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De aanleiding voor het schrijven van dit boekje is het eeuwfeest van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt-en Penningkunde, dat in 1992 werd gevierd met een groot aantal
activiteiten, zowel binnen als buiten dit genootschap.
In 1891 besloten enkele Nederlandse numismaten, tijdens het in Brussel gehouden eerste
Internationale Numismatische Congres, om ook in Nederland een genootschap op te richten
voor de beoefenaars van de munt- en penningkunde of numismatiek.
Genoemd congres werd georganiseerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het
Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek, waarvan toen ook een aantal Nederlanders
lid waren. Op 12 juni 1892 vond in Amsterdam de oprichtingsvergaderin plaats van het
Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, dat bij Koninklijk Besluit van 25
oktober 1899 het predikaat 'Koninklijk' werd verleend.
Het Genootschap stelt zich ten doel de beoefening en de verbreiding van de munt- en
penningkunde te bevorderen. Het tracht dit te bereiken door onder andere hel venichten van
wetenschappelijk numismatisch onderzoek, het houden van lezingen, het organiseren van
tentoonstellingen, en het uitgeven van publicaties, zoals het tweemaandelijks tijdschrift De
Beeldenaar, en het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, waarin belangrijke
wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd.
Met dit alles steunt en stimuleert het Genootschap iedereen die zich, beroepsmatig of als
amateur, bezig houdt met munten, penningen en papiergeld.
De activiteiten van het Genootschap vinden veelal plaats in nauw overleg en in samenwerking
met plaatselijke musea en historische verenigingen.
In het kader van de jubileumviering hebben in 1992 tal van musea door tentoonstellingen,
publicaties en lezingen aandacht geschonken aan hun numismatische collectie. De activiteiten
kalender vermeldt ook een aantal exposities in de laatste maanden van het jaar; enkele
activiteiten zullen nog doorlopen tot in 1993.
Gorcumse munthistorle
Gorcurn's museum "Dit is in Bethlehem" en de Historische Vereniging "Oud-Gorcum• willen in
dit Nederlands Numismatisch Jaar de Gorcurnse munthistorie memoreren door deze publicatie
en het exposeren van een aantal van de bewaard gebleven Gorcwnse muntstempels.
Dit boekje is in de eerste plaats geschreven voor de leden van de Historische Vereniging "Oud
Gorcum", en anderen die belangstelling hebben voor Gorcum's plaatselijke geschiedenis.
Daarnaast zullen ook meer numismatisch geïnteresseerden naar verwachting belangstelling
hebben voor dit werkje.
Graag vertrouw ik, dat zij allen met genoegen zullen kennisnemen van de inhoud van dit vijfde
deeltje van de Historische Reeks Oud-Gorcum.

Allen die mij op een of andere manier bij het samenstellen van dit boekje behulpzaam zijn
geweest, wil ik daarvoor graag hartelijk bedanken. In het bijzonder geldt dit de heer drs. A.A.J.
Scheffers, conservator van het museum van 's Rijks Munt te Utrecht, de heer A.J. Busch,
archivaris van Gorinchem, en diens assistent de heer R.F. van Dijk, die mij met advies en
infonnatie op weg hebben geholpen en veel interessante gegevens hebben aangeleverd.
Wellicht is er in de toekomst gelegenheid dit materiaal en enkele andere bronnen vmler te gaan
bewerken.
Dankzij de medewerlcing van de heer drs. H. W. Jacobi, conservator bij het Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet te Leiden, konden in dit boekje o.a. afbeeldingen worden
opgenomen van enkele zeldz.arnc 'Gorcurnsc' munten uit de collectie van deze instelling.
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1. Inleiding
Over het Gorcumse muntbedrijf z.ijn in het verleden weliswaar verschillende publicaties
verschenen, doch deze gegevens z.ijn zeer verspreid en, zeker voor niet-nwnisrnaten, over het
algemeen weinig toegankelijk.
Reeds in de vorige eeuw werd over de muntslag in Gorinchem gepubliceerd, o.a. in de Revue de
la Numzsmatique Beige (1851,1868). In 1903 verscheen in Amsterdam het boek van mr. L.M.
Rollin Couquerque: La monnaie du roi Antoine de Portugal à Gorinchem, nadat eerder al een
door deze auteur over hetzelfde onderwerp gehouden voordracht in het Nederlands in druk was
verschenen.

In het begin van deze eeuw werden enkele belangrijke en uitvoerige artikelen van de hand van
M. Schulman gepubliceerd in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde van 1915, 1917 en
1918. Later verschenen daarin nog enkele kortere publicaties, waarna tenslotte in het jaarooek
van 1980 een samenvattend artikel van dr. H. Enno van Gelder werd opgenomen.
Met enkele meer recente artikelen in de Muntkoerier en in De Beeldenaar z.ijn de voornaamste
numismatische publicaties wel genoemd.
Daarnaast hebben ook niet-nwnisrnaten aandacht aan de muntslag in Gorinchem besteed, zoals
de Gorcurnse historicus H.A. van Goch in z.ijn Van Arke/'s Oude Veste (1898) en W.F. Emck in
de door hem samengestelde Kroniek van Gorinchem (1929).
Tenslotte z.ijn in het verleden of meer recent, over de Gorcurnse rnuntacmiteiten nog tal van
korte en langere artikelen verschenen in kranten en tijdschriften, boeken en andere publicaties,
of z.ijn daarin een of meer aspecten van deze muntslag belicht.
Hoewel dus een flink aantal publicaties aan het Gorcurnse muntbedrijf is gewijd, ontbreekt een
compleet en samenvattend werk.
Door het ontbreken of verloren gaan van oude bronnen is over de Gorcurnse Munt overigens
nog zeer veel onbekend en z.ijn er allerlei zaken waarnaar slechts kan worden gegist.
Zo is bijvoorbeeld niet precies bekend welke munten er in Gorinchem zijn geslagen.
Weliswaar z.ijn een aantal afrekeningen met de muntheren bewaard gebleven, doch deze z.ijn
zeker niet compleet. Ook de collectie muntstempels, tlwis grotendeels aanwezig in musewn "Dit
is in Bethlehem", is zeer onvolledig.
Van lang niet alle munten, die in de afrekeningen worden genoemd of waarvan stempels
bewaard z.ijn gebleven, z.ijn werkelijk geslagen exemplaren bekend. Anderzijds z.ijn v=chillende
munten bekend, die noch in de papieren noch in de stempelverzameling terug te vinden z.ijn.
Ook de instructies aan de muntmeesters geven hierover geen betrouwbaar beeld.
Getracht is in dit boekje een samenvatting te geven van het Gorcurnse mW!tverhaal, zonder dat
daarbij ruw volledigheid is gestreefd.
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Onder meer wordt aandacht besteed aan de munthuizen, de gebouwen dus, waar tus� ob.'tober
1583 en februari 1591 munten werden geslagen voor de koning van P� de graVlll van
Megen, de Staten van de Groninger Ommelanden, en voor de stad Gonnchem.
Daarbij zal worden nagegaan, wat in het huidige stadsbeeld van Gorinchem nog herinnert aan
de muntslag aan het eind van de l 6e eeuw.
Omdat de muntslag in Gorinchem niet los kan worden gezien van de �twikkelingen in �et
muntwezen van de Noordelijke Nederlanden in die eeuw, vooral ten bJde van de Republiek,
wordt ook daaraan enige aandacht gegeven.

2. Muntslag in Gorinchem
De Gorcumse mwitgerechtigden
De muntslag in Gorinchem begon op schijnbaa:
aan enkele ballingen, wier muntrecht redelijk a.i
dat recht (tijdelijk) niet konden uitoefenen, 'terr
hun muntateliers in Gorcurn te vestigen.
De Portugese Munt
Het eerst werd deze toestemming gegeven aan I
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Hoewel de Staten van Holland medio september
stond de stad koning Antonio in ob.1ober van dat
waar Hendrik van Velthuyzen muntmeester wer,
1587; de muntslag kan echter ook tot de sluiting
hebben voortgeduurd.
De Ommelander Munt

Enkele maanden na zijn aanstelling aan de Portu
tevens de leiding over de Munt van de Groningei

Afb. l Zilveren teston van koning Antonio van Portugal
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Appingedam gewerlct. Na het zgn. verraad van R
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2. Muntslag in Gorinchem
De Gorcumse muntgerechtigden
De muntslag in Gorinchem begon op schijnbaar gerechtvaardigde wijze: Het stadsbestuur stond
aan enkele ballingen, wier muntrecht redelijk aanvaardbaar was, maar die in hun eigen gebied
dat recht (tijdelijk) niet konden uitoefenen, 'territorium' toe, d.w.z. stelde hen in de gelegenheid
hun mlllltateliers in Gorcum te vestigen.
De Portugese Munt
Het eerst werd deze toestemming gegeven aan Don Antonio, die zich koning van Portugal
noemde. Deze had in 1580, na de kinderloze dood van koning Hendrik, erkenning gezocht,
maar Portugal werd bezet door Philips Il van Spanje, die als naaste verwant de troon opeiste. O
Koning Antonio vluchtte naar Frankrijk en zocht o.a. steun bij de Nederlandse vijanden van
Philips Il. In de uitoefening van het muntrecht zag hij financiële mogelijkheden voor de
voortzetting van zijn strijd tegen de Spaanse bezetter van zijn land.
De bes prekingen over de Munt werden nameris koning Antonio gevoerd door zijn gezant Pierre
Dor, die eerder vergeefs zou hebben getracht een Portugees munthuis in Vianen te vestigen.
Wel was hij er in geslaagd de persoonlijke instemming voor zijn plannen te verkrijgen van prins
Willem van Oranje.
Hoewel de Staten van Holland medio september 1583 het verlof daartoe hadden geweigerd,
srond de stad koning Antonio in ok1ober van dat jaar toe een muntbedrijf in Gorcum te openen.
waar Hendrik van Velthuyzen muntmeester werd. De Portugese Munt werkte ten minste tot
1587; de muntslag kan echter ook tot de sluiting van het Gorcurnse munthuis in februari 1591
hebben voortgeduurd.
De Ommelander Munt
Enkele maanden na zijn aanstelling aan de Portugese Munt kreeg Hendrik van Velthuyzen
teveris de leiding over de Munt van de Groninger Ommelanden.

Antonio van Portugal

Dit gewest had zich in 1577 van de stad Groningen afgescheiden en daarna ook een eigen Munt
opgericht. Van Velthuyzen had in de jaren 1579/80 al aan de Ommelander Munt te
Appingedam gewerkt. Na het �- verraad van Rennenberg en de bezetting van Groningen door
de Spanjaarden was de regering van de Ommelanden naar Oost-Friesland uitgeweken en was de
Munt gesloten.
Op aandringen van Van Velthuyzen werd het muntbedrijf in het voorjaar van 1584 in Gorcum
heropend, en werd hij door de Staten der Ommelanden opnieuw tot hun muntmeester benoemd.
Reeds in het najaar van 1585 beëindigden de Ommelander Staten de muntslag in Gorinchem.
Later, in 1589, werd de Munt voor korte tijd in Culemborg gevestigd.
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Koningen van Portugal

1.

Ferdinand van Aragon x Isabella van Castilië (Spanje)
en Leon
1
Isabella
L(l) x Emanuel I X
van Portugal
1495-1521

Maria

(2) J

1
Johanna x Philips I
(de Waanzinnige)
(de Schone)
van Castilië

Luis
Johan III x Catharina
1521-1557
Hen rik'i

Isabella x Karel V

Antonio 1580-1595
Maria Manuela
eerste vrouw van
Phs.II van Spanje
overl. 1545

Johan

X
1

Johanna

Sebastiaan
1557-1578
kinderloos

Philips II
regeerde in
Portugal als
Philips I
1580-1598

opgevol\1d door
zijn oudoo�' kardinaal
Hendrik 1578-1580
'--------------.X--------------�

Afb. 2
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bella van Castilië (Spanje)
en Leon
Johanna x Philips I
(de Schone)
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van Castilië
Luis
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Johanna

aan
,78
.OOS

Philips II
regeerde in
Portugal als
Philips I
1580-1598
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' kardinaal
.578-1580

Afb. 3 Don Antonio uitgeroepen tot koning van Portugal (1531-1595)
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De munten van de Groninger Ommelanden dragen in het omschrift FRISIAE INTER
AMASUM ET LAUBACUM (Friesland tussen Eems en Lauwers), of een afkorting daarvan.
Sommige munten van de
Ommelanden, geslagen in Appingedam of in Gorinchem, hebben bovendien een lelie als
muntmeesterteken.
De Megense MIOlt
Inmiddels was nog een derde muntheer opgetreden: de graafvan Megen. Deze aan.zienliJ"k.e
Zuid-Nederlandse edelman, Karel van Croy, prins van Chimay en hertog van Aarschot, was
sedert 1580 gehuwd met Maria van Brimeu, erfgename van het graafschap Megen aan de Maas.
Hij was protestant geworden en had zich bij de opstand aangesloten, waardoor hij in 1583
gouverneur van Brugge werd. Reeds in 1584 gaf hij de stad echter over aan de Spaanse koning
en keerde hij terug tot het katholieke geloof. Zijn vrouw ging hierin niet mee: zij bleef hervormd
en zocht haar toevlucht in Holland. Later, in 1600, kwam een verzoening tot stand.
Toen de graaf en de gravin van Megen in 1583/84 met het oog op de te verwachten baten hun
muntrecht wilden hervatten, was uitoefening daarvan in het door de oorlog totaal VeIWoeste
Megen niet goed meer mogelijk. Hun muntmeester, Johan van Everdingen, kreeg toestemming
het bedrijf in Gorinchem voort te zetten. Aanvankelijk werden de munten van Megen met het
borstbeeld en de naam van graaf Karel geslagen. Na de scheiding nam gravin Maria haar
geërfde rechten zelf ter hand en verscheen haar naam op de munten. Ook deze muntslag werd
minstens tot 1587 voortgezet.
Bezwaren van de Staten van Holland
Van meet af aan heeft de regering van Holland zich tegen de muntslag in Gorinchem verzet.
Weliswaar kon zij het muntrecht van de Gorcwnse muntheren niet ontkennen, maar zij maal,.1e
er ernstig bezwaar tegen dat dit recht op Hollands gebied en ten nadele van de eigen Munt te
Dordrecht werd uitgeoefend, zeker toen bleek, dat de kwaliteit van de Portugese, Ommelander
en Megense munten veel te wensen overliet.
Al in november 1583, kort na de aanvang van de muntslag, ontstonden er problemen over het
gehalte van de door Hendrik van Velthuyzen geslagen testons van koning Antonio, die maar de
helft van de hoeveelheid zilver bleken te bevatten dan waar zij voor werden uitgegeven: In plaats
van een waarde van 13 stuivers bleken zijn slechts een waarde te hebben van iets meer dan zes
stuivers.
De Staten van Holland maakten tevens bezwaar tegen de persoon van de aangestelde
muntmeester, omdat Van Velthuyzen zich in zijn vroegere betrekking te Batenburg (1576/78) al
schuldig had gemaakt aan het vervaardigen van valse Hollandse daalders.

Afb. 4 Rijksdaalder me

Verdergaande knoeierijen
Tijdens het muntmeesterschap van Anna van Wisse� de opvo�ter en weduwe van Hendrik van
Velthuyzen, raakte de Munt steeds verder in opspraak.
Tot de vele knoeierijen van deze muntmeesteres behoorden, naast een steeds slechter wordend
gehalte van de munten, onder meer het aamnunten van festons op naam van de Portugese

8

l het omschrift FRISIAE INTER
IS en Lauwers), of een atkorting daarvan.

aern, hebben bovendien een lelie als

de graaf Vilt Megen. Deze aanzienliJxe
m Chimay en hertog van Aarschot, was
me van het graafschap Megen aan de Maas.

md aangesloten, waardoor hij in 1583
de stad echter over aan de Spaanse koning
,uw ging hierin niet mee: zij bleef hervormd
wam een verzoening tot stand.
tet het oog op de te verwachten baten hun
1 in het door de oorlog totaal verwoeste
Johan van Everdingen, kreeg toestemming
jk werden de mWlten van Megen met het
de scheiding nam gravin Maria haar
[l op de munten. Ook deze muntslag werd

tegen de mW1tslag in Gorinchem verzet.
1Untheren niet ontkennen, maar zij maak1e
bied en ten nadele van de eigen Munt te
: k-waliteit van de Portugese, Ommelander
intslag, ontstonden er problemen over het
n testons van koning Antonio, die maar de
1 waar zij voor werden uitgegeven: 1n plaats
:n waarde te hebben van iets meer dan zes
n de persoon van de aangestelde
,egere betrekking te Balcnburg (1576/78) al
Hollandse daalders.

Afb. 4 Rijksdaalder met het borstbeeld van Karel van Megen
de opvolg'iter en weduwe van Hendrik van
k.
oorden, naast een steeds slechter wordend
an testons op naam van de Portugese

9

Afb. 5 Zilveren.frank met de beeldenaar van koning Antonio van Portugal
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koning Sebastiaan, die reeds in 1578 was opgevolgd door zijn inmiddels al weer overleden
oudoom, kardinaal Hendrik.
Ook werden door haar imitaties vervaardigd van de zilverenfrank5 van de Franse koning
Hendrik IIL voorzien van de beeldenaar van Don Antonio van Portugal, en werden voor
rekening van de stad Gorinchem dubbele dukaten 'met de twee hoofden' geslagen, imitaties van
gouden munten van de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella.
Gorcurn en de heerlijkheid Arkel
Later werden nog munten geslagen waarop als muntheer, hetzij onduidelijk in het omschrift,
hetzij door een verborgen wapentje, de heerlijkheid Arkel naar voren werd gebracht. Dit
fundament was overigens wel zwak: de beroemde heren van Arkel hebben voor zover bekend
nooit gemunt. De stelling van het stadsbestuur, dat Gorcum als erfgenaam van de heerlijkheid
Arkel ook het muntrecht zou hebben verworven, werd dan ook niet door de Staten van Holland
erkend. Een beroep op een verdrag met de graaf van Holland uit 1407 werd door de Staten
ongegrond verklaard.
Niettemin heeft de stad aan het eind van haar muntslag (1590/91) duiten in omloop laten
brengen met het wapen.schild van Arkel en op de keerzijde het duidelijk opschrift GORC(urn)
IN HOLL(and); op de voorzijde, in een Hollandse tuin, de 'Gorcurnse' stedemaagd. wijzend
naar God, vanwaar blijkens het omschrift AVX(iliare) NOS IN NOM(ine) OOM(ini) alle hulp
werd verwacht.
Met de uitgifte van deze koperen munten, onmiskenbare navolgingen van de in Dordrecht sinds
1590 geslagen Hollandse duiten, werd de Gorcurnse muntslag afgesloten. In het conflict om de
Munt kan deze emissie worden beschouwd als een laatste provocatie van de Staten van Holland
en van Gorcurn's aartsrivaal, de stad Dordrecht, door de magistraat van Gorinchem.
Dordtse betrokkenheid bij het conruct om de Munt
Hoewel de stad Dordrecht bij het conflict om de Gorcurnse Munt ten nauwste was betrokken en
in feite de grootste belanghebbende was, heeft zij daarbij formeel slechts een rol op de
achtergrond gespeeld.

maar van koning Antonio van Portugal

De strijd heeft Dordrecht voornamelijk overgelaten aan de Staten van Holland. Alles wat Dordt
daar zelf aan zou hebben bijgedragen, heeft slechts olie kunnen gieten op het wur, dat al sinds
eeuwen tussen beide steden brandde. De oorsprong van deze controverse moet worden gezocht
in het Dordtse stapelrecht van 1298/99 en de door Dordrecht beheerste riviertollen.
Beide privileges gaven in de loop der jaren aanleiding tot veel geharrewar en strijd en brachten
vooral Gorinchem bij herhaling in conflict met de stad Dordrecht.
Daarnaast was van belang, dat in Dordrecht, dat al in 1283 het muntrecht zou hebben
ontvangen, vanouds de Munt van Holland was gevestigd, waar de munten voor de Hollandse
graven en later voor de Staten van Holland werden geslagen.
Toen de magistraat van Gorinchem dan ook in 1583, ondanks het verbod van de Staten van
Holland, inging op het verzoek van Pierre Dor, de gezant van Don Antonio van Portugal hem
toe te staan in Gorcurn een munthuis te openen, voelde Dordrecht zich ernstig in zijn belangen
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geschaad. Het Gorcwnse besluit zal door 'die van Dordt' ongetwijfeld zijn opgevat als een uiting
van naijver en rivaliteit.
Voortgang en einde van het conflict
De hiervoor beschreven dubieuze mwitpraktijken waren aanleiding tot vele verwikkelingen,
resoluties en processen.
Met de persoonlijke instemming van prins Willem van Oranje achter zich, zette Gorcurn echter
door, ook toen de niet-geoctrooieerde mwrtslag of 'hagernwiterij' in 1586 bij het i.gn. plakkaat
van Leicester door de centrale overheid werd verboden. Nadat het ook de Staten-Generaal niet
was gelukt Gorcurn tot sluiting van de Munt te bewegen, werd de zaak eind 1589
doorgeschoven naar de Raad van State.
De bemoeienis van dit hoge regeringsorgaan had meer succes: Opnieuw werd de sluiting van de
Mwit gelast; een ter behartiging van haar belangen door Gorcurn afgevaardigde corntnissie
slaagde er niet in de Raad van standpunt te doen veranderen.
Op 15 februari 1591 werd door de 'Generaal� van de Mtmten' (het college dat de Staten
Generaal moest adviseren over muntzaken) een memorie ingediend "over den tegenwcx:,rdigen
stand der muntslagen in de vereenigde provintien". In dit stuk is te lezen: "Boven desen ende
tot een toemaete van den ungelucke der gemeinen provintien hebben drie particuliere munten
opgerecht synde binnen Gore/cum gepleecht zoe grote zoe menichfoldijge ende soe
lanckduijrige ve,falschinge van allen sorten van gelde... • en iets verder: "Belangende den
munten binnen Gorchum ende Culemborch, naedien de saeke is gekomen so verre dat de
justitie is geresisteert gewest en hebben de generaels niet vorder te seggen, dan dat dit stuck
roerende niet alleen tJnterest van den lande van Hollant, maar oeck generalijckvan alle
d'andere prol'intien. met genera/en middelen ende correspondentien gerecht moet sijn".

Op 20 februari 1591 boog Gorcurn het hoofd, en besloot het stadsbestuur na langdurige
beraadslagingen "dat men de munte binnen deser stede t'eenemael zal casseren, cif ende te nyet
doen, gelijck dezelve by desen gecafseert ende te nyet gedaen wordt, sander van nu voortaen
meer te munten in eeniger manieren".

De afwisselende bemoeienis van de Staten van Holland, de Staten-Generaal, de Raad van State
en de Prins van Oranje met deze zaak geeft ons een indruk van de merkwaardige en onbeholpen
regeringspral1:ijk uit die dagen.

3. Muntslag in de Nederlanden
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Het recht om munten te slaan is al sinds vele eeuwen traditioneel voorbehouden aan de
landsheer, die dit recht in het verleden echter veelal ook weer aan anderen verleende.
Eerst werden geestelijke heren met het muntrecht begiftigd ten bate van het zieleheil van de
vori;t, later verkregen ook wereldlijke heren dit recht, als beloning of in ruil voor extra
geldmiddelen of andere diensten.
Zo kenden bijvoorbeeld de bisschoppen van Utrecht en Luik, de graven van Holland en van
Vlaanderen en de hertogen van Bral>ant hun eigen munten, en had ook een aantal steden en
kleinere heren reeds uit de middeleeuwen daterende muntrechten. Anderen beweerden op
dubieuze gronden dit privilege van oudsher te bezitten.
Ook de heren van Arkel zouden muntrecht hebben bezeten; zoals in het voorafgaande al werd
opgemerkt, is van middeleeuwse muntslag op naam van de heerlijkheid Arkel echter niets
bekend. Wel is omstreeks 1450 door Jan ID van Arkel als heer van Heukelum (1408-1456 of
1465) kleingeld van Bourgondisch type geslagen.Z1
Muntstelsel in de Bourgondische tijd
De zelfstandigheid van de Nederlandse gewesten in de middeleeuwen komt duidelijk tot uiting in
de vele muntsoorten, typen en denominaties die in de l 4e en l 5e eeuw door de diverse
muntheren werden geslagen. telkens met hun eigen wapens en verschillende voorstellingen en
omschriften.
Sinds de tweede helft van de l 4e eeuw vormde de door Vlaanderen ingevoerde zilveren groot
de grondslag van het muntstelsel in de meeste Nederlandse gewesten.31
In Holland werd de groot onderverdeeld in 8 penningen, in de zuidelijke gewesten golden
andere onderverdelingen en benamingen.
De later ook geslagen dubbele groot of plak zou na 1434 de naam stuiver krijgen en daarna de
basis van het Nederlandse muntstelsel worden. De waarde van alle kleinere en grotere munten
werd sindsdien in stuivers uitgedrukt.
Met de benaming groot werd voortaan de halve stuiver bedoeld.
Ook de hierboven genoemde munten werden in de verschillende munthuizen in vele varil!teiten
geslagen.
Aan deze diversiteit trachtten de Bourgondische hertogen een einde te maken door het instellen
van uniforme muntregelingen voor de gehele Bourgondische Nederlanden. Evenals onder hun
opvolgers uit het Oostenrijkse huis, met name onder Karel V en Philips II, werd het muntwezen
wveel mogelijk centraal geregeld.
Voortaan kwamen de munten in alle Nederlandse gewesten van het Bourgondische riJ"k in
beginsel in type met elkaar overeen. Hoewel afkomstig uit verschillende munthuizen, hadden zij
allen een beeldenaar met hetzelfde hertogelijke wapen en waren zij over en weer in waarde
gelijk. Een dubbele stuiver van Philips de Schone, geslagen in Antwerpen, of later een
Philipsdaalder van Philips II uit Gelderland, was bijvoorbeeld alleen van een in Dordrecht
vervaardigd exemplaar te onderscheiden door kleine verschillen aan het slot van het omschrift
op de voorzijde en het muntteken op de keerzijde van de munt.
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De verschillen in de omschriften betroffen de gewestelijke titulatuur van de vorst, zoals Dl)X
BRAB( antiae) of DUX GEL(riae) voor hertog van Brabant resp. Gelre, of COM( es)
HOL(landiae) voor graaf van Holland.

omschriften op de voorzijde van de munten m
verschillende in principe autonome provincies
heerlijke titulatuur,

Het muntteken was een voor ieder munthuis verschillend S}Tllboo� dat, samen met het op de
munt genoemde jaar van vervaardiging, een middel vormde tot uitoefening van controle op het
werk van de muntmeesters, die verantwoordelijk waren voor een juist gewicht en gehalte van de
munten. Deze beide factoren bepaalden immers de waarde en daarmee de betrouwbaarneid van
de munt. Voorbeelden van mWlttekens zijn een hand voor Antwerpen, een roos voor
Dordrecht enz.41

Hoewel het voorschrijven van de belangrijkste
de Staten-Generaal werd geregeld, bleven de p
treffen, Door deze bepaling en door de erkenn
steden, als Groningen, Nijmegen en de drie Ü\
Zwolle, bleven naast de overeengekomen Unie
en stedelijke muntsoorten met een geheel afwij
beeldenaars en het provinciale of stedelijke wa1

Muntwezen in de Republiek
Hoewel de waarde van de stuiver zich in de loop van de 15e en 16e eeuw in de onderscheiden
gewesten verschillend ontwikkelde, bleef deze uit de Bourgondische tijd voortgekomen munt
ook ten tijde van de Republiek het muntstelsel beheersen, nu onderverdeeld in 8 duiten of 16
penningen, en met een waarde van 1/20 gulden. Samen met de koperen oord (=2 duiten of,_;,
stuiver), de dubbele stuiver en de schelling ter waarde van 6 stuivers. vormden deze munten het
voornaamste kleingeld van de Republiek aan het eind van de 16e eeuw.
Tijdens de beginjaren van de opstand tegen Spanje en het ontstaan van de Republiek der Zeven
\'erenigde �ederlanden werd door het wegvallen van het centraal gezag opnieuw een grote
verscheidenheid aan munten geslagen,
Toen Philips II na 1581 in de Noordelijke Nederlanden niet meer als landsheer werd erkend,
ging het muntrecht volgens de bepalingen van de Unie van Utrecht, fo�eel over op_ de Staten
van de onderscheiden provinciën. In werkelijkheid stonden de gewestelijke muntateliers • hoewel
in naam nog onder het gezag van de koning - toen al geruime tijd praktisch onder het bewind
van de Statencolleges; bij de Hollandse Munt te Dordrecht was dit zelfs al sedert 1573 het geval.
Elk gewest behield het recht van muntslag; tevens werd het muntrecht erkend van enkele, vnl, in
het oosten gelegen, steden.
Een aantal z,aken werd gemeenschappelijk geregeld in ordonnanties van de Staten-Generaal.
Hieronder viel ook het toezicht op de naleving van de voorschriften betreffende de
muntvervaardiging door de muntmeesters en het personeel van de provinciale munthuizen.
De berechting van muntrnisdrijven en het optreden tegen valsemunterij bleef echter een zaak
van de gewestelijke autoriteiten. Ook de controle op de niet-provinciale mWltbedrijven viel
buiten de bevoegdheid van de Staten-Generaal.
Hoewel de bepalingen van de Unie van Utrecht van 1579 eenheid van munt voorschreven,
kwam van de beoogde uniformiteit weinig terecht, met name ook door het ontbreken van
middelen, om de gewestelijke Staten tot naleving van de gezarnenliJ"k genomen besluiten te
dwingen.
Het in het Unieverdrag voorgestane muntstelsel komt in hoofdlijnen overeen met het
Bourgondische muntsysteem, dat na de Pacificatie van Gent van 1576 in de Noordelijke
Nederlanden uiteen gevallen was.
Evenals onder de werking van laatstgenoemd stelsel het geval was, hadden ook in d7 R�ubliek
de in de onderscheiden munthuizen geslagen mW1tstullen in hoofdzaak hetz.elfde wterliJk. In de
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omschriften op de voorzijde van de munten nemen de (eventueel afgekorte) nanien van de
verschillende in principe autonome provincies de plruits in van de oude hertogelijke, grafelijke of
heerlijke titulatuur.

end S}Tllboo� dat, samen met het op de
ormde tot uitoefening van controle op het
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Hoewel het voorschrijven van de belangrijkste te vervaardigen muntsoorten in ordonnanties van
de Staten-Generaal werd geregeld, bleven de provincies bevoegd daarnaast eigen regelingen te
treffen. Door deze bepaling en door de erkenning van het muntrecht van enkele belangrijke
steden, als Groningen, Nijmegen en de drie Overijsselse rijkssteden Deventer, Kampen en
Zwolle, bleven naast de overeengekomen Uniemunten ook emissies voorkomen van gewestelijke
en stedelijke muntsoorten met een geheel afwijkend uiterlijk, voorzien van eigen traditionele
beeldenaars en het provinciale of stedelijke wapen.

1 de 1 Se en l 6e eeuw in de onderscheiden
Bourgondische tijd voortgekomen munt
rsen, nu onderverdeeld in 8 duiten of 16
1en met de koperen oord (=2 duiten of \t,
Ie van 6 stuivers. vormden dez.e munten het
1 van de 16e eeuw.
n het ontstaan van de Republiek der Zeven
1 het centraal gezag opnieuw een grote
len niet meer als landsheer werd erkend
ie van Utrecht, formeel over op de Staten
onden de gewestelijke muntateliers • hoewel
geruime tijd praktisch onder het bewind
drecht was dit z.elfs al sedert 1 S 73 het geval
::rd het muntrecht erkend van enkele, vnl. in
n ordonnanties van de Staten-Generaal.
e voorschriften betreffende de
soneel van de provinciale munthuizen.
egen valsemunterij bleef echter een zaak
de niet-provinciale muntbedrijven viel
1579 eenheid van munt voorschreven,
iet name ook door het ontbreken van
1 de gei.amenlijk genomen besluiten te
1t in hoofdlijnen overeen mei het
an Gent van 1576 in de Noordelijke
het geval was, hadden ook in de Republiek
uilen in hoofdzaak hew:lfde uiterlijk. 1n de

Het zgn. muntplakkruit van Leicester uit 1586 trachtte hierin verandering te brengen, doch
stedelijke en provinciale muntmeesters bleven elkaar beconcurreren met de uitgave van een
groot aantal soorten munten, uiteenlopend zowel in uiterlijk als in muntwaarde.
Uiterruird werden al deze munten niet alleen in de betreffende provincie of stad, doch in het
gehele land • en daarbuiten -geaccepteerd. Benamingen als 'stree!.geld' zijn hier dus niet op z'n
plaats en hoogstens van toepassing op de kleinste denominaties. zoals de koperen du11 en de
oord van twee duiten.
Pas in de eerste decennia van de volgende eeuw slaagde men er in met nieuwe regelingen meer
orde te brengen in het muntwez.en van de Noordelijke Nederlanden.
Muntomloop
De muntornloop in de Republiek in de laatste decennia van de 16e eeuw werd niet alleen
bepaald door de munten, geslagen krachtens de geldende wetgeving van de unie. Naast munten
met de pijlenbundel en het devies van de Unie: "Concordia Res Parvae Crescunt" (eendracht
maakt macht)3>, waren er de eigen provinciale en stedelijke uitgiften.
Behalve het al eerder genoemde kleingeld circuleerden hier onder meer �ederlandse gouden
dukaten, /eeuwendaalders en andere zilveren daalders en rijksdaalders van uiteenlopend type.
pro-..inciale gouden en zilveren rijders, zilveren realen, en legale inlitaties van enkele gouden
buitenlandse munten: Engelse (ro:e)nobels en Spaanse en Hongaarse dukaten.
Daarnaast circuleerden er nog munten van Karel V en Philips Il en muntsoorten van nog oudere
datum, zelfs uit de tijd vóór de Bourgondische unificatie. Bovendien rouleerde hier op ruime
schaal geld uit de Zuidelijke Nederlanden.
Een van de opvallendste kenmerken van de geldcirculatie aan het eind van de 16e eeuw was
evenwe� dat in de Noordelijke Nederlanden op grote schaal zowel gouden als zilveren
buitenlandse munten werden gebruikt en in dezelfde mate geld uit de Nederlandse gewesten
buiten onze grenzen circuleerde. Omdat de waarde van de munten in hoofdzaak door die van
het muntmetaal werd bepaald, werd overal vTeernd geld in betaling aangenomen tegen meestal
officieel vastgestelde koersen.
Tot de hier in omloop zijnde buitenlandse munten behoorden onder meer: Duitse talers of
daalders, Hongaarse dukaten. Engelse (roze/nobels, Franse kronen en franken. Spruinse
munten van 8-realen (ook wel stukken van achten of Spaanse matten genoemd) en dubloenen
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(Spaanse dubbele dukaten), Portugese crusaden en testons of testoenen, Italiaanse kronen of
prstoletten. en vele andere muntsoorten.
Veel van de destijds hier voorkomende muntsoorten staan vermeld in de handboeken voor
geld?.isselaars: m' zo'n manuaal uit 1606 worden maar liefst 505 gouden en 341 verschillende
zilveren mwtten genoemd.
Ook rnuntvondsten geven een goede indicatie van de muntsoorten die in een bepaalde tijd
gangbaar waren.
Zo wijst bijvoorbeeld het grote aantal Gorcwnse naslagen van Engelse rozenobels van Eduard
IV en van de lichtere nobels van Hendrik VI(�. Vlaamse nobels)6l in de rnuntvondsten van
Serooskerke op Walcheren(1966) en van Randwijk in de Betuwe(1987), op de belangrijke
plaat,. die deze imitaties uit het Gorcumse munthuis destijds in de Nederlandse geldcirculatie
innamen. Beide muntschatten werden verborgen in het eerste kwart van de 17e eeuw.

4. H�gemunten en valsemunterij
Muntateliers van graven en heren
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4. Hagemunten en valsemunterij
Muntateliers van graven en heren
Enkele van de hiervoor genoemde buitenlandse muntsoorten als Duitse daalders en Hongaarse
dukaten, werden al omstreeks 1555 in heropende of nieuw geopende muntwerkplaatsen van een
aantal hoge adellijke heren nageslagen in minderwaardige kwaliteit. Het daarvoor benodigde
muntmetaal werd verkregen door versmelting van goede munten van Philips II: gouden realen,
en de aan het begin van zijn regering ingevoerde zilveren Philipsdaalders.
In die jaren waren o.a. heerlijke muntateliers actief van de graaf van den Bergh en de heer van
Batenburg in Gelderland, en van de graaf van Hoome en de heren van Reckheim en Gronsveld
in het Maasgebied.
Ook Hendrik van Brederode. vertrouweling van Willem van Oranje en een van de leiders van
het Verbond der Edelen, opende een muntatelier in zijn "rije heerlijkheid \'ianen. Deze
muntwerkplaats was gevestigd in kasteel Batestein, toen een belangrijk centrum in de strijd tegen
Philips II en de Spaanse overheersing. De munten van Hendrik van Brederode werden geslagen
tussen 1556 en 1567.
De beeldenaars van de in deze illegale munthuizen vervaardigde daalders en dukaten werden,
onder toevoeging van eigen namen, wapens en spreuken. ontleend aan de Duitse resp.
Hongaarse voorbeelden.
De regering van Philips II heeft zich veel moeite gegeven het euvel van deze hagemunterij te
bestrijden, met plakkaten en met processen, waarin van de betrokken heren werd geëist het
bewijs van hun muntrecht Ie leveren. Het resultaat daarvan is echter betrekkelijk gering geweest.
Door de komst van Alva en de onderdrukking van de eerste opstandige bewegingen is niettemin
omstreeks 1S70 voor korte tijd een eind gekomen aan de activiteit van de heerlijke munthuizen.
Ka de ineenstorting van het Spaanse gezag stak de hagemunterij weer de kop op. In de jaren
1576-1583 heropenden verschillende hoge edelen, die enkele jaren daarvoor door vlucht of
arrestatie de muntslag hadden moeten staken, hun munthuizen. De muntateliers te 's
Heerenberg. Hedel en Stevensweerd (in bezit van de graven van den Bergh). te Batenburg. in
Vianen ( 1577) en in Megen, vormden bloeiende bedrijven, waar op grond van veelal
onduidelijke muntpmileges imitaties van binnen-en buitenlandse munten werden vervaardigd,
meestentijds van slecht gehalte en gewicht.
Zaltbommel, Gorinchem en Culemborg
Ook werden munthuizen geopend in Zaltbommel dat sinds 1572 deelnam in de opstand en
daardoor onafhankelijk was van Gelderland, en in Gorinchem.

llafd IV met de naam en

De in 1579 in Appingedam geopende Munt van de Groninger Ommelanden werd, evenals de
Megense Munt, na 1583 naar Gorinchem verplaatst. Later, in de jaren 1589."90, is de
Ommelander Munt tijdelijk in Culemborg gevestigd geweest. In 1 S90/91 is daar tevens enig
kopergeld geslagen op naam van de graaf van Culemborg, Floris van Pallant.
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Overheidsingrijpen
De strenge verbodsbepalingen tegen de hagemunten, uitgevaardigd door de Staten-Generaal,
hadden slechts weinig effect, vooral omdat het gezagsapparaat ontbrak om aan de steeds
toenemende activiteit van deze ongewenste ateliers afdoende een einde te maken. Zowel het
Unieverdrag van 15 79 als het muntplakkaat van Lcicester van 1586 misten iedere bepaling met
betrekking tot de controle op de niet-provinciale munthuizen: dit behoorde immers tot de
bevoegdheden van de provinciale besturen.

Waar en wanneer de imitaties zijn geslagen is
worden gedateerd na 1590/91, toen de origin,

Doordat de provinciale regeringen de muntslag van de heerlijke munthuizen echter algemeen als
misdadige valsemunterij beschouwden, is uiteindelijk door hardhandig militair ingrijpen door de
gewestelijke overheden, aan deze hagemunterij een einde gekomen.
Een brandend probleem vormde nog slechts de Munt te Gorinchem. Zoals in een vorig
hoofdstuk al uitvoerig is besproken, is na jarenlange verwikkelingen en ingrijpen van zowel de
Staten van Holland als de Staten-Generaal en de Raad van State, ook dit merkwaardige
muntbedrijf tenslotte in 1591 definitief gesloten. In dat jaar kwam ook voorgoed een einde aan
de activiteiten van de munthuizen in Culemborg en Zaltbommel.
Twintigjaar later bloeide in het M.aasgebied de hagemunterij weer op. Vanaf 1612 werd een
aantal van de daar gelegen heerlijke ateliers heropend en werd de muntslag op de gebruikelijke
dubieuze wijze voor korte of langere tijd hervat.

Valsemunterswerkplaatsen
Hoewel het openen van de hierboven besproken muntateliers in het algemeen door voornamelijk
economische overwegingen zal zijn ingegeven, kunnen daarbij echter ook andere motieven,
zoals het demonstreren van macht en onafhankelijkheid. een rol hebben gespeeld.
Naast deze 'h;igemunten' waren echter ook puur criminele valsemunters actief, die uitsluitend uit
,vinstbejag, in het verborgene en in primitieve en vaak mobiele ateliers falsificaties vervaardigden
van de meest uiteenlopende muntsoorten.
Een goed voorbeeld van een dergelijk atelier is de valsemunters werkplaats uit de l 6e eeuv., die
in de zomer van 1985 bij toeval werd ontdekt in een reeds lang verlaten groeve in de Vallenberg
nabij Sibbe (gem. Valkenburg). Op grond van de o. a. aangetroffen munten en stempels blijkt
dat hier 400-jaar geleden in het geheim vervalsingen werden geslagen van de koperen oorden
van Holland uit de periode 1574-1577.

Afb. 7 Koperen duit va:

Valse Gorcumse duiten
Ook van de al eerder genoemde GorclD11Se duiten blijken destijds nabootsingen te lijn
vervaardigd. Deze: 'contemporaire' vervalsingen zijn geslagen op een dunner muntplaatje en zijn
slordiger van uiterlijk in vergelijking met originele exemplaren: de letters van het opschrift zijn
smaller, staan min of meer scheef en het gehele aaniien is wat rommelig. Uiteraard zullen de
munten ook lichter van gewicht zijn.
De afgelopen jaren kwamen enkele van dit soort munten voor in veilingen of in numismatische
prijslijsten''· Evenals de 'echte' Gorcumse duiten lijn ook deze 'minderwaardige' vervalsingen nu
vrij zeldzaam.
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Waar en wanneer de imitaties zijn geslagen is niet bekend: in elk geval moeten de vervalsingen
worden gedateerd na 1590/91, toen de originele duiten in Gorcurn werden geproduceerd.

Afb. 7 Koperen duit van Gorcum ( 1.590.'9 I)
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5. Organisatie van de Munt en tE
De 16e-eeuwse muntwerkpl.aats
Een muntwerkplaats uit de I 6e eeuw vertoont ·
muntbedrijf, zoals wij dat thans kennen bij 's R
ondernemingen munten werden of worden ver
Zeker een betrekkelijk klein munthuis, zoals in
afgezien van de organisatorische en ambtelijke
te vergelijken met een kleine ambachtelijke one
een gewestelijke Munt, zoals bijvoorbeeld in D
Vooral de kleinere heerlijke en stedelijke munt
bedrijfsgebouwen. De muntslag vond veelal pl..
de muntwerkplaats wisselde di1wiJ1s en tot in d
meestal geen sprake. Pas in de tijd van de Rept
permanent karakter. Het bleef daarbij niet onge
andere functionarissen van de Munt in het mWI
De Munt van Holland heeft sinds de 14e eeuw
gebouwen gehad.
Gorinchem heeft in de periode van zijn muntsl..
de Haarstraat mag niettemin zeker wel als 'pem
De productiemethoden, die in de muntateliers a
gevolgd, worden getoond op een afbeelding uit
(1473-1531) aan het eind van de 15e eeuw. De
ltfaximiliaan be=oekt een muntenwerkplaats", l

Links staan de smeltkroezen in de oven: het me
daarna in platen te worden uitgegoten. 1n het IDI
juiste dikte gehamerd. Daarnaast worden uit de;
muntplaatjes geknipt. Vervolgens worden die pi
bovenstempel - met enkele flinke hamerslagen a
(beeldenaar) voorzien. Achter staat een tafe� w,
boeken worden bijgehouden.

Afb. 8 Muntateher omstreeks I 500; houtsnede van Hans Burgkmair uit
Der Weisskönig, getiteld "de jonge keizer Maximiliaan
bezoekt een muntenwerkplaats"

Zoals een andere afbeelding laat zien, zijn de ij2
punt8>, waarmee '/J:. in een boomstam, die als lllll
bovenkant van dit ondersternpel werd een munt
bovenstempel werd geplaatst.
De afbeeldingen en op- of omsclniften, die in d
onderstempei gegraveerd waren, werden vervo�
slaan in het metalen rondje geperst, waarmee <Ü

Door de kracht van de hamerslagen op de bovei
die stempels tijdens het gebruik steeds meer naa
afbeelding is dit goed te zien.
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5. Organisatie van de Munt en techniek ,,an de muntwrvaardiging
De 16t>-eeuwse muntwerkplaats
Een muntwerkplaats uit de l 6e eeuw venoont maar weinig overeenkomst met een modem
muntbedrijf, zoals wij dat thans kennen bij 's Rijks Munt in Utrecht. zij het, dat in beide
ondernemingen munten werden of worden vervaardigd.
Zeker een betrekkelijk klein munthuis, zoals in Gorcurn moet hebben gefunctioneerd, is aigezien van de organisatorische en ambtelijke aspecten van de bedrijfävoering - misschien beter
te vergelijken met een kleine ambachtelijke onderneming als een plaatselijke smederij, dan met
een gewestelijke Munt, zoals bijvoorbeeld in Dordrecht gevestigd is geweest.
Vooral de kleinere heerlijke en stedelijke muntateliers beschil1en vaak niet over aparte
bedrijfsgebouwen. De muntslag vond veelal plaats ten huize van de muntmeester. De locatie van
de muntwerkplaats wisselde dilwiJls en tot in de 16e eeuw was van een vast muntgebouw
meestal geen sprake. Pas in de tijd van de Republiek kreeg het muntgebouw steeds meer een
permanent karakter. Het bleef daarbij niet ongebruikelijk, dat de muntmeester en soms ook
andere functionarissen van de Munt in het muntgebouw waren gehuisvest.
De Munt van Holland heeft sinds de l 4e eeuw steeds op dezelfde plaats in Dordrecht haar eigen
gebouwen gehad.
Gorinchem heeft in de periode van zijn muntslag meer dan één munthuis gekend; de vestiging in
de Haarstraat mag niettemin zeker wel als 'permanent' worden beschouwd.
De productiemethoden, die in de muntateliers aan het eind van de 16e eeuw nog werden
gevolgd, worden getoond op een afbeelding uit Der Weisskönig, gemaaki door Hans Burgkmair
(1473-1531) aan het eind van de 15e eeuw. Deze bekende houtsnede. getiteld "de)Onge keizer
Afaximiliaan bezoekt een muntenwerkplaats", laat een compleet muntatelier zien:

- � -- -- � � - ��-

-

T

�

.nede van Hans Burgkmair uit
·Maximiliaan

Links staan de smeltkroezen in de oven: het metaal wordt hier op het juiste gehalte gebracht. om
daarna in platen te worden uitgegoten. In het midden worden de gegoten platen metaal op de
juiste dikte gehamerd. Daarnaast worden uit deze platen met een grote schaar ronde
rnuntplaatjes geknipt. Vervolgens worden die plaatjes tussen twee stempels - een onder- en een
bovenstempel - met enkele flinke hamerslagen aan voor- en keerzijde van een afbeelding
(beeldenaar) voorzien. Achter staat een tafe� waar de munten kunnen worden gewogen en de
boeken worden bijgehouden.
Zoals een andere afbeelding laat zien, zijn de ijzeren onderstempels voorzien van een flinke
punt8J, waarmee ze in een boomstam, die als aambeeld diende, vastgezet werden. Op de "iakke
bovenkant van dit ondersternpel werd een muntplaatje gelegd, waarna daarop met de hand een
bovenstempel werd geplaatst.
De afbeeldingen en op- of omschriften, die in de vlakke zijden van rowel boven- als
onderstempel gegraveerd waren, werden vervolgens door met een hamer op het bovenstempel k
slaan in het metalen rondje geperst, waannee dan de munt was geslagen.
Door de kracht van de hamerslagen op de bovenstempels werd het ijzer aan de boven.zijde van
die stempels tijdens het gebruik steeds meer naar buiten geslagen. Op de hierbij geplaatste
afbeelding is dil goed te zien.
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Nadat tenslotte het oppervlak van de munten .
(geblancheerd). waren de munten klaar voor:
Stempelvarianten
Door de aard van de productiemethode kon n
worden geslagen. Regelmatige aanmaak van t1
afbeeldingen en teksten door de stempelsnijde
moesten worden gegraveerd, kwamen onderlil
de op- en omschriften. 9>
Daar de boven.stempels door de hamerslagen 1
nog kortere levensduur dan de onderstempels.
Volkomen identieke stempels zullen nauwelijl.
met dezelfde stempels geslagen en dus in beet,
Mechanisering
Hoewel voor het Gorcumse muntverhaal niet 1
opgemerkt, dat het in ons land tot na 1670 he<
middeleeuwen daterende werk1•,ijze voor de rr
methoden.
De invoering van mechanisatie betrof de drie l
brengen van de gegoten muntplaten, als het uil
aanbrengen van de beeldenaars werd voortaan
bewerking werd nu gebruik gemaak1 van een 2
'geschroefde' munten opleverde, die, in tegens1
grotere regelmaat vertoonden: gelijkmatiger va
regelmatiger van reliëf. 1o1
Muntorganisatie

Eerder werd al geschreven over het muntrecht
uitoefenden. Met betrelling tot de Gorcumse :
- Don Antonio, de uit zijn land verdreven koni

- Karel van Croy, prins van Chimay, en zijn vr
Maria van Brimeu, als graaf en gra\in van M

- De Staten van de Groninger Ommelanden, ei
- Het stadsbestuur van Gorinchem.

Atb. 9 Voorbeeld van een onder- en een bovenstempel
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Het spreekt vanzelf, dat deze muntheren zich r
Wel was gebruikelijk, dat de noodzakelijke wo
beschikbaar werd gesteld, hetgeen vermoedelij
bedrijfsvoering werd overgelaten aan een door
zelfstandig ondernemer tot taak, met hulp van

Nadat tenslotte het oppervlak van de munten nog met een verdund zuur was gereinigd
(geblancheerd). waren de munten klaar voor aflevering en verspreiding.
Stempelvarianten
Door de aard van de productiemethode kon met de stempels slechts een beperkt aantal munten
worden geslagen. Regelmatige aanmaak van nieuwe stempels was dus noodmelijk. Omdat de
afbeeldingen en teksten door de stempelsnijders met de hand en in spiegelbeeld in de stempels
moesten worden gegraveerd, kwamen onderlinge verschillen veelvuldig voor, in het bijzonder bij
de op- en omschriften.9l
Daar de bovensternpels door de hamerslagen meer hadden te verduren, hadden die stempels een
nog kortere levensduur dan de onderstempels.
Vol.komen identieke stempels zullen nauwelijks voorkomen. Slechts zelden zullen dan ook twee
met dezelfde stempels geslagen en dus in beeldenaar gelijke munten worden aangetroffen.
.Mechanisering
Hoewel voor het Gorcumse muntverhaal niet relc:vant, wordt voor de duidelijkheid nog
opgemerkt dat het in ons land tot na 1670 heeft geduurd tot de hiervoor beschreven, uit de
middeleeuwen daterende werk"'ijze voor de muntvervaardiging werd vervangen door moderner
methoden.
De invoering van mechanisatie betrof de drie belangrijkste bewerkingen: zowel het op dikte
brengen van de gegoten muntplaten, als het uitknippen van de ronde muntplaatjes en het daarop .
aanbrengen van de beeldenaars werd voortaan door machines uitgevoerd. '\' oor laatstgenoemde
bewerking werd nu gebruik gernaak1 van een zware schroefpers of balancier. hetgeen
'geschroefde' munten opleverde, die, in tegenstelling tot hun geslagen voorgangers, een veel
grotere regelmaat venoonden: gelijkmatiger van dikte. zuiverder van omtrek en scherper en
regelmatiger van reliëf.10>
Muntorganisatie
Eerder werd al geschreven over het muntrecht en de muntheren, die dit recht al of niet legaal
uitoefenden. Met betrekking tot de Gorcumse 11unt waren dit:
- Don Antonio, de uit zijn land verdreven koning van Portugal,
- Karel van Croy, prins van Chimay, en zijn vrouw
.Maria van Brirneu, als graaf en gra'I.ID van Megen,
- De Staten van de Groninger Ommelanden, en
- Het stadsbestuur van Gorinchem.

ier- en een bovenstempel

Het spreekt vanzelf, dat deze muntheren zich met de feitelijke aarnnuntingen niet bezighielden.
Wel was gebruikelijk, dat de noodzakelijke woon- en bedrijfsruimte door de muntheer
beschikbaar werd gesteld, hetgeen vermoedelijk ook in Gorcurn is geschied. De eigenlijke
bedrijfsvoering werd overgelaten aan een door hen aangestelde muntmeester. Deze had als
1.elfstandig ondernemer tot taak, met hulp van door hem 1.elf aangetrokken personee�
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overeenkomstig een hem verstrd"1e instructie de door de muntheren gewenste muntsoorten te
leveren.
Het inkomen van de muntmeester bestond uit het verschil tu.ssen de inkoopprijs van de
muntmetalen en de nominale waarde van de daaruit vervaardigde munten, uiteraard na aftrek
van de bedrijfskosten. Deze omvatten naast lonen en salarissen en de kosten van
gereedschappen en materialen. een vaste afdracht per afgeleverde mWtt aan de muntheer: de
sleischat of seignoriage.
Naast de muntmeester waren aan de munt nog enkele andere 'mWttofficieren' verbonden,
waarvan de belangrijkste waren de stempel- of ijzersnijder, verantwoordelijk voor de aanmaak
van de muntstempels, en de essayeur, die was belast met het vaststellen van het gehalte van
muntmetaal en afgeleverde munten.
Tenslotte was er de waardijn: een van de muntmeester onafhankelijke ambtenaar, die namens de
muntheer algehele controle diende uit te oefenen op de gang van zaken in de Munt, de naleving
van de aan de muntmeester verstrek1e instructie en vooral op een correcte afdracht van de
verschuldigde sleischat. Ook beheerde de waardijn de muntstempels en � hij er op toe, �t van
elke partij afgeleverde munten één exemplaar voor latere controle van gewicht en ge�te tn een
speciale verzegelde kist, de muntbus, werd gedeponeerd (zie afbeelding van muntatelier).
Het feitelijke 'munten' werd verricht door de munters, gezellen en knapen (leerlinge�)Het muntpersoneel was verenigd in het 'sennent' van de Munt, waarvan de vergaderingen zowel
door officieren als door mllllters werden bijgewoond.
Van.ouds waren aan een betrekking bij de Munt aantrekkelijke voorrechten verbonden. zoals
ontheffing van bepaalde belastingen, zodat deze functies zeer gezocht waren. Voor een deel
werden ze vervuld door personen, die zelf niet of nauwelijks aan de werkzaamheden deelnamen,
maar dit door de leerjongens of anderen lieten doen. Muntersplaatsen waren bovendien vaak
erfelijk. maar konden onder bepaalde voorv.:aarden ook worden verkocht.
Het beroep van de muntofficieren ging vaak over van vader op zoon. Omdat aanstelling van de
muntmeester meestal voor een bepaalde tijd geschiedde, verhuisde men nog al eens naar een
ander muntbedrijf. Hierdoor komen bij de verschillende munthuizen vaak dezelfde namen voor,
zij het soms in andere functies.
Bij de kleinere stedelijke en heerlijke bedrijven zal de formatie in het algemeen uiterst beperl.1
zijn geweest. Dit was ongetwijfeld ook bij de Gorcumse Mllllt het geval.
.
Vooral de taken van essayeur en stempelsnijder werden veelal in nevenfunctie vervuld; ook
werd het maken van stempels wel elders uitbesteed. Anderzijds kwam het voor, dat aan een
Munt gelijk1ijdig meer dan één muntmeester werkzaam was.
.
In Gorinchem zijn in vrijwel de gehele periode enkele muntmeesters naast elkaar actief geweest.

6. De Gorcumse Munt, de mun
Munt of Hagemunt
Over de organisatie van het merkwaardige n
bescherming van de stedelijke magistraat in ,
bekend.
Grotendeels met hetzelfde personeei werd il
gedurende kortere of langere tijd gewerl..1 vo
Munt.
Op naam van de al eerder genoemde muntgc
merendeels minde1waardige munten van alle
vervalsingen van bekende buitenlandse munt
herkomst daarvan.
Andere uitgiften van het Gorcumse munthuii
daarvoor verantwoordelijke autoriteit.
Tenslotte werden voor de stad nog munten g
waarop de herkomst slechts met vage of vert
Hoewel de stad Gorinchem als bezitter van d
dit recht. zoals eerder werd vermeld, nimmer
muntbedrijf kan dan ook nauwelijks als stede
'Hagemunt' worden betiteld.

Muntslag

Inmiddels zal duidelijk zijn, dat de Gorcumse
te laten vervaardigen voor gebruik in eigen ge
muntsoorten lieten leiden door vooral comme
markt liggende munten en een zo groot moge
belanghebbenden een zo hoog mogelijk profi,

Bovendien speelde bij het min of meer par1ic1
muntmeesters zich bij de keuze van hun prod
de overheid gegeven voorschriften, ook al orr
voor de koning ·van Portugal.

Achtergrond en doelstellingen

De opening van de Gorcumse :t,,.funt kan niet :
Spanje, zowel door de verenigde gewesten va
land verdreven Portugese koning Antonio.

Naast andere oveiwegingen, bepaalde deze ac
muntslag.
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6. De Gorcumse Munt, de muntmeesters en andere functionarissen
Munt of Hagemunt
Over de organisatie van het merkwaardige muntbedrijf, dat van eind 1583 tot begin 1591 onder
bescherming van de stedelijke magistraat in Gorcum heeft gefunctioneerd, is niet zo veel
bekend.
Grotendeels met hetzelfde personee� werd in die periode behalve voor de stad Gorinchem zelf,
gedurende kortere of langere tijd gewerk1 voor de Portugese, de Megense en de Ommelander
Munt.
Op naam van de al eerder genoemde muntgerechtigden vervaardigde het bloeiende bedrijf
merendeels rninden•.-aardige munten van allerlei aard. Bovendien werden regelrechte
vervalsingen van bekende buitenland.se munten geslagen, zonder aanduiding van de werkelijke
herkomst daarvan.
Andere uitgiften van het Gorcumse munthuis vermelden uitdrukkelijk de stad Gorinchem als de
daarvoor verantwoordelijke autoriteit.
Tenslotte werden voor de stad nog munten geproduceerd op titel van de heerlijkheid Arke�
waarop de herkomst slechts met vage of verborgen aanduidingen is vermeld.
Hoewel de stad Gorinchem als bezitter van de heerlijkheid Arkel het muntrecht pretendeerde, is
dit recht. zoals eerder werd vermeld nimmer door de Staten van Holland erkend. Het
muntbedrijf kan dan ook nauwelijks als stedelijke Munt worden beschouwd, maar beter als
'Hagemunt' worden betiteld.
Muntslag
Inmiddels zal duidelijk zijn, dat de Gorcumse muntheren er niet zozeer op uit waren om munten
te laten vervaardigen voor gebruik in eigen gebied, streek of stad, maar zich bij de keuze van de
muntsoonen lieten leiden door vooral commerciële motie,·en. :\let de uitgifte van goed in de
mark1 liggende munten en een zo groot mogelijk verspreidingsgebied hoopten de
belanghebbenden een zo hoog mogelijk profijt te realiseren.11 l
Bovendien speelde bij het min of meer particuliere muntatelier in Gorcum mee, dat de
muntmeesters zich bij de keuze van hun producten niet gebonden achtten aan de ter zake door
de overheid gegeven voorschriften, ook al omdat het muntbedrijf in eerste instantie was opgezet
voor de koning van Portugal.
Achtergrond en doelstellingen
De opening van de Gorcumse Munt kan niet los worden gezien van de oorlogvoering tegen
Spanje, zowel door de verenigde gewesten van de Noordelijke Nederlanden als door de uit zijn
land verdreven Portugese koning Antonio.
Naast andere overwegingen, bepaalde deze achtergrond dan ook het voornaamste doel van de
muntslag.
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Met de opbrengst van de muntslag dachten de muntgerechtigden hun strijd tegen Philips II en de
Spaanse overheersing te kunnen bekostigen, of een alternatief te vinden voor ten gevolge van de
oorlog weggevallen andere inkomsten.
Met de uitgifte van nieuwe munten met zijn beeldenaar, dacht koning Antonio in 1586 extra
inkomsten voor zijn oorlogvoering te verkrijgen, om daannee o.a. de soldij van zijn soldaten te
kunnen betalen bij een in voorbereiding zijnde inval in Portugal.
Ook buiten de genoemde doelstellingen was het uitoefenen van het muntrecht gewoonlijk een
aantrekkelijke zaak. Persoonlijk geldelijk gewin voor de muntmeesters heeft in Gorcum zeker
ook een belangrijke rol gespeeld.

De Portugese koning Antonio liet zijn belang
gezant Pierre Dor. Toen eind 1584 aan diens
door Diego Botello, die zich weer liet bijstaai
Bartehneus K.ieffelt. In april 1586 is Antonio
gezant, en de Gorcumse notaris Anthoni van
commissaris van de Portugese I\1unt.

Muntmeesters "·an Gorinchem
Bij de opening van de Munt op 10 oktober l'.
Hendrik van Velthuyzen een aanvang. Hij we
zijn instructie van de koning van Portugal.

Tussen de muntmeesters en de stad Gorcum was bedongen, dat de stad een gedeelte van de
opbrengst van de Munt zou ontvangen. In hoeverre de stad winst uit de muntslag ?eeft
getrokken is niet bekend. Ook blijkt niet duidelijk of de inkomsten uit de omvangnjke
aanmuntingen van anonieme naslagen van de al eerder genoemde rozenobels en nobels. en van
dubbele dukaten op naam van de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella, al of niet met de
andere muntgerechtigden verrekend zijn.

Hij was burger van Deventer, en was in de jai
Munt van de heren van Batenburg. In juni 15
muntmeester aan de Munt van de Groninger <
hij echter moeten vluchten, na het herstel van
Rennenberg).

Gezien de vasthoudendheid van het stadsbestuw- in hun verzet tegen de door de Staten van
Holland bevolen sluiting van de Munt, mag wel worden aangenomen, dat de muntslag voor
Gorcum een zeer profijtelijke zaak moet zijn geweest.

Toen de Staten van de Ommelanden hun Mw
Gorcum heropenden. werd hij met ingang van
de Portugese ?\funt tevens opnieuw in zijn ouc

Zo zou de stad de aanleg van de nieuwe vestinggordel en de omvangrijke stadsuitleg aan het
eind van de 16e eeuw grotendeels met haar aandeel uit het muntbedrijfhebben gefinancierd.

Toen Hendrik van Velthuyzen kort daarop ovc
zijn weduwe Anna van Wissel samen met haa
Reinier Scherft).

Muntofficieren, waardijns en andere betrokkfnen
Aan de Gorcumse :\1unt zijn verschillende muntmeesters verbonden geweest. Over een aantal
van hen wordt in de beschikbare literatuw- uitvoerig geschreven: van anderen zijn ons alleen de
namen bekend. In een volgende paragraaf zal een overzicht van al deze muntmeesters worden
gegeven.
Andere muntofficieren, zoals stempelsnijder en essayeur, worden in deze publicaties helaas niet
genoemd.
Over het waardijnschap kan worden opgemerl.1, dat deze functie bij de stedelijke munthuizen
veelal werd uitgeoefend door een op dit gebied meestal weinig deskundig lid van het
stadsbestuur.
Aangezien de uit de muntslag te verwachten baten bij de stedelijke budgetten een relatief
belangrijke rol speelden, kon van deze waardijns over het algemeen geen al te grote
ona1hankelijkheid worden vciwacht. De stedelijke waardijns moesten bovendien door hun
gebrek aan deskundigheid in muntzaken, in hun controlerende fun�tie veel te veel �ouwen
op het inzicht en de vakkennis van de muntmeesters, hetgeen hen m een nogal moeiliJke en
kwetsbare positie bracht.
In Gorcum heeft vermoedelijk een vergelijkbare situatie bestaan: in de publicaties over de Munt
wordt een van de bw-gemeesters, Aert Vinck, in maart 1585 als waardijn naar voren gebracht.
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Naast bovengenoemde muntmeesters function,
muntmeester van de Megense Munt.
Tijdens het muntmeesterschap van Anna van ,
en Van Everdingen tot stand zijn gekomen. To
aan Adriaen van Meerlandt, voorheen essayew

Bij de overdracht van de Munt bedong Van W
de netto winst zou worden uitgekeerd. Haar aa
Hanssen, oud-muntmeester te Batenburg en te
als muntmeester aan de Gorcurnse Munt werk;

Anna van Wisse� die op 15 februari 1585 wer<
november van dat jaar, waarna haar dochter en
rechten op het winstaandeel geldend te maken.

Inmiddels was Adriaen van Meerlandt op 22 m
zijn muntmeester aangesteld. Onderhandelingei
Ommelanden hadden echter niet het gewenste l
opheffing van de Ommelander Munt te Gorinc
korte tijd in Culemborg heropend.

:rechtigden hun strijd tegen Philips Il en de
ematief te widen voor ten gevolge van de

ir, dacht koning Antonio in 1586 e:..-ira
iaaJmee o.a. de soldij van zijn soldaten te
l Portugal.

fenen van het muntrecht gewoonlijk een
Ie muntmeesters heeft in Gorcurn zeker

ongen, dat de stad een gedeelte van de
e stad winst uit de muntslag heeft
Ie inkomsten uit de omvangrijke
:r genoemde rozenobels en nobels. en van
rdinand en Isabella, al ofniet met de

De Portugese koning Antonio liet zijn belangen in Gorcurn aanvankelijk behartigen door zijn
gezant Pierre Dor. Toen eind l 584 aan diens integriteit werd getwijfeld, werd hij vervangen
door Diego Botello, die zich weer liet bijstaan door een gevolmachtigde, de rechtskundige mr.
Bartelrneus hieffelt. In april 1586 is Antonio de Brito Pirnentel de nieuw benoemde Portugese
gezant, en de Gorcumse notari� Anthoni van Gendt blijkbaar diens gevolmachtigde en
commissaris van de Portugese �iunt.

MW1tmeesters van Gorinchem
Bij de opening van de Munt op 10 ok'tober 1583 nam ook het Gorcwnse muntmeesterschap van
Hendrik van Velthuyzen een aanvang. Hij werd aangesteld voor de duur van 10 jaar, en ontving
zijn instructie van de koning van Portugal.
Hij was burger van Deventer, en was in de jaren 1576-1578 muntmeester aan de particuliere
Munt van de heren van Batenburg. In juni 1579 werd hij voor de tijd van 4 jaar aangesteld als
muntmeester aan de Munt van de Groninger Ommelanden te Appingedam. Al een jaar later had
hij echter moeten vluchten, na het herstel van het Spaanse gezag aldaar (het zgn. verraad van
Rennenberg).

m ve:rzet tegen de door de Staten van
en aangenomen, dat de muntslag voor

Toen de Staten van de Ommelanden hun Munt later op aandringen van \'an Velthuyzen in
Gorcum heropenden. werd hij met ingang van 16 maart 1584 naast zijn muntmeeste:rschap aan
de Portugese Munt tevens opnieuw in zijn oude functie aan de Ommelander Munt benoemd.

1 en de omvangrijke stadsuitleg aan het
it het muntbedrijf hebben gefinancierd.

Toen Hendrik van Velthuyzen kort daarop overleed, werd hij in beide functies opgevolgd door
zijn weduwe Anna van Wissel samen met haar dochter Aeltgen van Valkenborch (gehuwd met
Reinier Scherft).

enen
ters verbonden geweest. Over een aantal
eschreven: van anderen zijn ons alleen de
rncht van al deze muntmeesters worden
:ur, worden in deze publicaties helaas niet
eze functie bij de stedelijke munthuizen
il weinig deskundig lid van het
de stedeliJ"ke budgetten een relatief
het algemeen geen al te grote
u-dijns moesten bovendien door hun
olerende functie veel te veel vertrouwen
1etgeen hen in een nogal moeilijke en
ie bestaan: in de publicaties over de Munt
t 1585 als waardijn naar voren gebracht.

l'-iaast bovengenoemde muntmeesters functioneerde in Gorcum ook Johan van Everdingen, de
muntmeester van de Megense Munt.
Tijdens het muntmeesterschap van Anna van Wissel zou een samenwerkingscontract tussen haar
en Van Everdingen tot stand zijn gekomen. Toen zij haar functies begin mei 1585 overdroeg
aan Adriaen van Meerlandt, voomeen essayeur te Utrecht, bleef deze overeenkomst van kracht.
Bij de overdracht van de Munt bedong Van Wisse� dat haar nog gedurende 9 jaar 1/3 deel van
de netto winst zou worden uitgekeerd. Haar aandeel cedeerde zij echter weer aan Hendrik
Hanssen, oud-muntmeester te Batenburg en te Nijmegen. die weldra samen met Van Meerland!
als muntmeester aan de Gorcwnse Munt werkzaam was.
Anna van Wisse� die op 15 februari 1585 werd beëdigd als poorteres van Gorcwn, stierfop 2
november van dat jaar, waarna haar dochter en schoonzoon pogingen ondernanlen om hun
rechten op het winstaandeel geldend te maken.
Inmiddels was Adriaen van Meerlandt op 22 mei 1585 officieel door de koning van Portugal als
zijn muntmeester aangesteld. Onderhandelingen tussen Van Meerlandt en de Staten van de
Ommelanden hadden echter niet het gewenste gevolg. In november 1585 werd besloten tot
opheffing van de Ommelander Munt te Gorinchem. Pas medio 1589 werd dit muntbedrijfvoor
korte tijd in Culemborg heropend.
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Wel komt op 9 november 1585 een overeenk
Portugese en de Megense Munt. waarbij een
één jaar.
In de zomer van 1586 zou deze maatschap de
muntmeester zijn ontslagen. \'olgens andere 1
muntmeesters met de stad Gorcum gesloten c
daarna met stilzv.ijgende verlenging nog mins
vermelding, dal 'in I 588 sedert enige tijd te w.
dat muntmeester Johan van Everdingen in 15:
naar Megen zou hebben ovc:rgebracht.
Adriaen van Meerlandt zou zijn functie in l Sl
teruggekeerd hoewel ook hij in 158 5 de eed i
hij toch weer als muntmeester van de Portuge
muntmeesters aan het hoofd stonden.
Een daarvan was Jan Gijsbertsz of Gijsbrechll
persoonlijk was aangeboden door prins Erna01
zodat prins Emanuel en de Portugese gezant o
vertrekken.
Later moet Jan Gi_isbertsz toch het muntmeest
van Meerlandt en Hendrik Hanssen wordt hij ;
(rechterlijke archieven Gorinchem 544 fol. 50.
Hanssen blijft tot het sluiten van de �funt op 2
Gasthuisstraat. Zijn beëdiging als burger van d
Bedenkelijke praktijken
Binnen het bestek van dit boekje zou het te vei
van al deze muntmeesters en alk anderen die t

Vast staat. dat een aantal Gorcumse muntrnees
hun inkomen te vergroten door te beknibbelen
omloop brengen van anonieme imitaties van ge
muntsoorten en andere knoeierijen.

Het is vermoedelijk aan de betrokkenheid van 1
te danken geweest, dat deze malversaties niet 1,
van deze muntmeesters. Op dit soort muntrnÎ.s<
Terechtstelling in een ketel met kokende olie, c
van alle bezit, was daarbij geen uitzondering.

Afb. 1 O Rijksdaalder van Karel van Megen (imitatie van Brunswijkse daalder)
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Hendrik Crae:p·anger, rn1U1tmeester ,·a

In tegenstelling tot de Gorcwnse muntmeesters
Craeyvanger, niet aan zijn gevangenneming wc

Wel komt op 9 november 1585 een overeenkomst tot stand tussen de muntmeesters van de
Portugese en de Megense Munt. waarbij een soort maatschap wordt aangegaan voor de tijd van
één jaar.
In de zomer van 1586 zou deze maatschap door de gravin van Megen zijn opgezegd en haar
muntmeester zijn ontslagen. \'olgens andere bronnen werd het door de gezamenlijke
muntmeesters met de stad Gorcurn gesloten contract op 1 augustus 1586 hernieuwd en zou het
daarna met s�ijgende verlenging nog minstens 2 jaar in stand zijn gebleven. Uit een andere
vermelding, dat 'in 1588 sedert enige tijd te Megen munten werden geslagen', wordt afgeleid.
dat muntmeester Johan van Everdingen in 1587 uit Gorcurn zou zijn vertrokken en de Munt
naar Megen zou hebben overgebracht.
Adriaen van Meerlandt zou zijn functie in 1586 hebben neergelegd en weer naar Utrecht zijn
teruggekeerd. hoewel ook hij in 1585 de eed als poorter van Gorcum had afgelegd. Later wordt
hij toch weer als muntmeester van de Portugese Munt genoemd, waar toen waarschijnlijk 4
muntmeesters aan het hoofd stonden.
Een daarvan was Jan Gijsbertsz of Gijsbrechtsz, aan wie medio 1586 het muntmeesterschap
persoonlijk was aangeboden door prins Ernanuel van Portugal. Hij weigerde echter de functie.
zodat prins Ernanuel en de Portugese gezant onverrichterzake weer uit Gorcum moesten
vertrekken.
Later moet Jan Gtisbertsz toch het muntmeesterschap hebben aanvaard. Samen met Adriaen
van Meerlandt en Hendrik Hanssen wordt hij genoemd in een akte van 6 maart 1590
(rechterlijke archieven Gorinchem 544 fol. 505 ).
Hanssen blijft tot het sluiten van de !\1unt op 20 februari 1591 in Gorcurn en woont dan in de
Gasthuissttaat. Zijn beëdiging als burger van deze stad had reeds in 1587 plaatsgevonden.

Bedenkelijke praktijken
Binnen het bestek van dit boekje zou het te ver voeren om uitgebreid in te gaan op het hanJekn
van al deze muntmeesters en alle anderen die betrokken zijn geweest bij de Gorcumse !\ lunt.
Vast staat, dat een aantal Gorcumse muntmeesters de verleiding niet heeft kunnen weerstaan
hun inkomen te vergroten door te beknibbelen op gewicht en gehalte van de munten, het in
omloop brengen van anonieme imitaties van goed in de markt liggende buitenlandse
muntsoorten en andere knoeierijen.
Het is vermoedelijk aan de betrokkenheid van het stadsbestuur bij deze bedenkelijke activiteiten
te danken geweest, dat deze malversaties niet hebben geleid tot gevangenneming en veroordeling
van deze muntmeesters. Op dit soort muntmisdrijven stonden uitermate zware straffen.
Terechtstelling in een ketel met kokende olie, of op z'n minst verbanning met verbeurdverklaren
van alle bezit, was daarbij geen uitzondering.

:n (imitatie van BfWlSwijkse daalder)

Hendrik Craeynnger, muntmeester ,·an Culemborg
In tegenstelling tot de Gorcurnse muntmeesters, heeft de muntmeester van Culemborg, Hendrik
Craeyvanger, niet aan zijn gevangenneming weten te ontkomen.
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De volgende samenvatting van gebew1enissen beschrijft zijn betrokkenheid bij illegale
muntpraktijken, die zich niet beperkten tot de vervaardiging, maar zich ook uitstrekten tot het in
omloop brengen van niet geautoriseerde munten.
Uit deze beschrijving blijkt duidelijk de rol van Amsterdamse 'kooplieden' bij de verspreiding
van de dubieuze producten van de omstreden munthuizen. Ook het in bezit hebben van deze
door de plakkaten verboden munten was strafbaar gesteld, hetgeen doot de hieronder genoemde
processen eveneens duidelijk wordt aangetoond. De beschreven gebew1enissen vertonen
overigens opvallende raak,iakken met de problematiek rond de Gorcumse Munt.
In een proces, dat eind 1587 door de Staten van Holland werd gevoerd tegen de Gorcurnse
muntmeesters, wordt vermeld, dat aan een zekere Egbert Cloot, wonende bij Hendrik
Craeyvanger, 'hoofd van eene clandestiene Munt te Amsterdam', een zak valse Gorcumse
munten gewnden was.
Deze Craeyvanger, die zich later 'koopman te Amsterdam' noemt, wordt in 1589 door de Staten
van de Groninger Ommelanden aangesteld als muntmeester aan de nieuw opgerichte
Ommelander Munt te Culemborg.
Zoals bekend. was deze !\1unt eerder al enige tijd in Gorcurn gevestigd geweest, doch sinds het
najaar van 1585 gesloten. De reden daarvan was, dat de Staten van de Ommelanden niets meer
te maken wilden hebben met de in opspraak geraakte Gorcurnse muntmeesters.
Begin 1591 zou Hendrik Craeyvanger zelf in ernstige problemen komen door zijn malafide
muntslag, niet alleen voor de Ommelanden, maar ook op naam van graafF1oris van Culemborg.
In 1592 zou hij daarvoor in de Gevangenpoort te 's-Gravenhage zijn opgesloten, doch in 1595.
volgens andere bronnen in 1597. weer zijn vrijgelaten.
Het boek van Van de Kamp: Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau (blz. 156-157)
beschrijft. hoe deze gratieverlening te danken zou zijn geweest aan de voorspraak van enkele
vooraanstaande adellijke dames, waaronder prinses Ernilia van Nassau en haar vriendin l'v!aria
van Brirneu, de gravin van Megen.
Tijdens een bruiloftsfeest op het kasteel van Buren in februari 1595 waren de dames benaderd
door :\1ayken Pieters, de echtgenote van Hendrik Craeyvanger, met het verzoek voor haar man
te pleiten bij de Staten-Generaal.

Maria van Megen, destijds eveneens belangheb
1600 .met haar echtgenoot Karel van Croy, wa:i
Uit processen, in 1595 gevoerd voor de Raad v
betrokken is geweest bij allerlei muntmisdrijven
Zo werden door hem in Culemborg geslagen va
Pieter van der Hagen, koopman te Amsterdam,
naar Dantzig te hebben gezonden.
In een proces tegen een andere Amsterdamse P'
Craeyvanger in het najaar van 1591 ook zowel,
(Zweedse daalders) zou hebben nagernaak1: "g,
contrefeytinge van Roosenobles van Engelant,
gemumet te hebben, beschuldiget wordde".

Deze valse Zweedse munten waren aanvankelij�
Zweden verblijvende relatie van de Amsterdanu
Zaltbommel. De afgeleverde munten bleken ech
Kerkhoven stuurde daarom een deel van de zen,
Amsterdam terug. Meynertsz gaf de opdracht cl.
Culemborg, en betaalde de munten, zoals blijkb;
Ook nu bleken de valse daalders niet aan de vei,
munten andermaal geretourneerd.
Nadat Meynertsz de daalders nog vergeefs had ,
HardelWÎjk en van Friesland, werd de hele partij
schout in beslag genomen.

Evenals Hendrik Craeyvanger, kregen de beide ,
Me)nertsz gratie. Hun 'brieven van abolitie ofp,

Zowel de Ommelander Munt als de omstreden 11
toen al lang en voorgoed gesloten.

De dames vonden aanleiding op dit verzoek in te gaan en herhaalden hun pleidooi een jaar later,
toen bleek dat hun voorspraak nog niet tot het gewenste resultaat bad geleid.
Pas in 1597 besloten de Staten-Generaal op advies van de Raad van State tot gratieverlening, zij
het met verbeurdverklaren van het bij Craeyvanger in beslag genomen goud, gemunt en
ongemunt.
In hetzelfde jaar zou prinses Ernilia, een dochter van Willem van Oranje, in het huwelijk treden
met prins Ernanue� zoon van de in 1595 in Frankrijk overleden Don Antonio van Portugal. Zij
hadden l O jaar eerder al met elkaar kennis gernaak1 bij een van de bezoeken van Ernanuel aan
de Republiek, om hier namens zijn vader hulp en steun te zoeken bij
pogingen om zijn
verloren koninkrijk te heroveren. Tijdens deze bezoeken in 1586/87 onderhield Ernanuel ook
contacten met de Munt in Gorinchem.

diens
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Maria van Megen, destijds eveneens belanghebbende bij de Gorcumse Munt, verzoende zich in
1600.met haar echtgenoot Karel van Croy, waarna beiden zich vestigden in Luik.

jft zijn betrokkenheid bij illegale
:liging, maar zich ook uitstrekten tot het in

Uit processen, in 1595 gevoerd voor de Raad van State, blijk1 hoezeer Hendrik Craeyvanger
betrokken is geweest bij allerlei muntmisdrijven.

rdamse 'kooplieden' bij de verspreiding
izen. Ook het in bezit hebben van deze
teld, hetgeen door de hieronder genoemde
eschreven gebeurtenissen vertonen
l rond de Gorcwnse Mwit.

Zo werden door hem in Culemborg geslagen valse rozenobe/s en dubbele dukaten geleverd aan
Pieter van der Hagen, koopman te Amsterdam, die bovendien toegaf 650 Ommelander daalders
naar Dantzig te hebben gezonden.
In een proces tegen een andere Amsterdamse poorter, Syvert Me)nertsz, wordt aangetoond. dat
Craeyvanger in het najaar van 1591 ook zowel vierkante als ronde 'Sweedsche Cbppingen'
(Zweedse daalders) zou hebben nagemaak1: "ge/yck dan hy nu a/soo men seght met

Lnd werd gevoerd tegen de Gorcwnse
)ert Cloot, wonende bij Hendrik
rnsterdam', een zak valse Gorcurnse

dam' noemt, wordt in 1589 door de Staten
eester aan de nieuw opgerichte
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contrefeytinge van Roosenobles van Enge/ant, Henricus Nobels ende Swetsche Klippinger
gemunzet te hebben, beschu/diget wordde" .

Deze valse Zweedse munten waren aanvankelijk door een zekere Simon van Kerkhoven, een in
Zweden verblijvende relatie van de Amsterdammer Meynerts.z, besteld bij de muntmeester van
Zaltbommel. De afgeleverde munten bleken echter bijzonder slecht te zijn nagemaakt. \' an
Kerkhoven snuu-de daarom een deel van de zending, verstopt in een ton met tarn,e, naar
Amsterdam terug. M�nertsz gaf de opdracht daarna aan Craeyvanger, de muntmeester van
Culemborg, en betaalde de munten, zoals blijkbaar gebruikelijk was, onder gefingeerde naam.
Ook nu bleken de valse daalders niet aan de verwachtingen te voldoen en werden de zakken met
munten andermaal geretourneerd.
Nadat M�ertsz de daalders nog vergeefs had aangeboden aan de muntmeesters van
HardeIWijk en van Friesland, werd de hele partij tenslotte in zijn woning door de Amsterdamse
schout in beslag genomen.
Evenals Hendrik Craeyvanger, kregen de beide Amsterdammers Pieter van der Hagen en Syvert
Me)nertsz gratie. Hun 'brieven van abolitie ofpardon' dateren van eind 1595.
Zowel de Ommelander Munt als de omstreden munthuizen in Culemborg en Gorcum waren
toen al lang en voorgoed gesloten.

en herhaalden hwi pleidooi een jaar later,
te resultaat had geleid.
1 de Raad van State tot gratieverlening, zij
beslag genomen goud, gemunt en
Villem van Oranje, in het huwelijk treden
werleden Don Antonio van Portugal. Zij
een van de bezoeken van Emanuel aan
l te zoeken bij diens pogingen om zijn
min 1S86/87 onderhield Emanuel ook
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Afb. 11 Dubbele nobel op naam van de heer van Arkel (zilveren pied/ort)
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Afb. 12 Rijksdaalder op naam van Ark

: heer van Arkel (zilveren pied/ort)

Afb. 12 Rijksdaalder op naam van Arkel (imitatie van de Brunswijkse /ich11aler)
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7. Munten en muntstempels
Gorcwnse munten en munten uit Gorinchem
De in het voorgaande reeds enkele malen genoemde koperen duiten zijn samen met de eveneens
al eerder besproken gouden rozenobels ongetwijfeld de bekendste Gorcumse mwiten.
Behalve de al genoemde rozenobels en nobels op naam van Eduard IV resp. Hendrik VI van
Engeland, zijn vermoedelijk ook de gouden Spaanse dubbele dukaten van Ferdinand en Isabella
in groten getale in Gorcum nageslagen. Onder andere uit muntvondsten zijn van deze
mwitsoorten vele exemplaren bekend.
Bijzondere munten: zeldzaam en uniek
Naast de anonieme imitaties van nobels en rozenobels, komen ook exemplaren voor, die in het
omschrift (zoals bijvoorbeeld met de vermelding DNI AR voor Domini Arkelensis) of
anderszins herkenbaar zijn als afkomstig uit het Gorcumse munthuis.
Zo zijn er rozenobels bekend op naam van de Ommelanden,· enkele varianten met het wapen
en·of met de naam van Arke� en (roze)nobels in verschillende typen met de verborgen naam
van Maria van Megen.
Ook zijn imitaties van Engelse sovereigns of dubbele (roze)nobels bekend: op naam van de heer
van Arkel een zgn. piecij'ort of proefstuk in zilver, en in goud een ander type met de naam van
de_ gravin van Megen.
Naast de genoemde 'piedfort' bevinden zich in verzamelingen ook enkele andere in Gorcurn
geslagen zilveren munten, zoals (rijks)daalders op naam van Arkel en van de Ommelanden. en
exemplaren op naam van Karel van Megen resp. met de naam van gravin Maria (allen imitaties
o.a. van Brunswijk).
Van koning Antonio van Portugal komen voor de zilveren teston en een zilveren frank van
Frans type. Tenslotte kent men nog de zgn. zwarte penning op naam van Megen: imitaties van
de munt ter waarde van drie plakken van de 'Drie Steden' (Deventer, Kampen en Zwolle).
De meeste van deze munten komen slechts in één of maar in enkele exemplaren voor en zijn
dus uiterst zeldzaam.
Andere soorten in literatuur en stempelcollectie
In de literatuur en in de stempelcollectie (zie hierna) komen nog andere muntsoorten voor,
waarvan tot nu toe echter geen werkelijk geslagen exemplaren werden aangetroffen.
De heer M. Schulman beschrijft in een van zijn publicaties in het Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde (1915) nog een teston op naam van de Portugese koning Sebastiaan en een
Spaanse dubbele dukaat, beide herkenbaar als afkomstig uit Gorcurn. Deze munten werden

destijds gevonden in Schoonhoven en bevonden zich later in de collectie van wijlen de heer J.
Schulman. In 1915 was de eigenaar van de munten al niet meer bekend.
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Afb. 15 Stempel voor het slaan van de voorzijde van de Spaanse dubbele dukaat
'met de twee hoofden'. Ferdinand en Isabella
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Drie verschillende Gorcwnse jetons of rekenpenningen, in koper en in zilver, vallen buiten het
bestek van dit overzicht.12l

De collectie muntstempels in museum "Dit is in Bethlehem"
De muntstempels, die na het sluiten van de munt in 1591 bewaard zijn gebleven, behoren nu tot
de collectie van Gorcum's museum "Dit is in Bethlehem". De unieke verzameling bestaat uit 72
stempels, deels gebruil1 en deels ongebruikt. In 1917/18 zijn de stempels beschreven door de
heer M. Schulman. Van zijn publicatie in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde is destijd�
ook een overdruk verschenen als afzonderlijke uitgave.
Zoals in de inleiding al is opgemerkt, zijn niet van alle stempels uit deze collectie werkelijk
geslagen munten bekend. Zo zijn van de in de instructie van muntmeester Hendrik van
Velthuyzen genoemde Portugese halve mi/reis met breed kruis weliswaar drie (ongebruikte)
stempels aanwezig, doch is deze muntsoort voor zover bekend hier nimmer geproduceerd.
Van de wel bekende teston van koning Antonio bevinden zich maar liefst 19 stempels in de
collectie, waarvan 18 voorzijde-en slechts één keerzijdestempel.
Andere Portugese muntsoorten die in de stempelverzameling voorkomen zijn de dukaat met
kort kruis (4 st.) en de 1'2, 114, ]t8 en 1 1 16Porh,guez(elk 2 st.). Verder stempels waarmee
testons en halve testons zijn geslagen op naam van de Portugese koning Sebastiaan, die reeds in
1578 zou zijn overleden (totaal 7 st.).

De al eerder besproken rozenobe/s zijn vertegenwoordigd met 9 stempels: van de dubbele
(roze)nobel op naam van de heer van Arkel is één voorzijdestempel aanwezig.
Van de Megense Munt zijn alleen 4 stempels aanwezig van de z.gn. zwarte penning.
Verder voor- en keerzijdestempels van de dubbele dukaat (2 st.), de Overijsselse
kruisrijksdaa/der (3 st.) en de castillan of z.gn. houten ketken van Karel\," (2 st.). Van zo\\el de
Brunswijkse /ichttaler als van de maravedi bevindt zich slechts één stempel in de collectie.
Tenslotte 5 keerzijdestempels van de Gorcumse duit en drie verschillende keerzijdestempels van
de z.gn.jetons of rekenpenningen, die in 1586 en 1588 in Gorcum zijn geslagen.

Stempelkabinet van 's Rijks Munt
In het stempelkabinet van het museum van 's Rijks Munt te Utrecht bevindt zich ook nog een
drietal Gorcwnse muntstempels. Deze stempels zijn afkomstig uit de collectie van de Gorcwnse
notaris de heer C.G. Boonz.ajer en in de vorige eeuw door 's Rijks Munt op een veiling
aangekocht.
Het betreft een voorzijdestempel van de teston van koning Antonio, een voorzijdestempel van
de Gorcumse duit, en een stempel voor het slaan van de keerzijde van een gouden Portugue:: of
van een ziMren cruzado.

:ijde van de Spaanse dubbele dukaat
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8. Munthuizen en hun plaats in de historische stad
De Munt van Holland
De Munt van Holland is van oudsher gevestigd geweest in Dordrecht. Hoewel deze stad reeds in
1283 het muntrecht zou hebben ontvangen, is van stedelijke muntslag niets bekend.
In het muntgebouw aan de Voorstraat werden sinds omstreeks 1367 de munten geslagen voor
de Hollandse graven. Vanaf 1581 werd het muntbedrijf als provinciale Munt voortgezet door de
Staten van Holland, tot de Munt in 1806 door Lodewijk Napoleon werd gesloten.
Het mW1tgebouw bestaat nog steeds, zij het, dat in de loop der tijd vele verbouwingen hebben
plaatsgevonden. Boven de ingang bevindt zich nog steeds het gekroonde wapenschild met de
Hollandse Leeuw en de tekst: "DE MVNT VAN HOLLANT".
Het poortje, dat aan de Voorstraat toegang geeft tot het muntcomplex, dateert van 1555, na een
verbouwing van het mW1tgebouw in opdracht van Karel V. Het poortje draagt het opschrift:
"DIT IS DIE MVINTE DES ROM KEYSERS IC EN GRAEFFEUCKHEYTS VA
HOLLA.l\'DT", waarbij de letters IC vermoedelijk staan voor Imperator Caesar of voor
Imperatoris Caroli (van Keizer Karel).
Boven het poonje aan de andere zijde van het complex, aan de Doelstraat, is een steen
aangebracht waarop o.m. gereedschappen zijn afgebeeld. Deze hebben geen betrekking op het
mWltbedrijf, maar zijn S)'lllbolen van de Dordtse Vrijmetselaars, die sinds de 19e eeuw een
gedeelte van het muntgebouw in gebruik hebben en er hun loge "La Flamboyante" hebben
gevestigd.
In 1986 kwam een grootscheepse renovatie van het mW1tcomplex gereed en werd de
'heropening van de MW1t' gevierd met de uitgifte van een penning en een open huis tijdens de
toen ingestelde Dordtse monumentendag. In het gebouw is thans de Toonkunstrnuziekschool
gehuisvest.

De Munt te Gorinchem
In tegenstelling tot de situatie in Dordrecht, zal men in de historische binnenstad van Gorinchem
vergeefs zoeken naar het voormalige muntgebouw. Hoewel uit vroegere publicaties over de
Gorcumse MWlt en naspeuringen in het gemeentearchief vrij nauwkeurig bekend is waar de
mW1tactiviteiten hebben plaatsgevonden, is daarvan in het stadsbeeld niets meer terug te vinden.
Evemnin zijn er afbeeldingen van het Gorcumse mW1thuis bekend.
Overigens is er in Gorcum niet één, doch zijn er tenminste twee muntwerl<plaatsen geweest, die
aanvankelijk afzonderlijk zouden hebben gefunctioneerd, maar vermoedelijk al na korte tijd
zouden zijn samengevoegd. De geraadpleegde literatuw- geeft hierover geen duidelijke
informatie.
De locatie van het laatste, gecombineerde munthuis, dat in de Haarstraat was gevestigd, is thans
nog duidelijk aan te geven. Er zijn vage aanwijzingen, dat in 1584 in de Molenstraat tijdelijk nog
een derde muntatelier actief zou zijn geweest.
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DORDRECHT

Atb. 16 Toegangspoortje van de�

DORDRECH 1

Afb. 16 Toegangspoortje van de Munt van Holland te Dordrecht (1555)
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Afb. 17 Tekening naar de kaart van Gorinchem van Jacob van Deventer ( circa 1558)

C>
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Het munthuis op de Timmerwerf

f

De eerste notitie met betrekking tot de Gorcumse Munt in de in 1929 verschenen Kroniek van
Gorinchem van de Gorcumse gemeenteontvanger en historicus W.F. Emck is gedateerd 1583
en vermeldt, dat de ambassadeur van de koning van Portugal in de stad vertoeft in verband met
de Munt en als gast van de stad logeert in "den Engel".
Uit het voorgaande is al bekend hoe dit bezoek tot resultaten heeft geleid: nog in oktober van
datzelfde jaar staat het stadsbestuur de koning van Portugal, Don Antonio, toe in de stad een
muntwerkplaats te openen.
Niet duidelijk is echter waar dit muntatelier toen werd gehuisvest. Wel is bekend, dat de Munt in
1584 in de Haarstraat was gevestigd, doch of dit gebouw al direct in het najaar van 1583 werd
betrokken is onzeker.
Blijkens de stadsrekening van dat jaar, moet het stadsbestuur in 1583 npmte beschikbaar hebben
gesteld voor het inrichten van een muntwerkplaats in een van de gebouwen op de
Stadstimmerwerf. Ook werd van stadswege een bord aan de gevel van dat gebouw bevestigd.
met het opschrift: "In de Munt".
De thesauriersrekening vermeldt de volgende drie posten, waarvan de beide laatsten tezamen het
bedrag vormen van de eerste en het werk enigszins anders omschrijven:
"Betaald Jacob ,\fertens. steenhouwer van dat hij de waepen In de .Munt afgehouwen ende
eenen datum op den blauwen steen gehouwen heeft, die men aldaar in de nieuwe munlle sette
· 20 stuivers."
• Betaald Jacob Mertens, steenhouwer over het afhouwen van het bordde van de muntte 8
stuivers."
"Betaald deze/ven van dat hij den datum gehouwen heeft op den blauwen steen in den muur
aan den timmerwerf 12 stuivers." 13 >

Uit deze gegevens zou kunnen worden opgemaakt, dat de Portugese Munt in eerste instantie op
de Tirnmeiwerf werd ondergebracht en enige tijd later naar de Haarstraat werd verplaatst.
Een andere mogelijkheid is echter, dat niet de Portugese Munt, maar het munthuis van de graaf
en de gravin van Megen eind 1583 op de Tirnmeiwerfwerd gehuisvest.
De Timmerwerf
Op de tegenwoordige plattegrond van Gorinchem zal men de Tirnmeiwerf vergeefs zoeken. Op
oude kaarten en afbeeldingen van de stad is de werfte vinden aan de Meiwede, ten oosten van
de ingang van de Lingchaven.
Men kon de werf bereiken via de Hoofdpoort bij de Peterbrug, een van de stadspoorten die deel
uit:maak1en van de in 1583 nog bestaande middeleeuwse ommuring. Ter plaatse liep de
stadsmuur van de Hoofdpoort langs de zuidzijde van de Robberstraat naar de Robbertstoren en
vandaar noordwaarts langs de oude stadswal, toen de oostelijke stadsgrens (nu Kalkhaven-
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Keizerstraat). Achter de stadswal liep de Oostgracht, die bij de tegenwoordige Krommenhoek
naar het westen afboog en uitliep in de Lingehaven.
Buiten de Hoofdpoort lag de Appehnarkt (later Kriekenmarkt) en verderop aan de rivier het
Groot- of Timmerhoofd met de 'Stads-scheeps-tinunerwerl'. Om vanaf de Appelmarl.1 de werf
te kunnen bereiken moest men ter hoogte van de huidige Krommenhoek eerst nog een brug of
heul (later de Kettingbrug) over het water van de zojuist genoemde Oostgracht passeren. Dit van
de latere Kalkhaven afbuigende water werd ook wel 'het water van het Kromhout' genoemd.
De hierboven geschetste situatie is duidelijk te herkennen op de kaart van Gorcwn, die Jacob
van Deventer tussen 1558 en 1572 in opdracht van Philips II vervaardigde.
In 1592 werd de Hoofdpoort afgebroken. Een latere kaart, de plattegrond van Gorcum anno
1600 van N. Wijdtmans, geeft een beeld van GorclDll na de stadsuitleg aan het eind van de 16e
eeuw, en de vervanging van de naar schatting ruim tweehonderd jaar oude middeleeuwse
ommuring met poorten en torens door een nieuwe vestinggordel. De aanleg van deze nieuwe
vestingwerken werd noodzakelijk geacht in verband met het strategisch belang van de stad in de
strijd om de onafhankelijkheid tijdens de Tachtigjarige oorlog. Dat dit belang ook werd ingezien
door de Staten van Holland blijk1 uit de samenwerking - ook financieel - van het stadsbestuur en
de Staten bij de totstandkoming van Gorcums nieuwe vestingstelsel.
De nieuwe vestingwal met elf bastions is thans nog bijna volledig aanwezig: van de vier
stadspoorten die daarin werden opgenomen is er nu nog één over: de Dalempoort in het
zuidoosten van de stad.
De stadsuitleg was voor de ontwikkeling van Gorcum van grote betekenis. Door de nieuwe
omwalling werd een gebied omsloten, dat aanzienlijk groter was dan voorheen, waardoor binnen
de stadsgrenzen meer leef- en werkruimte en ook meer ontplooi-ingsmogelijkheden ontstonden.
Naast de uitbouw en versterking van de vesting en alle daarmee verband houdende werken,
zorgden ook de aanleg van nieuwe straten en de bouw van huizen voor een enorme
bedrijvigheid.
In tegenstelling tot de oudere kaarten en afbeeldingen, die geen of nauwelijks bebouwing op de
Timmerwerf aangeven, .zijn op de plattegrond van Wijdtrnans en ook op latere kaarten, zoals die
van omstreeks 1625 uit de atlas van Blaeu en de plattegrond van J.M. Martini van circa 1740,
een aantal kleine en enkele grotere gebouwen ingetekend. Ook de toegangsbrug is daarop
duidelijk te zien, terwijl op de plattegrond van Blaeu bovendien de runmolen, later oliemolen
"Nooit Vohnaakt" is vermeld.
Uit het feit, dat in 1583 in een gebouw op de Timmerwerf een muntatelier werd gevestigd,
volgt, dat daar dus toen al enkele opstallen moeten hebben gestaan. Bovendien werd in 1566 op
het Hoofd bij de Timmerwerf het 'Geuzenhuis' gebouwd, het eerste eigen kerkgebouw van de
Gorcurnse calvinisten. Een jaar later moest dit houten kerkje echter weer worden afgebroken.
Later stond hier bij de havenmond de oliemolen "De Eendracht" (eerder runmolen), die
jarenlang mede het silhouet van Gorcwn bepaalde. De molen, waarvan veel afbeeldingen
bestaan, is duidelijk aangegeven op eerdergenoemde kaart van J.M. Martini.
Het enige, dat ter plaatse nog herinnert aan de Timmerwerf is een gevelsteen, aangebracht in de
20e-eeuwse gevel van het pand Krommenhoek 31. De gevelsteen, met aan weerszijden stenen
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Atb. 19 De Schip timmeiwerf; detail van de paneelschildering van Gorinchem, gezien
vanuit het oosten, van een onbekende kunstenaar (1568)

st·
'<t·

met resp. "Anno" en "1659", toont de afbeelding van een gekromd stuk hout en de tekst: "Het
Kromhout". Deze naam en voorstelling verwijzen mogelijk naar de spanten, die werden gebruikt
bij de bouw van schepen op de vroeger vóór dit huis liggende werf
De locatie van het munthuis
Mjsschien is de vraag, waarom de m1mtwerkplaats in 1583 werd ondergebracht in een gebouw
op de Timmerwerf, eenvoudig te beantwoorden. De meest voor de hand liggende verklaring zou
zijn. dat in de toen waarschijnlijk overvolle stad geen andere huisvesting beschikbaar was en het
stadsbestuur daarom ruimte heeft aangeboden op de toen nog in feite buiten de stad liggende
werf
Er zijn echter ook andere redenen denkbaar, waaruit zou Lllllllen blijken, dat zeer bewust is
gekozen voor deze locatie. Er valt daarbij niet te ontkomen aan een vergelijking met de
gebeurtenissen, die zich een aantal jaren eerder hadden voorgedaan.
Hagepreken en het Geuzenhuis

·· w

G;

Toen de opmars van de reformatie in 1566 niet meer scheen te stuiten, verlangde een groep
Gorcumse calvinisten onder leiding van oud-burgemeester Adriaen Dirksz. van den Heuvel van
de stedelijke overheid een eigen kerkgebouw. In de zomer van dat jaar waren ook buiten de
Gorcumse poorten al enkele malen zgn. Hagepreken gehouden, o.a. op de vóór de
Stadstimmerwerf in de Merwede liggende Midden- of Galgenwaard en op het al eerder
genoemde 'Groot Hooft'. Met het oog op de komende winter en gebruik makend van de
verwarring die was ontstaan door de inmiddels op vele plaatsen woedende 'Beeldenstorm',
bepleitten de Gorcumse calvinisten aanvankelijk de overname van een bestaand keri.gebouw,
zoals de Heilige Geestkapel aan de Arkelstraat of desnoods de buiten de (oude) Kanselpoort in
de zgn. Voorburch of Voorstad liggende Leprozenkapel.
Het stadsbestuur wendde zich daarop schriftelijk tot stadhouder Willem van Oranje en vroeg om
zijn bemiddeling. Medio oktober kwam de Prins persoonlijk naar Gorcum en kwam in overleg
met de calvinistische leider Adriaen van den Heuvel tot een compromis: het 'accoord van de
Prins'. Hierin werd vastgesteld, dat de protestanten zelf een nieuw kerkje mochten bouwen
buiten de stadsmuren.
Nog vóór de winter verrees daarna op het Groothoofd buiten de Hoofdpoort het eerste
calvinistische kerkje van Gorcurn: het 'Geuzenhuis'. Erg lang zou dit houten bedehuis overigens
niet blijven staan: reeds in het voorjaar van 1567 werd het weer afgebroken met het oog op de
bedreigende veldtocht van Alva en zijn 'Raad van Beroerten'.
Muntslag buiten de stadspoorten
Terugkerend naar de situatie in 1583, lijken er ook dan genoeg argumenten geweest te zijn voor
een compromis en dus om een besluit van gelijke strekking te nemen: vestiging van het mllllthuis
buiten de stadspoorten.
Evenals in 1566 ging het om een beslissing in een omstreden zaak, die inging tegen een
uitdrukkelijk verbod van het boven het stadsbestuur staande gezag: ditmaal niet Philips Il, die
sinds 1581 immers niet meer als landsheer werd eri.end, maar de Staten van Holland.
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Vermoedelijk is ook nu stadhouder Willem van Oranje door het stadsbestuur op de hoogte
gebracht of is hem om advies gevraagd: weliswaar verleende deze geen toestemming, doch heeft
hij wel van zijn instemming laten blijken.
De in het compromis besloten oplossing, om de in feite verboden activiteiten te doen
plaatsvinden buiten de stadspoorten, zou hebben moeten suggereren, dat het stadsbestuw
daarvoor niet verantwoordelijk kon worden gesteld.
Gezien de mate waarin het stadsbestuur reeds bij de voorbereidingen was betrokken, zou deze
stelling echter moeilijk vol te houden zijn. Bovendien hield de jurisdictie van de stad niet altijd
op bij de stadspoort: ook bijvoorbeeld de zgn. voorbw-cht of voorstad en het buitengebied, 'de
banne', behoorden tot het stedelijk rechtsgebied. Ook de buiten• ofhagepoorters hadden rechten
en plichten en konden op bescherming door de stedelijke overheid rekenen, zij het, dat buiten de
poorten veelal wat minder strakke bepalingen golden.

Verplaatsing van het munthuis
Reeds in het begin van 1584 ofmisschien al eind
een gebouw in de Haarstraat. Over het juiste tijds1
geven de geraadpleegde bronnen geen informatie.
de Timmerwerf al zo snel na het openen van de :t-.
Het is mogelijk, dat de verplaatsing van het muntl
werkzaamheden in verband met de aanleg van het
waarmee in 1584 juist ter plaatse van de Timrnen
Aannemelijker is echter, dat de verituizing verban,
Megense Munt eind 1583/begin 1584 of de herop
in maart 1584.

Al met al lijkt dit compromis • zo dit al bewust is gekozen om zich bij voorbaat in te dekken
tegen eventuele problemen • een nogal gekunstelde constructie, die zover bekend ook nimmer
door het stadsbestuw- als verweer tegenover de Staten van Holland is gebruikt.

Omdat Hendrik van Velthuyzen naast zijn muntm
functie nu ook (opnieuw) aan de Ommelander M1
omzien naar een ruimere behuizing.

Daar is ook weinig gelegenheid voor geweest, want evenals destijds het 'Geuzenhuis', is ook het
'1vfunthuis' weer vrij snel van de Timmerwerfverdwenen.
Aanleg van de nielffl·e vestingwal

\'ast staat, dat na het overlijden van Hendrik van ·
nauwe samenwerking ontstaat tussen zijn weduwe
Everdingen, de muntmeester van de Megense Mu
een soort maatschap tussen de muntmeesters van ,

In 1584 werd er een accoord gesloten tussen de Staten en de stad over het maken van het eerste
dèel van de nieuwe fortificatiën, vanaf de havenmond, 1� de Scheepstimmerwerf (Altenawal)
náar de nieuwe Burchtpoort, de tegenwoordige Dalempoort. Dan volgt in 1586 de wal aan de
oostzijde en vervolgens andere gedeelten. tot de vesting in 1642 na de bouw van de inmiddels al
weer verdwenen Waterpoort zijn nu nog bekende vorm heeft gekregen.

Hoewel hierover geen zekerheid bestaat, lijkt aanr
Ommelander als de Megense Munt na het eerste t
munte' in de Haarstraat waren gevestigd. Vanafdi
van een gezamenlijke bedrijfsvoering, zij het onde
verantwoordelijke muntmeesters.

Door de werkzaamheden aan het verdedigingsstelsel raal..1e de stad 'in zware schulden', zodat
steeds nieuwe contracten over de kosten met de Staten noodzakelijk waren. Ook moesten de
inwoners van 1580 tot 1591 wekelijks een bijdrage betalen voor de versterking van de stad, het
zgn. walgeld. Voorts zou de stad de aanleg van de nieuwe vestingwal in niet onbelangrijke mate
hebben gefinancierd met haar aandeel in de op�t van het muntbedrijf.

\luntslag in de Molenstraat

Met het gereedkomen van de nieuwe vestingwal in het oosten van de stad verviel de functie van
de Oostgracht als vestinggracht en diende deze voortaan als binnenhaven: de Kalkhaven.
Uit de vermelding, dat "In denJaare 1574 de Stad vergroot (is) agter den Appeldijk, en ook de
Kalkhaven gegraven werd" blijkt dat de uitleg van het oostelijk deel van Gorcum reeds veel
eerder was begonnen.
Drie eeuwen later, in 1870, wordt de Kalkhaven gedempt.
De Timmerwerf heet dan Nonnenveld en is inmiddels bebouwd met huizen, waarvan de meeste
al weer zijn verdwenen; twee huizen, de nwmners 6 en 8, staan op de Gorcumse
monumentenlijst en stammen uit het begin van de 19e resp. eind van de 18e eeuw. Een
verklaring van de naam van het Nonnenveld kon in de geraadpleegde literatuur of op andere
wijze niet worden gevonden.
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Aanwijzingen in het handschrift van de al eerder E
historicus W.F. Emck uit 1924: Oude namen van
mogelijk op een derde muntatelier, dat in 1584 tijc
Molenstraat. Het gaat om de vermelding, dat de v,
huis, later met de naam "De gulden passer", in 15
ofdoor de stad.

Het betreffende pand was in 1584 eigendom van i
oostzijde van de Molenstraat, het derde huis na d<
18e-eeuws woonhuis met huisnwmner 25.

Hoewel in de verder geraadpleegde literaruur neeg
wordt vermeld, is met uitgesloten, dat hier voor k<
de Megense Munt gevestigd is geweest, alvorens <
overgebracht.

Evengoed is echter denkbaar, dat hier tijdelijk een
gegevens hierover zijn tot nu toe evenwel niet gev
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1je door het stadsbestuw- op de hoogte
erleende deze geen toestemming, doch heeft

:ite verboden activiteiten te doen
1eten suggereren, dat het stadsbestuw-

voorbereidingen was betrokken, zou deze
l hield de jurisdictie van de stad niet altijd
,w-cht of voorstad en het buitengebied, 'de
k de buiten- of hagepoorters hadden rechten
:lijke overheid rekenen, zij het, dat buiten de

Verplaatsing van het munthuis
Reeds in het begin van 1584 of misschien al eind 1583 zou het muntatelier zijn verplaatst naar
een gebouw in de Haarstraat. Over het juiste tijdstip waarop dit zou hebben plaatsgevonden
geven de geraadpleegde bronnen geen informatie. Evenmin is bekend waarom het munthuis op
de Tinlmerwerf al zo snel na het openen van de Munt werd verlaten.
Het is mogelijk, dat de verplaatsing van het munthuis iets te maken heeft met de
werkzaamheden in verband met de aanleg van het eerste deel van de nieuwe vestingwal,
waarmee in 1584 juist ter plaatse van de Tinlmerwerf werd begonnen.
Aannemelijker is echter, dat de verhuizing verband houdt met de komst naar Gorcum van de
Megense Munt eind 1583/begin 1584 of de heropening van de Ommelander Munt in deze stad
in rnaar1 l 584.

wzen om zich bij voorbaat in te dekken
;onstructie, die zover bekend ook nimmer
n van Holland is gebruikt.

Omdat Hendrik van Velthuyzen naast zijn muntmeesterschap aan de Portugese Munt deze
functie nu ook (opnieuw) aan de Ommelander Munt ging uitoefenen, heeft men wellicht moeten
omzien naar een ruimere behuizing.

:venals destijds het 'Geuzenhuis', is ook het
::nen.

Vast staat, dat na het overlijden van Hendrik van Velthuyzen in het voorjaar van 1584, een
nauwe samenwerking ontstaat tussen zijn weduwe en opvo�ter Anna van Wissel en Johan van
Everdingen, de muntmeester van de Megense Munt. Deze samenwerking zou later resulteren in
een soort maatschap tussen de muntmeesters van de Portugese en de Megense Munt.

en en de stad over het maken van het eerste
d, langs de Scheepstimmerwerf (Ahenawal)
rnpoort. Dan volgt in 1586 de wal aan de
ing in 1642 na de bouw van de inmiddels al
,rm heeft gekregen.

Hoewel hierover geen zekerheid bestaat, lijkt aannemelijk, dat zowel de Portugese, de
Ommelander als de Megense Munt na het eerste halfjaar van 1584 in 'de huysinge van de
munte' in de Haarstraat waren gevestigd. Vanaf die tijd moet in de praktijk sprake zijn geweest
van een ge=enlijke bedrijfsvoering, zij het onder leiding van ten minste twee
verantwoordelijke muntmeesters.

raak1e de stad 'in zware schulden', zodat
en noodzakelijk waren. Ook moesten de
,etalen voor de versterking van de stad, het
ieuwe vestingwal in niet onbelangrijke mate
st van het muntbedrijf.

Muntslag in de Molenstraat

et oosten van de stad verviel de functie van
aan als binnenhaven: de Kalkhaven.
·ergroot (is) agter den Appe/dijk, en ook de
tet oostelijk deel van Gorcum reeds veel

empt.
Is bebouwd met huizen, waarvan de meeste
en 8, staan op de Gorcumse
ie resp. eind van de 18e eeuw. Een
Ie geraadpleegde literatuw- of op andere

Aanwijzingen in het handschrift van de al eerder genoemde Gorcumse gemeenteontvanger en
historicus W.F. Emck uit 1924: Oude namen van huizen en straten in Gorinchem, duiden
mogelijk op een derde muntatelier, dat in 1584 tijdelijk actief zou zijn geweest in de
Molenstraat. Het gaat om de vermelding, dat de verponding (onroerend-goed-belasting) voor het
huis, later met de naanl "De gulden passer", in 1584 betaald zou worden door de muntmeester
of door de stad.
Het betreffende pand was in 1584 eigendom van Gherrit Peters, schrijnwerker, en lag aan de
oostzijde van de Molenstraat, het derde huis na de Weessteeg. Thans staat op deze plaats een
18e-eeuws woonhuis met huisnummer 25.
Hoewel in de verder geraadpleegde literatuur nergens iets over een muntatelier in de Molenstraat
wordt vermeld, is niet uitgesloten, dat hier voor korte tijd het munthuis van de Ommelanden of
de Megense Munt gevestigd is geweest, alvorens dit naar het muntgebouw in de Haarstraat werd
overgebracht.
Evengoed is echter denkbaar, dat hier tijdelijk een van de muntmeesters heeft gewoond. Nadere
gegevens hierover zijn tot nu toe evenwel niet gevonden.
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Andere interpretaties
Het ontbreken van informatie of het verloren gaan van oorspronkelijke bronnen houdt in, dat
naar allerlei zaken slechts kan worden gegist, tetwijl wél beschikbare gegevens veelal voor
verschillende interpretaties vatbaar zijn. Zo ook met betrekking tot de aanvankelijke huisvesting
van de verschillende in Gorcurn werkzame mwitateliers.
Zoals reeds werd opgemerk1, is het niet onmogelijk, dat niet de Portugese Mwit, doch het
mwithuis van Megen eind 1583 op de Timmerwerf werd gehuisvest, en van daar in 1584 naar
een andere behuizing werd overgebracht.

\'erderop in de Haar-straat, toen reeds een belangrijl
mids het eind van de l 4e eeuw het 'Baghijnhof te \
brouwerij was verbonden.
rn tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is
Lornbardstraat, doch in de Haar-straat gevestigd ge�
betreffende panden zullen echter vermoedelijk wel 1
doorgelopen.
Lombarden en wisselaars

Deze uitleg, die ook door Emck in zijn 'handschrift' uit 1924 wordt gevolgd, zou verklaren
waarom in de stadsrekening van 1583 sprake is van het afhouwen en plaatsen van een bord 'in
de nieuwe mwitte' op de Timmerwerf.

De naam van de uit de middeleeuwen stammende 'l
wt het Noord-Italiaanse Lombardije afkomstige gel<
eeuwenlang he1 typische pandleen- of leentafelbedri

Het volgen van deze interpretatie houdt overigens tevens in, dat een vergelijking met de
gebeurtenissen in 1566 voorafgaande aan de bouw van het 'Geuzenhuis', min of meer op losse
schroeven komt te staan.

Daarnaast oefenden de Lombarden veelal ook het b
lombardhouders moesten deze 'wisselaars', die vana
gevestigd, voor de uitoefening van hun bedrijf van ,
en een jaarlijkse cijns betalen.

Over de Megense Munt heeft Emck in zijn 'handschrift' het volgende vermeld:
" .. .lnh'-Sschen werd eene nieuwe muntwerkplaats geopend (vermoedelijk gestaan hebbende op
den timmerwerf(. .. ) <:Jfin de Molenstraat...) de Megensche genoemd naar Marie de Brimeu.
princes van Chimay, die het aan haar als erfgename van haren vader Charles de Brimeu
graaf van Megen. aanbestorven muntrecht hier te Gorinchem uitoefende....".

In de in 1929 uitgegeven Kroniek van Gorinchem blijkt Emck inmiddels tot een andere
beoordeling van zijn (niet gespecificeerde) bronnen te zijn gekomen; de volgende notities uit zijn
'kroniek' zijn van belang:
"1583 October: Verboden muntslag op den naam van Don Antonio, Koning van Portugal "de
Portugeesche" genoemd. De munt wordt gevestigd in een gebouw op den Timmerwerf. doch
reeds in 1584 overgebracht naar de Haarstraat in het gebouw waar thans (1929) de
hypotheken en het kadaster zijn ondergebracht."
"1584: Opening eener nieuwe muntv.·erkp/aats "de Megensche" genoemd."

Verder archiefonderzoek en nadere bestudering van de relevante gegevens kan over deze zaak
wellicht nog eens opheldering geven.
Het munthuis in de Haarstraat
Het munthuis in de Haar-straat was gevestigd in een gebouw aan de westzijde van deze straat,
het derde huis vóór de tegenwoordige Lindeboom, destijds 'de gang neffens den Lombaert'.
Deze 'oude !ombert' bevond zich sinds 1563 op de hoek vóór genoemde 'gang', waar Troiano de
Manstry en later zijn weduwe :Margrete de Pono 'taeffelhouder van leeninge' was. Later zou
deze bank van lening 'het nieuwe lombaerthuys' worden genoemd. Vanaf 1598 zou het bedrijf
onder één van beide namen (tevens) gehuisvest zijn geweest in enkele ernaast gelegen panden,
waaronder óok het dan inmiddels al lang opgeheven munthuis.
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. len kon bij hen terecht voor het inwisselen van de

muntsoorten tegen officieel vastgestelde koersen in
La.:en controleren van de munten op kwaliteit en gev

De �isselaars maaJ..1en daarbij gebruik van door de
:;..,e/denaers ofte figuerboecken en manualen, en sp
blansje en een aantal platte vierkante ge�ichtjes va
J!Sle gewicht van een bepaalde muntsoort.

\ alse munten werden opgespoord door de munt op

bank, te laten vallen.

-uri de klank hoorden de wisselaars of de munt va!J
9- as een goede munt.

Door de aard van hun bedrijf vervulden de wissew
Hoewel geen bankiers in de tegenwoordige beteken
lombardhouders en wisselaars vaak ook wel voor ar
scheiding tussen hun bedrijven was overigens ook n

Het voonnalige muntgebouw en een t8e-ee1

Op de plaats van de voormalige 'huysinge van de m
patriciërshuis, dat een aantal jaren geleden volledig
dlakonale stichting voor maatschappelijke dienstveri

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het pr
-erwaard" beschreef de Gorcumse stadsarchiva.ru
monumentale pand, onder de titel: Het patriciërsh�
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·an oorspronkelijke bronnen houdt in. dat
wél beschikbare gegevens veelal voo"r
betrekking tot de aanvankelijke huisvesting
iers.
dat niet de Portugese Munt, doch het
werd gehuisvest, en van daar in 1584 naar

Verderop in de Haarstraat, toen reeds een belangrijke straat in de Gorcumse binnenstad, was
sinds het eind van de l 4e eeuw het 'Baghijnhof te vinden, waaraan sedert l S 14 ook een
brouwerij was verbonden.
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de Gorcumse 'lommerd' dus niet in de Oude
Lombardstraat, doch in de Haarstraat gevestigd geweest; de achterliggende erven van de
betreffende panden zullen echter vermoedelijk wel tot aan eerstgenoemde straat hebben
doorgelopen.
u:imbarden en wisselaars

uit 1924 wordt gevolgd, zou verklaren
het afhouwen en plaatsen van een bord 'in

De naam van de uit de middeleeuwen stammende 'lommerd' of 'lombard' verwijst naar de vele
uit het Noord-Italiaanse Lombardije afkomstige geldhandelaren, die ook in de Nederlanden
eeuwenlang het typische pandleen- of leentafelbedrijf beheersten.

vens in, dat een vergelijking met de
ran het 'Geuzenhuis', min of meer op losse

Daarnaast oefenden de Lombarden veelal ook het beroep van geldwisselaar uit. Evenals de
lombardhouders moesten deze 'wisselaars', die vanaf de dertiende eeuw in vele steden waren
gevestigd, voor de uitoefening van hun bedrijf van de vorst of van de stad een octrooi pachten
en een jaarlijkse cijns betalen.

trift' het volgende vermeld:

iopend (vermoedelijk gestaan hebbende op
?ensche genoemd naar J!arie de Brimeu.
re van haren vader Charles de Brimeu
lorinchem uitoefende.... ".

�!en kon bij hen terecht voor het inwisselen van de alom in omloop zijnde vreemde
muntsoorten tegen officieel vastgestelde koersen in Nederlandse guldens en stuivers, en voor het
lalen controleren van de munten op kwaliteit en gewicht.
De wisselaars maal1en daarbij gebruik van door de overheid uitgegeven geillustreerde

beeldenaers ofte figuerboecken en manualen, en speciale muntgewichtdoosjes met een klein

lijkt Emck inmiddels tot een andere
te zijn gekomen; de volgende notities uit zijn

balansje en een aantal platte vierkante gewichtjes van koper, die elk overeen kwamen met het
Jll!Ste gewicht van een bepaalde muntsoort.

an Don Antonio, Koning van Portugal "de
in een gebouw op den Timmerwerf, doch
het gebouw waar thans (1929) de

\" alse munten werden opgespoord door de munt op een tafel met marmeren blad, de 'banca' of
bMlk, te laten vallen.
:\.an de klank hoorden de wisselaars of de munt vals was of echt: alleen een 'klinkende munt'
11,as een goede munt.

M"egensche" genoemd."

de relevante gegevens kan over deze zaak

�ebouw aan de westzijde van deze straat,
lestijds 'de gang neffens den Lombaert'.

1oek vóór genoemde 'gang', waar Troiano de
ffelhouder van leeninge' was. Later zou
den genoemd. Vanaf 1598 zou het bedrijf
geweest in enkele ernaast gelegen panden,
munthuis.

Door de aard van hun bedrijf vervulden de wisselaars een belangrijke rol in het muntwezen.
Hoewel geen bankiers in de tegenwoordige betekenis van het woord, kon men bij
lombardhouders en wisselaars vaak ook wel voor andere financiële diensten terecht. De
scheiding tussen hun bedrijven was overigens ook niet altijd even duidelijk aan te geven.
Ht>t ,,oomtalige muntgebouw en een 18e-eeuws patriciërshuis
Op de plaats van de voormalige 'huysinge van de munte' staat nu een statig 18e-eeuws
patriciërshuis, dat een aantal jaren geleden volledig werd gerenoveerd en waarin sindsdien de
dlakonale stichting voor maatschappelijke dienstverlening "De Overwaard" is gevestigd.
Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het prachtig gerestaureerde gebouw door "De
Overwaard" beschreef de Gorcumse stadsarchivaris, de heer A.J. Busch, de geschiedenis van dit
monumentale pand, onder de titel: Het patriciërshuis Haarstraat 27 door de;aren heen.
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De beschrijving gaat terug tot het jaar 1727. In dat jaar kocht mr. Hendrik Beusechum van der
Linden, schepen in Gorinchem en het Land van Arke� voor een som van f. 2400, = een huis
aan de westzijde van de Haarstraat met een achterliggende tuin, welke zich uitstrekte tot aan de
Oude Lombardstraat of Ploegsteeg.
De heer Busch vermeldt daarbij, dat in een vroegere periode op die plaats munten werden
geslagen en later jarenlang de bank van lening of lommerd gevestigd is geweest.
Niet bekend is, of het in 1727 van eigenaar verwisselde pand inderdaad het voormalige
muntgebouw was, of dat inmiddels een ander huis daarvoor in de plaats was gekomen. Door het
verloren gaan van archivalia, o.a. de notariële archieven van vóór het begin van de 17e eeuw,
zijn hierover moeilijk betrouwbare gegevens te vinden.

Tot eind 1892 is het huis daarna in bezit geweest va
burgemeesters, leden van de vroedschap en andere
dienst gedaan als notariskantoor.

\'etVolgens was daar tot het najaar van 1936 het ka
RK-kerkbestuur het pand na een verbouwing in 19'.
er later de naam "Laetitia'' aan gaf, een naam die ve
Uinken.

Wel verschaft het 'handschrift' van Emck nog enige informatie met betrekking tot het voormalige
munthuis over de periode tussen 1584 en het jaar 1727.
Zo wordt daarin over dit gebouw vermeld, dat na de sluiting van de Munt 'de huysinge van
Dobben kinderen' in 1591 verhuurd werd aan capite)n Merten van Zijdenberch, en later, in
15%, aan een zekere Brienen de Feyter werd verkocht.
Ook het huis ter linkerzijde van de voormalige muntwerkplaats werd van 1584 tot 1591 door de
erven van Willem Dobben verhuurd.. en wel aan Cornelis Meuls. Nadat het pand in 15% nog
werd verhuurd aan de passementwerker Bernt Ghenits, kwam in 1598 ook dit huis in het bezit
van eerdergenoemde Brienen de Feyter.
Uit het vorenstaande zou kunnen worden opgemaakt, dat het vroegere muntgebouw ten tijde

van de muntslag aldaar eveneens eigendom was van de kinderen Dobben, en door de stad of
door de muntmeester van die erven moet zijn gehuurd. Hierover zijn in 'Emck' echter geen
gegevens vermeld.

Beide huizen blijven tot 1604 in bezit van Brienen de Feyter, waarna de panden worden
samengevoegd tot één huis, waarin dan het al genoemde 'nieuwe lombaerthuys' wordt gevestigd.
1n 1649 zouden de dan weer afzonderlijke panden hun woonbestemming hebben bed.regen.
In het najaar van 1738 kocht Hendrik Beusechum van der Linden voor f. 2000, = van zijn linker
buurman een gedeelte van diens huis, en wel de kamer aan de straatzijde, grenzende aan zijn
woning en alles wat erboven en erachter was tot en met de strook tuin. Vervolgens liet hij zijn
huis en de nieuw verworven vleugel afbreken en ter plaatse een geheel nieuw patriciërshuis
bouwen met een eenvoudige gevel volgens de in die tijd gebruikelijke Lodewijk XIV-stijl. De
bouw van het nieuwe pand, dat thans is vermeld op de Gorcumse monumentenlijst, moet
hebben plaatsgevonden in 1738/39.
Toen de erfgenamen het huis in 1769 voor een bedrag van f. 6870,= van de hand deden, was
in de transportacte sprake van "een huys, e,fen thuyn met een koetshuys en stalling daaragter,
staande en geleegen in de Haarstraat binnen deeze stad. ... ". De koopsom in aanmerking
nemende, moest het huis toen gerekend worden tot de aanzienlijkste panden in Gorinchem.

Atb. 20 Het patriciërshuis Haars
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w- kocht mr. Hendrik Beusechurn van der
ei voor een som van /. 2400, = een huis
gende tuin, welke zich uitstrel1e tot aan de

Tot eind 1892 is het huis daarna in bezit geweest van of bewoond door aanzienlijke Gorcurners:
bw-gemeesters, leden van de vroedschap en andere notabelen, en heeft het pand o.a. tevens
dienst gedaan als notariskantoor.

periode op die plaats munten werden
:unerd gevestigd is geweest.

\.'eivolgens was daar tot het najaar van 1936 het kantoor van het Kadaster gevestigd. waarna het
RK-kerkbestuur het pand na een verbouwing in 1937 in gebruik nam als verenigingsgebouw en
er later de naam *Laetitia" aan gaf, een naam die veel Gorcumers nog bekend in de oren zal
klinken.

lde pand inderdaad het voormalige
aarvoor in de plaats was gekomen. Door het
ven van vóór het begin van de l 7e eeuw,
:n.
informatie met betrekking tot het voonnalige
27.
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plaatse een geheel nieuw patriciërshuis
tijd gebruikelijke Lodewijk XIV-stijl. De
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Ie aanzienlijkste panden in Gorinchem.

Atb. 20 Het patriciërshuis Haarstraat 27
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9. Tot slot
Hoewel in het historisch stadscentrum niets meer herinnert aan de Gorcurnse Munt, zijn op de
gemeenteplanegrond van Gorinchem toch enkele straatnamen te vinden, die herinneringen
oproepen aan de Gorcurnse munthistorie.

Voor het vrijgekomen terrein, dat nu de naam [
woningbouwvereniging "Bouwen en Bewaren",
Torenflat' worden thans 44 seniorenwoningen g
ouderen'. Misschien zou "Oud-Gorcurn" voor d
een voorstel kunnen doen. In dit boekje zijn daa

Hiervoor moet men echter zoeken 'buiten de wallen': in een van de woonwijken die na de
tweede wereldoorlog werden aangelegd in het noordwesten van de stad.
In zijn vergadering van 2 september 1955 besloot de gemeenteraad om aan enkele straten in het
toen in aanleg zijnde "plan Van Embden" in de zgn. Haaiwijk namen te geven, die de
herinnering levend zouden houden aan de Gorcurnse muntactiviteiten: de Hagernuntstraat, de
Don Antoniostraat en de Gravin van Megenstraat, allen gelegen tussen de Haarsekaden en de
Mollenburgseweg en ten zuiden van de Willem van Arkellaan.

W.J. Boudestein, oktober 1992

Enkele andere suggesties voor deze serie straatnamen werden niet overgenomen door de raad,
zoals de Koning van Portugalstraat, de Verboden Muntslagstraat en de Van Velthuysenstraat,
naar de muntmeester van Don Antonio.
Ter toelichting werd door burgemeester en wethouders aangevoerd, dat de voorgestelde
straatnamen een bepaalde kenmerkende episode uit Gorcums roemrijk verleden zouden doen
voortleven. Het voorstel vermeldt o.m. "Hierin weerspiegelt zich een karakteristiek voorbeeld
van Gorkumse vrijbuiterij en wel op het gebied van de geldmunt omstreeks het einde van de
16e eeuw... ".

Een van de raadsleden vroeg zich af, of het wel juist is dat recalcitrante figuren genoemd
worden. De voorzitter, destijds burgemeester mr. L.R.J. Ridder van Rappard, meende echter
"dat hier niet gesproken kan worden van recalcitrante figuren: ::ij werden juist door de
magistraat van de stad tot het uiterste gesteund, gebaseerd op de overweging dat wij met
betrekking tot het munten bepaalde souvereine rechten hadden. De=e namen demonstreren dus
heel aardig de zeljhandhavingsdrang van de stad. ... ".

Aan een viertal kortere straten tussen de Hagernunt- en de Don Antoniostraat werd namen
gegeven van enkele in Gorcum geslagen muntsoorten: de Ducaten-, de Rosenobel-, de
Testoenen- en de Millerezenstraat. Aan deze straten werd een aantal zgn. bejaardenwoningen
gebouwd.
De muntnamen werden destijds voorgesteld door de toenmalige conservator van "Oud
Gorcurn", de heer H. van Hoogdalern. Deze namen konden echter bepaald niet alle raadsleden
bekoren, "juist vanwege hetfeit, dat daar meest oudere mensen zullen wonen". Burgemeester
Van Rappard deelde deze bezwaren niet: "De ouden van dagen zijn echter zeer goed bij, terwijl
de naam aan beide zijden van de straat wordt aangebracht" verklaarde hij in zijn antwoord!
Inmiddels zijn de woningen van laatstgenoemde vier straten gesloopt. Met de straten zijn ook
drie van de vier muntnarnen verdwenen, waaronder die van een van Gorcums bekendste
munten, de gouden rozenobel.
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Voor het vrijgekomen terrein, dat nu de naam Dukatenplein draagt, werd door de
woningbouwvereniging "Bouwen en Bewaren" een nieuw plan ontwikkeld. Achter de Gorcwnse
'Torenflat' worden thans 44 seniorenwoningen gebouwd rond een nog naamloos 'steunpunt voor
ouderen'. Misschien zou "Oud-Gorcum" voor de naamgeving aan dit 'steunpunt' nu eveneens
een voorstel kunnen doen. Jn dit boekje zijn daarvoor zeker goede suggesties te vinden.
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Noten
J)

Don Antonio (1531 ), prior van Crato, was de zoon van prins Luis van Portugal. Zijn vader was hertog van Beja en
een broer van koning Johan I1I Zijn moeder Violante Gómez was van eenvoudige afkomst, zodat van een
huwelijk tussen zijn ouders geen sprake kon zijn. Antonio werd derhalve als onwettige zoon beschouwd. Later
zou uit getuigenverklaringen zijn gebleken., dat zijn vader in het geheim toch met Violante zou zijn getrouwd.
Bovendien zou hij Antonio in zijn testament als zijn wettige zoon hebben erkend. Dit sterkte Antonio in zijn
overtuiging, dat volgens Portugees recht alleen hij, en niemand anders, de opvolger van zijn oom, de in 1580
overleden kardinaal-koning Hendrik, zou kwmen zijn
Literatuur: mr. dr J.L.J. van de Kamp, Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau (Assen., 19801, Geoffiey
Paneer, Filips II Cs-Gravenhage, 1981); Grol, WinJder Prins Encyclopedie, 9e dr., deel 2, blz. 254 (Elsmer
Amsterdam/Brosse� 1990J De gegevens in de opgenomen genealogische tabel zijn voorts ontleend aan W L.A
Langer,An Encyclopedia of World History, 5e dr. (London. 19i2), Kleine E/sevier Encyclopedie, ó delen
(Amsterdam,'Brusscl, l 9ó0)
2)

In de beschrijving van het stadJe Heukelum in Too,meel der Steden van Joan Blaeu (1652) wordt een beeld
gegeven van andere muntacti,iteiten van Jan van Heukelum, in het jaar 14ó2:
De Chron!jcken melden, dat Joa,1 van Heukelum in 'tjaer MCCCOXII geit liet s/aen, niet met s!jn e_ygen. 't
welck hv vennoch1, maer. tegen alle recht en retim, met des Gra>en naem en opschrift. Hertogh Philips van
Bourgondien vermaende hem verscheyde reysen, dat h_v :rulcks soude nalaten; maer hy bleef ongehoorsaem:
dies is hy van den hoogen Raet van Ho/Jant gebannen· doch onlangs daer na verkreegh hy vergiffenis.

Zie ook de Beschrijving van Heukelum van ds. J.A Barbas 0892) blz. 1 ï-18. De datering van bovengenoemde
gebeurtenissen roept vraagtekens op. Andere bronnen noemen echter l 4ó5 als sterljaar van Jan IlI van Arke� in
plaats van het in numismatische publicaties vermelde jaar 1456 (zie H. van Hoogdalem, Het Tweede Arckelse
T(;dmk, in Oud Gorcum i·aria (1965) blz. 45, en de door mr. J.W. Groesbeek inD, Neder/andsche Luuw
gepubliceerde stamboom van de Heren van ArkelJ.

Dek \'an de Gorcumse duit bestaat zo'n stempelvariant. in·
:.ekst GORC lli HOLL vermeld.

un in 1984 uitgegeven kopie van een tussen 1583 en 1591
=i muntpers van het hier bedoelde type. Deze imitaties, il'.
:.er gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoorgeb
Il)

Onder de titel Eigen Streekgeldschreef de heer M.W. Scru
muntslag in Gorinchem (en Vianen). De nogal merkwaardi
de ,n Gorcum geslagen koperen duiten.
12)

Dezejetons, reken- oflegpenningen werden sinds de midi
Ten njde van de Tacht:igiarige oorlog maakten beide partije
politieke boodschappen en het vastleggen van belangrijke r
de Jetons steeds meer het karakter van herdenkingspenning
� munten. waren het geen betaalmiddelen. De penningen,
, oorstellingen. werden vervaardigd in de verschillende mw
..;;:gegeven. m is er een groot aantal rekenpenningen van [
:iekend. Met het uitgeven van deze penningen werd het hel
�bracht De stad Gorcum heeft deze kans niet voorbij late:
n dergelijke penningen uitgegeven.
.l

Z..e de informatie over de Stadstimmerwerf in het handschr
Gorinchem (1924); gemeentearchief Gorinchem

3)

Deze groot werd ook geslagen op naam van Jan van Arkel als bisschop van Utrecht (1342-13641 Na zijn
benoeming tot bisschop van Luik (1364-1378) werden ook daar op zijn naam munten van dit type vervaarrligd
Zi_in muntportret met mijter en het wapen van Arkel komt ook voor op een penning uit 1982, uitgege,·en ter
herdenklllg van het feit, dat Hagestein óOO jaar daarvoor !evenals als Gorcum/ uit handen van een andere heer,
Otto van Arkel, stadsrechten kreeg.
4)

Ook in de Republiek werd dit gebruik in een aantal munthuizen gehandhaafd. Andere ateliers bezigden
afzonderlijke tekens voor iedere muntmeester. Uit traditie worden sinds 1813 beide tekens op de bij 's Rijks Munt
te Utrecht geslagen munten naast elkaar gevoerd.
l)

Nu de zinspreuk van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
6)

Deze nobe/s zijn gemakkelijk van de rozenobels te onderscheiden door het ontbreken van de roos op de zijkant
van het op de munt afgebeelde schip.
7)

Zie prijslijst HBU 28ejrg. (februari) 1991.
8)

Vermoedelijk om het opbergen te vergemakkelijken., is bij de onderstempels die zich bevinden in de collectie
Gorcumse muntstempels in museum •Dit is in Bethlehem", de hier bedoelde punt afgez.aagd. Hierdoor is te zien.,
dat de stempels een bronzen kern bevatten. Het is niet bekend wanneer dit inkorten heeft plaatsgevonden.
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9)

Ook van de Gorcumse duit bestaat zo'n stempelvariant: in plaats van het opschrift GORC lli HOLL is hierop de
tekst GORC lil HOLL vermeld.

,uis van Portugal. z:ijn vader was hertog van Beja en
was van eenvoudige afkomst, zodat van een
rd derhalve als onwettige zoon beschouwd. Later
�t geheim toch met Violante zou zijn getrouwd.
oon hebben erkend. Dit sterkte Antonio in ziJn
j anders, de opvolger van zijn oom, de in 1580

10)

Een m 1984 uitgegeven kopie van een tussen 1583 en 159 l in Gorcurn geslagen ro:enobel, werd vervaardigd op
een mW1tpers van het hier bedoelde type. Deze imitaties. in zilver en in wit-metaal, v.rerden ter plaatse 'geslagen'
tc:r gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoorgebou"' van de ABN-Bank in Gorinchem op 22 mei 1984.
11)

'en Emi/ia van Nassau <Assen., 19801; Geoffiey
,nc_-yc/opedie, 9e dr., deel 2, blz. 254 (Elsevier

nea!ogische tabel zijn voorts ontleend aan W.L.A
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�92) blz. 17-18. De datering van bovengenoemde
1 echter 1465 als sterfjaar van Jan III van Arke� in
5 (zie H. van Hoogdalem, Het Tweede Arckelse
J.W. Groesbeek in De Nederlandsehe Leeuw

Onder de titel Eigen StreeA:geld schreef de heer MW. Schakel in zijn bundel Streekgenoten, deel 1 (I 990) over de
muntslag in Gorinchem (en Vianen) De nogal merkwaardige titel zou hoogstens van toepassing kunnen zijn op
de in Gorcurn geslagen koperen duiten.

12)

Dezejet ons, reken- oflegpenningen werden sinds de middeleeuwen gebruikt bij het rekenen op het rekenbord
Ten tijde van de Tachtigjarige oorlog maakten beide partijen gebruik van deze penningen voor het verspreiden van
politieke boodschappen en het vastleggen van belangrijke militaire en historische gebeurtenissen. Hierdoor kregen
de Jetons steeds meer het karakter van herdenkingspenningen. Hoewel zij uiterlijk veel gelijkenis vertoonden met
de munten, waren het geen betaalmiddelen. De penningen, meestal met Latijnse teksten en veel symbolische
voorstellingen, werden vervaardigd in de verschillende munthuizen en werden ook wel door de kleinere ateliers
wtgegeven. Zo is er een groot aantal rekenpenningen van Dordrecht, maar ook een tweetal jetons van Vianen
bekend. Met het uitgeven van deze penningen werd het hebben van een eigen mW1thuis nadrukkelijk naar voren
gebracht De stad Gorcum heeft deze kans niet voorbij laten gaan: in 1586 en 1588 werden hier eveneens enkde
van dergelijke penningen uitgegeven.
13)

be de informatie over de Stadstimmerwerf in het handschrift van W.F. Emck: Oude namen van huizen en straten
111 Gorinchem (1924); gemeentearchief Gorinchem
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