:ïi,i"."ui,"ïll"lï"'Í: ïH:":.ff;
met op de voorzijde de naam van een landcommandeur van Alden
Biesen en op de keerzijde de plaatsnaam Gruitrode, dat even_als GeÍnert onder de balei Alden Biesen ressorteerde.
ïn de 12de en 13de eeuw konden de landsheren (van Luik,Utrecht, Brabant, Vlaalderen, Uollanal, Gelre, Kleef) *.g.rá
het verval van de koninklifte macht zich steeds onafhankeiij_
ker opstellen. Daarbij trokken ze neer rechten, waaronder het
nuntrecht, naar zich toe. Het volledig bezit van clit munt_rêcht stelde hen in staat het gelilwezen in hun land naar ei_
gen goeddunken in te richten. Het liet de landsheer tevenstoe, op elke genaakte munt, een bepaald percentage belastingte heffen (zgn. sleischat).
Aanvankelijk sloeg men in de 13de eeuw overal slechts é6nmunttype: de zilveren penning (in beperkte mate ook de !penning of obool). In Brabant was dit ale Leuvense penning.
Wegens de toename van het handelsverkeer (voornamelijk oosi_west), werd oo\ gebruik gernaakt van buitenlands geld: de En_gelse penning (sterling), en de Keulse penning Il.iA. "q,li_valent aan 3 Leuvense penningen).In de zalê heift van de 13de
eeuh' werd de aannaak van dit rnunttype hier zelfs ter handgenonên. Daarnaast werden nog andere denominaties genaakt.
Hiervan was de zgn. groot, gebaseerd op de Fyanse groot Tour_noois, de grootste nunt. Door de toenenende muntproduktie
werd dê sleischat een steeds belangrijkere bron van inkoÍnen
voor de landsheer.
In de 14de eeu$ vonden van gewest tot gewest verschillenrle
muntontwaardingen plaats. Deze devaluaiies werden door de
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lantlsheren vaak als instnnnênt gebruikt on de muntproduktie
en alaarnee ate sleischat te handhaven of te vergroten' Omdat

in de Netlerlanalen tle lantl,sheren zich onafhankeliJk van elkaar
opstelden, ontwikkeltlen tle muntstelsels van de gewesten zich

fig.1 Muntatelier ca.15OO door H'Schauffelêin

verschillend. Dit bracht net zich mee dat er in de 14de eeuw

een grote tliversiteit aan munttypen in ornloop was' Hiervan
was óchter de Vlaarnse groot sinds 13zl0 de belangriikste'
ItÍegens de aantrekkelijkheitl van het muntrecht r hoofdzakelijk
alÀ bron van inkonsten voor de nuntheer r richtten ook ta}
van kleinere heren op hun gebied muntateliers op. Daarbij
beriepen ze zíctl op la'oeger verkregen rechten of Ínatigden
zich gewoon het nuntrecht aan, In de regel lagen de kleinere
heerli;kheden net eigen muntslag aan de randen van de terri-
toria van de landsheren. Ilun munten, die nen hagenunten
noemde, zijn in het algeÍneen sterke nabootsingen van 

'lelandsheerlijker maar bevatten minder edelnetaal dan de origi-
nele. Aan de hand van de rnuntopschr i ften kan bepaald worden
wie de nuntheer h'as en waar deze munten geslagen werden. Dit
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geld was sons bedoeld voor de eigen hêer lilrhei d, maar Íneest-
al werd het door kooplieden gekocht, die het als goed geld
in de onliggende landen in omloop brachten. Uit de technische
uitvoering van de hagemunten valt op te maken dat de nuntslag
professioneel r+'as opgezet. Hiervoor werden vakbekwame lieden
als rnuntneester aangetrokken. Het kwarn ook voor, dat deze
nuntmeesters munten met een vervalst muntopschrift lieten
slaan (al of niet met medewetgn van de rnuntheer). Deze valse
munten werden door zijn medewerkers in de omliggende streken
gedistribueerd. Zo was het valsmunten door de muntneester
van de graaf van Megen in 145O aanleiding tot het sluiten
van het atelier, afgedwongen door de hertog van Brabant (1).
Boven Genert lag een groep heerlijkheden met de volgende ha-
gemuntateliers (1r2), aktief in de 2de helft van de 14de
eeuw: lÍaalwijk, Gennep, Ilerpen, Ravenstein, Grave en Oyen.
De ateliers Megen en Batenburg waren aktief van ca. 135O-
1450.

fig.2 Dubbele croot van Reinald (1378_1396),
geslagen in Ravênstein na l3g2,
fmitatie vart de Brabantse Rozebeker.

Noch uit schriftelijke bronnen, noch uit muntvondsten blijkt
dat Genert eigen muntslag gekend heeft. Vermoedelijk was we-
gens de onbereihbaarhe id vanuit de Maa,s zorn atelier niet
aartrekkel i jk.
In de 15de eeur+ werden de Nederlanden geleidelijk aan vêre-
nigd onder het Bourgondisch vorstenhuis, wat ook in de nutrt
tot uittlrukking kwan. De munthervorning van 1484, waarbij het
ekonomisch belang van ale staat voorop stond en niet het in-
komen van de landsheer, bracht stabiliteit in het nuntstel-
sel. Er krvan é6n uniforne reeks gouden en zilveren Ínunten,
met als eenheid rle Vlaamse groot. Daarentegen behiekl wel
elk Bourgondisch gewest zijn eigen historisch gegroeicl klein_
geld (penningen en mijten). Dit kleingetd had aileen een lo-
kal.e funktie als pasgeld en geld voor de arnen. IIet bestond
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hooftlzakelijk uit koper net een fraktie zilver. lÍegens de

relatief hoge produkt iekosten, werd het in de nuntateliers
als bijproclukt beschouwd. Omdat er te weinig van rr'erd aange-
munt, ontstonden in de 15de eeuw allerlei nieuwe, kleine ha-
genuntateliers die in de behoefte naar deze muntsoort begon-
nen te voorzien. Het kon door hen goedkoop worden aangernaakt
door net het toch aI lage zilvergehalte te knoeien of gewoon

weg te laten. Vooral de stetlen beklaagden zich bij hun laads-
heren over het overvloedig binnendringen van deze hagenunten
en verzochten daarbij on zelf de muntslag ter haail te mogen
nemen. De Bourgondische vorsten hebben in hun gewesten aan
geen enkele stad een muntprivilege gegeven en het oprichten
van staatsateliers wertl door hun Íruntmeesters te duur bevon-
den.
De meeste hagemuntatel iers uit de 15de eeuw waren gevestigd
in heerlijkheden die buiten de Bourgondische invloedssfeer
lagen. llet gaat hierbij on een viiftiental ateliers die in
het tegenwoordige Belgisch en Nederlands Limburg lagen en
hooftlzakelijk aktief waren in de periode 1380-1480'
Een van tlie heerlijkheden was Gruitrode ( ca. 1O lsn ten wes-
ten van Maaseik). G'uitrotle was oorspronkelijk als leen van
Keulen in bezit van de heren van Heinsberg en ging ín 74t7
over op Iwan van Cortenbach (s). Deze r'Ías landconnandeur van
de balei Álalen Biesen (7470-7434) en heer van Gemert. van
hen zljn de eerste munten van Ciruitrode bekend. Het ziin ini-
taties van kleingeltl van het bisalon Luik waarin C'ruitrode
als enclave lag.

w@@ffi
fig.3 Munt van Iwan van cortenbach (141?-1434),

geslagen tê Gruitlodet met vetschillende wapens.

Verder zljr, er nog nunten op naam van Mathias van der Straete
( landcorunandeur van 144O tot 146O), tlie in tegenstelling tot
ài" ',r.r, Cortenbach, slechts getleeltelijk leesbaar zijn (a).
Lucas schrijft nog meer rnunten toe aan latere landcoÍmandeurs
uit tle 15de eeur+ (s). Deze munten zijn echter wijwel on-
leesbaar, zodat de toeschrijving onzeker bliift. Men kan
hierbij ook denken aan nunten die net opzet onduidèIi'jk ge-
slagen r*erden om een zeker Ínuntopschrift te suggereren.
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Gewoonlijk brengt men de muntslag van Crruitrode in verband
met de balei Alden Biesen (3rS). Oit ligt voor de hantt orndat
Gruitrode een connanderij was die ressorteerde onder Alden
Biesen en ontlat men veronderstelt dat neêrdere landconman-
deurs in Crruitrode munten lieten slaan. Van enig muntrecht
te Gruitrotle is echter niets bekend. De Duitse Orde heeft
het nuntrecht dat zij sinds t226 bezat voor huisen niet
aangewend in hun overige gebiedgn. Verder vertonen de munten
die te Crruitrode werden geslagen grote overeenkornst met de
nunten van de ornliggende hagemuntateliers. Daaron ligt het
neer voor de hand te veronderstellen dat de munten vaÍr Gruit-
rode haEenunten zi in-

@@
fie.4. ZSn. r,b?Oléi, van_het bi.sdon Luik, gêÊta8en op lraam van

Ja.n van Beiere]l (1389-1418). oeze iypisórr Lu cse mut
is in naburise rrag€muntateJ,i.ers v.o. cruitrode naeenaakt (6).

De indruk bestaat nu dat de nunten van Ciruitrode níet zozeer
in opdracht van Iwan van Cortenbach werden geslagen, maar
dat het initiatief veeleer uitging van een muntmeester die
in die ongeving aktief was. Deze nuntneester verzorgde de
nuntslag waarbij Iwan van Cortenbach toestemming verleende
zijn naam te gebruiken en beidên deelden dan in de opbrengst.
Ondat het ging orn een typisch Luiks nunttype zullen deze
nunten bestend zijn geweest voor het Luiks gebied, waa G.uit-
rode niddenin lag. Het verspreidingsgebied van deze nunten
zal dus zeer beperkt geweest zijn, teneer nog omdat het om
kleingeld gaat. De muntslag te Gruitrode heeft kermeli3ik geen
enkele band net Gemert, ook al wordt dat gesuggereerd door
de naan van Iwajr van Cortenbach.

NOTn{:
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