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LOOD MET MONOGRAM OP HET PROVINCIEDOMEIN
STERREBOS (RUMBEKE)
Jozef Goderis

In WAK 61 van februari 2009 publiceerde ik het verslag met de vondsten bij baggerwerken
rondom het kasteel van Rumbeke. Naast heel wat materiaal uit de conflict archeologie (W.O.I
en II) ingezameld met metaaldetectie door Patrick Van Wanzeele (De Diggers) en Jelle
Quartier, doken hier enkele merkwaardige munten en rekenpenningen op.

Volgende illustraties van de munten en
rekenpenningen vind je terug in WAK 61 p.1416
1. Nürenbergse rekenpenning 2de helft van de
15de eeuw (15B).
2. Rekenpenning van Philippus IIII met jaartal
1650.
3. Munt van keizer Karel V (1500-1558).

4. Munt van Johan-Theodoor van Beieren
(1744-1763).
We maakten verder gewag in dit artikel van
een (laken)lood met gekroond wapenschild,
maar bleven onze lezers verdere gegevens
hieromtrent schuldig. Lakenloodjes zijn
doorgaans kleiner en dikker dan het voorwerp
dat we nu bestuderen.

Voorzijde Textiellood + 2,5cm diameter
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Keerzijde op de lip Spaans wapenschild deels zichtbaar

Na een paar jaren van contacten betreffende
deze textiellood met Eddy Schutyser
(voorzitter Numisatica Brugge en het Vrije) en
Willy Geets (Algemeen voorzitter Europees
Genootschap voor Munt- en Penningkunde)
kregen we volgende info binnen:
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Door dhr. Willy Geets werd me een Duits-talig
boek
aangewezen
van
Otto
C.
Flämig:
“Monogramme auf Münzen,
Medaillen, Marken Zeichen und Urkunden”.
Hierdoor werd ik, na enig speurwerk op het
goede spoor gezet:
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4749 PHILVS IIII Spanien; Philipp IV: 1621-1665 Farres 250: Cu 4 Maravedi 1658



4751 PHILVS Spanien; Philipp IV.: 1621-1665 C&C 7582 ½ Real 1627
 Rs/Langkreuz, in den Winkeln die Wappen von Kastilien u. Leon, in
Us. Oben
 Jahreszahl 1627



4752 PHILVS Wie vor: Cu 8 Maravedi 1650 Fares 305



4753 PHILVS Wie vor; Cu 4 Maravedi 1658 C&C 7197-7205



4754 PLVS R:X Wie vor; Cu 4 Maravedi oJ. Mzst.Burgos; C&C 7206 var.



4755 PHVS-RX Wie vor; Cu 6 Maravedi o.J C&C 7206-13



4756 PHVS-RX Spanien Philipp IV 1621-1655 Variante des Vorigen Cu VIII Maravedi
1640

Op 16/01/2015 schreef dhr. Willy Geets:
“Op de voorzijde kan men alle letters die in
PHILIPPUS voorkomen, lezen: het is duidelijk
dat links de P staat, en dat eveneens in die P
de letters L en I zitten! Bovendien leest men
ook de letter H, met de linkse en rechtse
verticale benen en de horizontale streep in
het midden van het monogram. Verder is er
rechts de S en centraal de V. Dus alle letters
zitten er minstens één keer in.
In het omschrift, rechts van het monogram
lees ik duidelijk de letters ST. Onder het
monogram lijken mij dat golven en geen
letters S. Waarvoor het loodje gediend heeft
wordt het er niet duidelijker op. Ik zou het
relateren aan de periode van Philips IV.”

Op 28/01/2015 schreef dhr. Willy Geets:
“Hierbij
de
bedenkingen
van
een
‘specialist’ artefacten i.v.m. uw lood. Ik geef
zijn input weer zoals hij die mij heeft bezorgd.

Binnenomschrift …[ STO ][
Buitenomschrift onleesbaar
Keerzijde: op de lip, is een gedeelte van het
Spaanse wapenschild zichtbaar: Castilië en
Leon en Portugal.
Opmerking: in 1973 is er een gelijkaardig lood
gevonden
in
Amsterdam
uit
de
Zwaneneburgwal met omschrift PHIL IIII REX
HISPA en een ander wapenschildje met een
chevron en drie sleutels.
Referentie: zie bibliografie
Nog een toevoeging van dezelfde specialist:
Dit lood bestaat ook met het Karolusmonogram, gedateerd 1666 (met wapenschild en chevron en 3 sleutels) en met
opschrift GVSTOS –ANIME. Dit omschrift zou
kunnen kloppen met uw lood van Rumbeke,
want er waren ook de letters STO.. te zien!”
Besluit

Textiellood, periode Philps IV, 1621-1665.
Misschien uit de Nederlanden?
Lood gegoten en geknepen, achterhelft
afgebroken en ontbreekt.
Voorzijde: boven een wapenschild met drie
leeuwen (misschien Engels dan?)
een gekroond Philippus monogram PHS.
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Het gevonden voorwerp is dus een textiellood
van Philips IV 1621-1665, koning van Spanje.
Merkwaardig dat bij dezelfde baggerwerken
in het voorjaar van 2008 ook reeds een
rekenpenning werd aangetroffen van Philips
IIII, koning van Spanje en de Indiës, (wat we
nu Amerika noemen). De rekenpenning en
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het bestudeerde texiellood dateren dus uit de
Spaanse periode.
Na de dood van Aartshertog Albrecht in 1621
keerden de Nederlanden terug onder de
Spaanse heerschappij. Het kasteel van
Rumbeke kreeg onder dit Spaans bewind,
min of meer zijn huidige vorm. Het kasteel
werd toen bewoond door de familie De
Thiennes.
Wij hopen hierbij wat verhelderend te hebben
bijgedragen op vraag van onze lezers. Met

speciale dank aan de Heer Willy Geets voor
het bezorgen van deze interessante informatie.
Een selectie van de baggervondsten wordt
momenteel nog tentoon gesteld tot eind
december 2015 in de Dienst Cultuur,
Zuidstraat 3, Roeselare.
Naast het lood met monogram werd nog een
rekenpenning van Philips IV gevonden bij de
baggerwerken in 2008.

Rekenpenning van Philippus IIII met jaartal 1650 (exemplaar in koper)
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