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Activiteit: Lezing ‘Betalen en munten in middeleeuws Horst’ door Jos Benders 

 
Wanneer: Woensdag 3 november om 20:00 uur  
Locatie: Leste Geulde, Noordsingel 75 Horst  

 

 
 
Horst, 14 oktober 2021 
 
Aan de leden van LGOG kring Ter Horst en andere geïnteresseerden  
 
Beste dames en heren,  
 
Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst nodigen wij u uit voor een lezing op 
woensdagavond 3 november 2021. Wij hebben de heer Jos Benders bereid gevonden om 
een lezing te houden over betalen en munten in middeleeuws Horst. 
 
Afkalven en opkrikken. Dat is de kortste samenvatting van de geschiedenis van het 
middeleeuwse muntwezen. In de lezing wordt ingegaan op het mechanisme achter de 
voortdurende waardevermindering van munten, en hoe zich dat in onze contreien 
manifesteerde. Met welk soort munten betaalde men in de middeleeuwen in Horst en het 
Land van Kessel? Hoe veranderde dat in de loop van de tijd? Welke invloed hadden politieke 
ontwikkelingen? Zijn munten meer dan alleen betaalmiddelen? Zijn er in het Land van Kessel 
ook munten geslagen? Hoe ging de middeleeuwer om met de soms gestage, soms hollende 
inflatie? 
 
Aan de hand van munten, muntvondsten en archivalia wordt besproken hoe bovenstaande 
ontwikkelingen zich in Horst en omgeving manifesteerden. 
 
Jos Benders is verbonden aan de NTNU te Trondheim en de KU Leuven. Hij is voorzitter van 
de redactie van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. Als numismaat is hij 
gespecialiseerd in de laat-middeleeuwse muntslag in de Lage Landen. Een overzicht van zijn 
numismatische publicaties is te vinden op http://www.numisbel.be/Benders.htm. 
 

http://www.numisbel.be/Benders.htm


 
 
Gulden van Reinoud van Gulik als heer van het Land van Kessel (1394-1402) 
 

 
 
Gulden van de Gelderse hertog Karel van Egmond (1492-1538), gevonden te Horst 
 
Graag nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen. De toegang voor de leden is gratis, andere 
belangstellenden betalen € 3,-. U hoeft zich vooraf niet aan te melden,  het laten zien van een 
coronatoegangsbewijs is wel noodzakelijk.  
 
Wij hopen u te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de LGOG kring Ter Horst, 
 
Arie Stas, voorzitter  
Ineke Eickmans, secretaris  


