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MUNTVONDSTEN IN RUMBEKE NABIJ DE VAART ROESELARE-LEIE
Jozef Goderis
Deze bijdrage werd samengesteld naar aanleiding van 150 jaar kanaal Roeselare-Leie, een
verjaardag waar in 2012 de nodige aandacht naar gaat. In de voorbije eeuwen vielen onze
ogen uiteraard nog niet op de euro. De voorouders uit onze streken betaalden
achtereenvolgens o.m. met dupondii, stuivers, centen, centiemen, penningen en franken.
Deze objecten worden in de numismatiek bestudeerd en ook in de vaart-zone in Rumbeke
werden ze bij verschillende archeologische activiteiten - opgravingen of prospecties aangetroffen.

Numismatiek
De munt- of penningkunde of numismatiek
(afgeleid van het woord in het latijn:
numisma = munt) is de wetenschappelijke
discipline die munten en penningen
bestudeert en nauwkeurig tracht te
beschrijven. Numismatiek is daardoor in
dat opzicht een hulpwetenschap voor
historisch onderzoek en archeologie.
Beide wetenschappen zijn ontstaan in de
renaissance in de sfeer van “aandacht
voor oudheden”. Beide disciplines worden
beoefend zowel beroepshalve als door
amateurs. Archeologen zijn echter geen
gepassioneerde muntverzamelaars maar
trachten uit de context van de vondsten
zoveel mogelijk informatie af te leiden.
Munten
zijn
doorgaans
rijke
informatiedragers. Deze info ligt deels
besloten
in
de
opschriften,
de
afbeeldingen, de vorm, de afmetingen,
deels in de sporen van bewerking, de
toestand
van
bewaring
en
de
samenstelling van het materiaal (Cools,
1991: 2).

Het verhaal van de vaart (1862-2012)
De geschiedenis van het kanaal benadert
men op heden van uit diverse
standpunten:
industrie,
transport
(bouwmaterialen, kolen, graan, voeder),
economische relaties, voedingsindustrie,
landbouwexploitatie (crisis in 1845-1847),
nijverheid,
visvangst,
scheepvaart,
toerisme…
Men kan de evolutie van de maatschappij
bestuderen, wisselingen in de politiek
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natrekken,
vooren
tegenspoed,
oorlogsomstandigheden herdenken. Door
de munten te bestuderen kunnen we heel
wat te weten komen over de muntslag, het
tijdperk en de omstandigheden waarin
mensen leefden, oorlog of vrede, armoede
of rijkdom. Dit alles weerspiegelt zich vaak
in ruime mate in de fenomenologie van de
munten. Getuige hiervan is de volgende
inventaris van 9 opgedoken muntstukken
langs Mandel en vaart. Datering en
determinatie werd ondermeer ondersteund
door Prof. S. Scheers van het Centrum
voor Numismatiek van de KU Leuven op 5
september 1990.
Voor het afbeelden van munten in
publicaties wordt meestal beroep gedaan
op foto's, soms tekeningen en ook wel op
opnames met flatbed scanners. Voor de
hier gebruikte illustraties werd gewerkt met
flatbed scans en werd ingespeeld op de
mogelijkheid om 3D-beelden te genereren
op basis van recentelijk door de KU
Leuven gemaakte PLD-opnames van deze
munten (Hameeuw 2011). Met deze
technologie kunnen de vaak moeilijk te
visualiseren oppervlaktes van deze
munten, neem ook door de zuurtegraad
van de bodem de bewaringstoestand
ervan in overweging, toch duidelijk in een
publicatie weergegeven worden (Willems
et al., 2006 en Hameeuw en Willems,
2011). Deze 3D-illustraties werden om
alsnog de karakteristieken van de munten
duidelijk zichtbaar te maken, ontnomen
van hun kleur en eventueel onderworpen
aan verschillende visualisatiefilters. Doch,
in enkele gevallen zijn de oppervlaktes
van één of beide zijdes zo sterk aangetast
door de tijd, dat de overgebleven
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markeringen noch nauwelijks tot helemaal
niet meer zichtbaar zijn.

legering van 80 % koper en 20% zink,
geelkleurig)

Romeinse tijd

•Voorzijde: ANTONINVS AVG – PIVS PP
(TR P) XII (12de regeringsjaar)
Hoofd van keizer Antoninus Pius, rechts
gekeerd, met stralenkrans getooid.

1. RH 90/6 (25-05-1990)

•Keerzijde: (CO)S – III (4de consulaat)
Aequitas staande links gekeerd, in de
rechter hand een weegschaal, in de linker
de hoorn des overvloeds:
S – C (Senatus consultu): bij besluit van
de senaat. (Mattingly, 1968: p. 299 n°
1831)
Deze Romeinse munt is gevonden aan
Roeselare-Haven, niet in de schacht of
houten constructie van waterput I, maar
wel bovenaan in de werkput, nabij de
graafsleuf. Het is goed mogelijk dat deze
munt een zekere geluksbrenger of
offerbereidheid beoogde.

RH 90-6: Van boven naar onder: 1. PLD-afbeelding met
textuurfilter; 2. PLD-afbeelding zonder textuurfilter; 3.
PLD-afbeelding met visualisatie normal-data; 4. 3Dafbeelding met radiance scaling-filter (Illustratie KU
Leuven)

•Vindplaats: Roeselare-Haven, 1990, 6de
V.O.B.o.W.-WAR campagne (werkput)
•Wat: Romeinse rijk – Antoninus Pius
(138-161) dupondius 11,43g – Rome 148149 (waarde: 2 asses of een halve
sestertius), orichalcum (soort messing,
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Keizer Antoninus Pius (138-161)

Antoninus Pius was een van de
bekwaamste keizers uit de geschiedenis
van het Romeinse rijk. Hij regeerde
gedurende 22 jaar. De meeste Romeinse
keizers regeerden niet zo lang. Antoninus
Pius was een van de adoptiekeizers. Bij
gebrek
aan
eigen
nakomelingen
adopteerden die vijf keizers een of twee
zonen als opvolger.
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Antoninus Pius ijverde voor religie,
rechtvaardigheid en vrede. Hij leefde in
een tijd waarin zich aanzienlijk ruimere
mogelijkheden
openden
voor
de
ontplooiing van deze deugden. Hij bracht
orde en rust in het Imperium Romanum,
dat in de tweede eeuw van de christelijke
jaartelling een groot deel van de wereld
omvatte. In zijn privéleven was hij een
bedaarde en opgewekte man, een
vriendelijke en goede mens (Gibbon,
1994: 34)
Deze munt is gevonden op ongeveer 20
cm onder de begane grond, in de werkput
(niet in de schacht) van waterput 1 (WP1).
In de schacht zelf (of eikenhouten
bekisting) van deze WP1 werden dieper
Terra
Sigillata
(T.S.)
scherven
aangetroffen in centraal – en zuid
Gallische techniek (determinatie en ruime
datering van dit ensemble 80-150 door
Prof. H. Thoen, UGent, 18.01.1990).
Het materiaal (ketel in bronsplaat, een
groot fragment van een kruikamfoor, T.S
scherven enz.) in de constructieput is ruim
tussen 50 en 150 na Chr. te plaatsen. De
terminus post quem werd geleverd door
de munt van Antoninus Pius, geslagen te
Rome in 148-149 na Chr. Deze terminus
post quem is de aanduiding van een
tijdstip - met de datering van de munt waarna een bepaalde gebeurtenis (in casu
de bouw en/of gebruik van waterput 1) zal
plaats hebben gevonden (West-Vlaamse
Archaeologica 8, 1992 afl.3, p.74).
Voor het verhaal van de vaart RoeselareLeie is zondermeer interressant dat deze
Romeinse munt stamt uit de bloeiperiode
van het Romeinse Rijk. Het vormt een
mooie illustratie om de Romeinse
invloeden en aanwezigheid in onze
gewesten te onderstrepen.
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18de eeuw
2. R/KO 1 (1981)

R KO1 1981: Boven: Conventionele digitale foto’s;
Beneden: 3D-beelden op basis van PLD-opnames
met radiance scaling-filter (Illustratie: KU Leuven)

•Vindplaats: Roeselare-Haven,
prospectievondst Jozef Goderis.
•Wat: Maria Theresia (1740-1780) –
Oostenrijkse Nederlanden. Ar – 5 stuivers
(vermoedelijk) – 3,13g (Van Keymeulen,
1981: 191, n° 202)
•Voorzijde: Zeer sterk afgesleten, maar
met behulp van de PLD-opname (zie
boven) van de KU Leuven alsnog goed te
identificeren, zie illustratie: centraal het
Bourgondisch
kruis
met
omschrift:
MAR(ia) . TH(eresia) . [D(ei) . G(ratia)] .
R(omanorum) . IMP(eratrix) . G(ermania) .
HUN(garia) . BOH(emia) . R(egina).
[jaartal]
•Keerzijde: Centraal gekroond schild van
Oostenrijk - Bourgondië, tussen twee
lauwertakken met omschrift: [AR]CH(idux)
. AUS(triae) . DUX handje BU[R]G(undiae)
. BRAB(antiae) . C(omes) . FL(andriae).
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3. R/KO 1 (05-03-1982)

R/KO1 1982: Flatbed scan van keerzijde (Scan: J.
Goderis)

•Vindplaats: Roeselare-Haven,
oppervlaktevondst door Jozef Goderis
Maria-Theresia aartshertogin van Oostenrijk,
koningin van Hongarije en Bohemen (1740-1780) &
keizerin van het Heilige Roomse Rijk (1745 tot
1765)

Maria-Theresia volgde haar vader Karel VI
op in 1740. Toen brak er een periode van
welvaart aan. Handel en nijverheid
kwamen gaandeweg tot ontwikkeling en
de eerste stappen werden gezet richting
de industriële revolutie.
In de Zuidelijke Nederlanden werden
sedert 1729 geen munten meer geslagen.
Dit tekort werd opgevuld met buitenlandse
(vooral Franse) munten. die werden in
grote hoeveelheden geïmporteerd omwille
van hun voordelige koers. Bij het gewone
volk en in de kleinhandel ontbrak de
koperen pasmunt. Zo werden onder het
bewind van Maria Theresia drie uitgiften
van munten gerealiseerd (Vanhoudt, 1996:
165; Schutyser, 2002: 159).
Gezien de gevonden munt erg aangetast
is, kunnen we geen jaartal er op aflezen
en is het ook niet mogelijk uit te maken
met welke uitgifte we hier te doen hebben.
Een scherpe datering is dan ook niet
aangewezen.

19de eeuw
A. Koninkrijk der Nederlanden: Twee
munten van Willem I
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•Wat: Koninkrijk der Nederlanden (18151830), Willem I (1815-1830), Cu (koper) –
1 cent (met gladde rand) – 4,83gr – atelier
onduidelijk (De Mey en Pauwels, 1981:
n°54).
•Voorzijde: Gekroonde W?
•Keerzijde: Gekroond leeuwenschild; 1-c
(ateliertekens onleesbaar)

4. RH 86/1/1 (01-04-1986)

RH 86/1/1: 3D-beelden op basis van PLD-opnames
met PhongUntextured-filter (Illustratie: KU Leuven)

•Vindplaats: Roeselare-Haven proefsleuf
V.O.B.o.W.-WAR
•Wat: Koninkrijk der Nederlanden (18151830), Willem I (1815-1830), Cu (koper) 1/2 cent – 1827? - 1,46g – atelier
onleesbaar (Van Keymeulen, 1981: n°
273).
•Voorzijde: Gekroonde letter W ; 18-27(?)
•Keerzijde: Gekroond rijkswapen ; ½ -C
(cent)
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•Voorzijde: Belgische leeuw liggend, met
grondwettafels
•Keerzijde: Gekroonde initiaal

6. R/MAN (06-07-2000)

Willem I, Koning der Nederlanden (1815-1840)

De Conventie van Londen in 1814
verenigde België en Nederland in het
Koninkrijk der Nederlanden. Willem I, de
zoon van de laatste stadhouder van
Holland, werd koning.
Men opteerde voor een decimaal stelsel,
gebaseerd op de Hollandse gulden, in
plaats van op de frank. Die keuze was niet
naar de zin van de zuidelijke provinciën,
waar overheersend Franse munten in
omloop waren. De munt van Brussel werd
heropend, naast die van Utrecht. Men
sloeg stukken van 10, 5, 3 1 en ½ gulden
en 25, 10, 5 1 en ½ cent.
De in Brussel geslagen munten droegen
de letter B als muntteken (zie nr 5) en die
van Utrecht de Mercuriusstaf (Van Houdt
1996: 170; Schutyser 2002: 193).

R/MAN 2000: Flatbed scans (Scan: J. Goderis)

•Vindplaats: opgraving V.O.B.o.W.-WAR
vl. H/5 gevonden door Johan Buyse
•Wat: Koninkrijk België Leopold I (18311865), Cu (koper) – 10 centiem -1862
•Voorzijde: Centraal staande leeuw,
omschrift L’ Union fait la force 1862
•Keerzijde: Centraal 10 cent, omschrift
Leopold premier Roi des Belges

B. Koninkrijk België: Twee munten van
Leopold I
5. R/KO2 (23-08-1986)
•Vindplaats: Roeselare-Haven,
oppervlaktevondst Jozef Goderis
•Wat: Koninkrijk België – Leopold I (183165) of II (1865-1910), Cu (koper) – 2
centiemen – 2,93g (sterk afgesleten en
geoxydeerd, nauwelijks leesbaar)
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Leopold I, koning van België (1831-1865)

In
1830
werd
de
Belgische
onafhankelijkheid uitgeroepen. In ons land
waren
dan
diverse
munten
en
rekeneenheden
in
gebruik.
De
Nederlandse stukken waren in onze
streken
niet
volledig
ingeburgerd.
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Daarnaast circuleerden ook munten uit de
Oostenrijkse
Nederlanden,
het
Prinsbisdom Luik en vooral Franse
munten. Voor onze bewindslieden was de
keuze van nationale eenheid op monetair
vlak dan ook een netelig probleem.
Uiteindelijk
werden
dan
naast
zilverstukken ook koperstukken van 10, 5,
2 en 1 centiem uitgegeven (Vanhoudt,
1996: 171; Schutyser, 2002: 198).

•Keerzijde: DEUTSCHES REICH 1887 –
Pfennig

9. R/MAN/91 (30-03-1991)

7. R/Sch/Ser (19-05-1995)

R/MAN/91: Flatbed scan van voorzijde (Scan: J.
Goderis)

•Vindplaats: Roeselare Mandelstraat
prospectievondst Jozef Goderis

R/Sch/Ser: 3D-beelden op basis van PLD-opnames
met radiance scaling-filter (Illustratie: KU Leuven)

•Vindplaats: Roeselare prospectievondst
Jozef Goderis
•Wat: Frankrijk – Napoleon III (18521870), Brons – 5 centimes – 4,14g –
atelier Parijs – jaartal onleesbaar.
(Gadoury, 1987: n°42)
•Voorzijde: Centraal onbedekt hoofd van
Napoleon links gekeerd met omschrift
Napoleon III Empereur [jaartal]
•Keerzijde: Centraal adelaar staande en
face, hoofd rechts gekeerd; omschrift:
[EMPIRE] FRANCAIS - [CIN]Q
CENTIMES; atelierletter A

8. R/Ko1 05-11-1981
•Vindplaats: Roeselare-Haven,
oppervlaktevondst Jozef Goderis
•Wat: Duitse Keizerrijk - muntperiode
1873-1889, AE (brons) – 1 Pfennig 1887 –
1,73g – atelier onduidelijk (Jaeger, 1982:
n°1).
•Voorzijde: Tweekoppige adelaar
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•Wat: Frankrijk - Derde Republiek, Cu
(koper) - 2 centimes
•Voorzijde: centraal hoofd van Marianne
naar links gekeerd met eronder de
markering van de médailleur Eugène
André Oudiné, als omschrift
REPUBLIQUE FRANCAISE 1889
•Keerzijde: centraal 2 centimes, omschrift
LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ.
Marianne, de personificatie van de Franse
Republiek en de allegorie van de vrijheid,
is een populair voorzijde motief. Van 1793
tot 1808 werd het hoofd van Marianne
gebruikt op de voorzijde; op de keerzijde
L‟an (het jaar) gevolgd door het cijfer 4 tot
9.
De meer gekende staande gedaante van
Marianne als zaaister werd in 1898
gekozen voor de zilveren munten en
duurde tot 1920. Ten gevolge van de
geldhervorming van 1958 werd Marianne
in eer hersteld. Ze hield zo stand tot aan
de komst van de euro (Mackay, 2007:
168-169).
Besluit
Opvallend is de afwezigheid van munten
tussen de Romeinse (Antoninus Pius) - en
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de Oostenrijkse tijd.( Maria Theresia ).
Deze hiaat wordt wel opgevuld door
vondsten van aardewerkscherven.
Opmerkelijk is dan weer de sterkere
aanwezigheid van twee munten van
Willem I.
Niet afgebeelde munten verwijzen naar
WO.I , het interbellum en WO.II.

Munt nr 6 van Leopold I, dateert van 1862
het startpunt van de graafwerken van het
kanaal van Roeselare naar de Leie. Is die
munt, gevonden in de Mandelstraat
toevallig verloren geraakt door een van de
pioniers die met blote hand de vaart
hebben gegraven?
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