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De schuerkens van Gangelt en
Waldfeucht
Op naam van hertog Wenceslas en hertogin Johanna van Brabant (1355-1383)
zijn twee varianten van het zogenaamde
‘schuerken’ bekend. Deze zijn van
elkaar te onderscheiden aan de hand
van de tekens tussen de spitsen van
kerktorens op de voorzijde. De ene
toont daar twee bloemetjes (W 402), de
andere de letters MO (W 403).
Uit overgeleverde documenten is
bekend dat het schuerken in twee emissies is geslagen. De eerste emissie is
vermoedelijk vanaf september 1374
geslagen en in de loop van 1377 beëindigd,1 de tweede startte in 1380 en is
een jaar later gestopt (de rekening van
muntmeester Chavre over de periode
1 juli 1375 tot en met 1 januari 1383
bevat de nodige details).2 De Witte vermoedde dat W 403 de tweede emissie
betrof, maar gaf daarvoor geen argumenten.3 Ghyssens nam dit vermoeden
over.4
Deze toeschrijvingen blijken bij
nadere beschouwing niet houdbaar.
Bepalend in dit verband zijn de navolgingen van de variant met MO uit de
heerlijkheden Gangelt, Millen en
Waldfeucht. Deze heerlijkheden waren
oorspronkelijk eigendom van de heer
van Heinsberg, die ze in 1363 verpandde aan hertog Eduard van Gelre. De
Gelderse hertog verpandde de drie
heerlijkheden in 1364 door aan zijn
raad en steunpilaar Johan van Meurs.5
Uit Waldfeucht is een schuerken
bekend met op de voorzijde:
MO-nETA:nOV::ADEVOEChT en op de
keerzijde: +IOhAnES:DEhOnS:SELLAER.6
In navolging van Chalon stelde
Menadier dat muntheer Johan van
Honselaer in een vete met Johan van
Meurs Waldfeucht bemachtigde en

later doorverkocht aan Brabant.7 Johan
van Meurs is volgens het necrologium
van het Stift Xanten overleden op
28 april 1375.8 De verkoop aan Brabant
moet hebben plaatsgehad voor 29 september 1377, zoals blijkt uit Leuvense
stadsrekeningen.9 Het schuerken uit
Waldfeucht moet dus uit de periode
1375-1377 dateren. Daarmee is al voldoende bewijs geleverd, dat de vigerende toeschrijving van beide Brabantse
varianten niet correct is. De variant
met MO betreft de eerste emissie van
1374-1377. De variant met de twee
bloemetjes dateert waarschijnlijk uit de
periode 1380-1381. Hier past een voorbehoud omdat vanaf december 1375
gesproken wordt over aanmunting op
een lagere voet.10 Als deze verlichting
inderdaad is doorgevoerd, kunnen de
bloemetjes bedoeld zijn ter onderscheid. Hoe dit ook zij, duidelijk is dat
de variant met MO uit de eerste
periode dateert.
Dit type schuerken is ook nagevolgd in de heerlijkheid Gangelt, en
wel op naam van Frederik van
Meurs.11 Hij had Gangelt geërfd van
zijn oom Johan en verkocht op
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26 maart 1378 zijn rechten op de
burcht van Millen en de stad en het
kasteel van Gangelt aan de Brabantse
hertog Wenceslas. Tevens deed hij
afstand van zijn rechten op de stad
Waldfeucht.12 De Gangeltse navolging
is dus een tweede bewijs dat het
Brabantse origineel met MO in de
periode 1374-1377 is geslagen.
Tenslotte is nog een intrigerende
navolging uit Gangelt bekend: één op
naam van Godfried III van Heinsberg
(1361-1395). Van Heinsberg verpandde
Gangelt al in 1363, waarna de plaats,
zoals beschreven, achtereenvolgens werd
bestuurd door Eduard van Gelre (13631364), Johan van Meurs (1364-1375) en
Frederik van Meurs (1375-1378). Omdat
het schuerken pas in 1374 in Brabant is
ingevoerd, duidt de navolging op naam
van Godfried van Heinsberg erop dat
hij zich in de periode 1374 of later
actief met de eigendomsverhoudingen
heeft bemoeid. Het meest waarschijnlijk lijkt dat hij zich niet heeft neergelegd bij de verkoop van Gangelt aan
Brabant. Diens Gangeltse schuerken is
een materieel bewijs dat vraagt om
nader historisch onderzoek.
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