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Een publicatie en een website
Als er geen schriftelijke overlevering is en het beschikbare referentiemateriaal is schaars, dan is het niet
eenvoudig om iets met enige zekerheid te kunnen vaststellen. Bovenstaande is van toepassing op de Tielse
muntslag. Er zijn vermoedens genoeg over mogelijke muntslag vanaf de Ge eeuw, maar zekerheid is niet te
geven. In de lle eeuw is wel met zekerheid munt geslagen in Tiel. Ook
hiervan zijn geen schriftelijke feiten overgeleverd; het aantal gevonden
munten zorgt echter voor een overvloedig bewijs. De muntslag van Tiel,
met al zijn onzekerheden is, in samenhang met een globale blik op de
geschiedenis van het geld, hieronder in het kort beschreven. Naast dit
artikel, dat gebaseerd is op een eerdere publicatie in '994, is informatie
over Tielse munten te vinden op de website met de naam: BONA TIELE.

zijn de gewichten van de lichtste
en zwaarste gevonden munten
vermeld en ook de kleinste en
grootste voorkomende diameters.

Afbeelding 1
SOL/DUS TELEDANVS

Datering: ± 600
Materiaal: goud
Gewicht: 4,08 gram

Muntslag in de vroege

Diameter: 16 mm

middeleeuwen

Toen de Romeinen zich in het
begin van de 5e eeuw terugtrokken
uit het westen, kwamen de grote
volksverhuizingen op gang. De
Romeinse munten bleven wel in
omloop, maar door de roerige
tijden viel men ook vaak terug op
de ruilhandel.
In de loop van de Ge eeuw ontstond in verschillende Germaanse
rijken een eigen muntslag. Eerst
waren dit imitaties van de bekende
Romeinse en Byzantijnse gouden
munten; de solidus en de tremissis (= 1/3 solidus). Dit waren
munten waarop de keizersnaam
nog stond. Ze zijn o.a. geslagen
door de Friezen.
Het zuiden van onze gebieden was
in handen van de Franken. Ook
daar kwam een eigen muntslag op
gang. Vanaf ongeveer Goo kwamen er op de munten alleen nog
de naam van de monetarist en de

plaats van uitgifte voor. De monetarist was de functionaris die
verantwoordelijk was voor de
muntslag, dus niet de heersende
vorst.
In die tijd is met zekerheid munt
geslagen in Maastricht en Nijmegen. De munten van Nijmegen
zijn te herkennen aan het
opschrift NIOMAGO. In de vondst
Escharen 1897 komen ook munten voor met het opschrift TELEDANVS. Het betreft hier een solidus
(afbeelding I) en een tremissis
(afbeelding 2). Bij de afbeeldingen

Afbeelding 2
TREM/SS/S TELEDANVS, datering: ± 600, materiaal: goud,
gewicht: tussen " '7 en 1,46 gram, diameter 11 mmo

Deze munten worden, vanwege dit
opschrift, met enige terughoudendheid toegeschreven aan Tiel.
Voorbehoud is hier zeker op zijn
plaats! Mocht de toewijzing echter
wel juist zijn dan is Tiel één van
de eerste steden in onze gebieden
waar munten zijn geslagen.
Tevens zijn deze typen dan de
enige gouden munten die in Tiel
zijn geslagen.
De sceatta

Na het jaar G70 werd alleen zilver
gebruikt voor de vervaardiging van
munten. Sceatta's
zijn munten uit die
tijd en ze zijn van
Friese en Engelse
oorsprong. Ook
van dit munttype
zou een Tielse slag
zijn; vanwege de
letterreeks TILV
(afbeelding 3).
Deze munten
komen voor in de
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Deze variant is te herkennen aan
het opschrift BONA. Dit opschrift
moet worden gezien als een bijnaam zoals in TIELE BONA. Deze
munten zijn bijzonder schaars en
de toewijzing aan Tiel als muntplaats staat zeker (nog) niet vast.

van de Keulse slag heeft als tekst
sjCOLONIjA (afbeelding 6), maar is
alleen een Tielse munt als op de
voorzijde het Tielse kopje staat.
Afbeelding 7 toont het type met de
tekst BOj+TIELEjNA. Dit betekent:
goede munt van Tiel.

Muntslag in de lOe en lle eeuw

vondst Escharen 1980.
Tevens is er
een munt van
dit type in
1992 gevonden in de
Tielse regio.
Bij elkaar zijn
er slechts
enkele tientallen exemplaren van dit
type bekend.
Inmiddels is
Afbeelding 3
SCEATTA T,LV
er ook een
Datering: ± 700
exemplaar
Materiaal: zilver
Gewicht: 1,11 1,25 gram
bekend waar
Diameter: ± 12 mmo
duidelijk TICV
op staat. Was
de toeschrijving al twijfelachtig,
hiermee wordt de zekerheid dat
het hier een Tielse munt betreft
wel erg klein.
De Karolingische tijd

Het Karolingische Rijk expandeerde onder Karel de Grote enorm.
De muntslag werd als een koninklijk recht beschouwd met als gevolg
dat de vorstennaam weer op de
munten terug kwam. Rond 790
werd er een munthervorming
doorgevoerd. Overal in het rijk
waren dezelfde munten met de
naam penning in omloop; wel met
de naam van de muntplaats erop.
Eén van de belangrijkste muntplaatsen was Dorestad, ten noorden
van het huidige Wijk bij Duurstede.
Ook van deze penningen wordt een
bepaalde variant aan Tiel toegeschreven (afbeelding 4).

De Noormannen zorgden voor een
grote wanorde in onze gebieden.
Langzaam vestigden zich nieuwe
besturen. De bisschoppen van
Luik en Utrecht werden door de
Duitse koningen geholpen en
herstelden in de lOe eeuw hun
bisdom. Gedurende deze periode
is er geen sprake van muntslag
van enige betekenis.
Tegen het jaar lOOO komt hier vrij
plotseling verandering in. Bewijzen hiervoor vinden we maar
weinig in ons land maar des te
meer in de landen rond de Oostzee. Hieruit blijkt dat er een intensieve handel op deze landen is
geweest. Uit muntvondsten uit o.a.
Zweden, Estland en Denemarken
worden de handelsplaatsen die
munt sloegen duidelijk. Uit ons
land zijn dit Deventer, Maastricht,
Tiel en plaatsen in Friesland. Er
zijn zilveren penningen gevonden
van Tiel met de namen van de
koningen (en later keizers) Otto
lIl, Hendrik II, Koenraad II en
Hendrik III en IV
Het uiterlijk verschilt nu ook weer
per muntplaats. De munten van
Tiel zijn te herkennen aan het
"Tielse kopje" het gekroonde
vooraanzicht van de koning of
keizer. Dit is de eerste muntslag
die met zekerheid is toe te schrijven aan Tiel. Het meest voorkomende type heeft een kruis op de
keerzijde (afbeelding 5). Het type

Afbeelding 5
Penning Tiel met kruis
Datering: tussen

1002

en 7056, materiaal: zilver,

gewicht: 0,60 1,69 gram, diameter: 18 20 mmo

Afbeelding 6
Penning Tiel met S/COLONI/A
Datering: tussen 1002 en 1039,
materiaal: zilver, gewicht: 0,50 1,89 gram,
diameter: 18 20 mmo

Bij deze typen munten is het
gewichtsverschil tussen de lichtste
en de zwaarste munten erg groot.
Je mag aannemen dat de zwaarste
munten echt zijn geslagen in Tiel;
de lichtere munten worden gezien
als naslagen door munthuizen in
de buurt. Welke dat zijn, is onbekend. Alleen al dat we spreken
over naslagen van Tielse munten
geeft de enorme betekenis aan van
het belang van Tiel als muntplaats
in de ne eeuw
Er zijn uit deze periode meer
varianten van Tielse munten
bekend zoals met het portret met
zijaanzicht, bij tekens als kromstaf
en kruisscepter en geheel andere
teksten in het veld of als

Afbeelding 4
DENARIUS BONA
Datering: < 794
Materiaal: zilver
Gewicht: 0,83 1,22 gram
Diameter: 16 18 mmo
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omschrift. Een in 1996 tijdens een
opgraving in Tiel gevonden muntschat bestond voornamelijk uit
hele en halve penningen met op
de voorzijde een kruis en op de
keerzijde SjCOLONIjA. Ook van
deze munten wordt beweerd dat
ze geslagen kunnen zijn in Tiel,
echter dan dient de aanvang van
de muntslag reeds in de roe eeuw
geplaatst te moeten worden. Ik
heb hier de nodige vraagtekens bij.
De afgelopen eeuwen zijn slechts
een dertigtal Tielse munten in ons
land teruggevonden. Hiervoor heb
ik een uitwerking gemaakt die
momenteel voor publicatie
geschikt gemaakt wordt (zie websi-

Afbeelding 7
Penning Tiel met 80/+ TlELE/NA
Datering: tussen 1002 en 1039, materiaal: zilver,
gewicht: 1,00 1,69 gram, diameter: 18 20 mmo

te). Op de tekeningen die hiervoor
zijn afgebeeld is een zo compleet
mogelijk beeld van de munt weergegeven. Veelal opgebouwd uit
details van munten zoals ze in
werkelijkheid worden aangetroffen. Hiervan bovenaan deze pagina de voorbeelden.
De genoemde website BONA TIELE
heeft tot doel:
de herkenbaarheid van Tielse
munten te vergroten;
informatie te vergaren over
Tielse munten om de genoemde
nieuwe publicatie te kunnen
verwezenlijken;

assistentie te verlenen bij het
determineren van gevonden
munten of onbekende munten
in particuliere verzamelingen.
Bovenaan dit artikel staat de startpagina van de website afgebeeld.
Hierop staat een roe-eeuws stuk
riembeslag met een afbeelding van
een prima gelijkende "Tielse kop"
Veel detectoramateurs hebben
reeds gebruik gemaakt van de
aangeboden assistentie en hiermee zijn een aantal "puzzeltjes"
die in elke verzameling voorkomen, opgelost. Uit ervaring weet
ik dat er in elke verzameling van
zoekers verrassende ontdekkingen
gedaan kunnen worden. En dat
geldt ook zeker
voor de bekende
rommelbakjes:
misschien zitten er
ook nog wel Tielse
munten in! Onthoud in elk geval
dit: bij twijfel niet
aarzelen om contact op te nemen.
Mijn e-mail adres
is arievanhç.l}Vii:.
nen@hetnet.nl.
Alle mij ter determinatie aangeboden vondsten
worden doorgemeld aan het
Koninklijk Penningkabinet in
Leiden. Verdere discretie is gegarandeerd.
Op BONA TIELE zijn ook veel links
te vinden naar sites over munten,
archeologie en metaaldetectie.
BONA TIELE vindt je: www.homepages.hetnet.nlramvherwijnen.
Dit korte overzicht van de mogelijke en zekere muntslag van Tiel
pretendeert niet compleet te zijn.
De tijd zal leren of de onzekerheden van nu de zekerheden van de
toekomst worden.
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