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EEN INVENTARIS VAN KONTANT GElD

UIT EEN NALATENSCHAP IN 161 2
Op het einde van de 16de en in de 17de eeuw zlJn in de Nederlan
den rnunten in grote verscheidenheid in omloop.

De circulatie van oud en vreernd geld in de 16de en 17de eeuw
wordt, naast de eigen munten, door de overheid getolereerd, hoe
weI zij streeft naar een beperking van het aantal gangbare munten
in het belang van de economie.
Om Meer uniformiteit te bereiken worden regelmatig verordeningen
afgekondigd die beter gekend zijn onder de benarning "0RDONNANCIE
ENDE PLACCAET II

•

Vooral tijdens de regering van de aartshertogen Albrecht en Isa
bella (1598-1621) worden tal van ordonnanties uitgevaardigd die
de koerswaarde van iedere toegelaten geldsoort vermelden (1).
De koersen worden namelijk geregeld aangepast aan die van het ei
gen geld.
Om het raadplegen van de tarieven te vergemakkelijken wordt ge
woonlijk, naast de eigenlijke tekst, een officiële geillustreerde
uitgave gepubliceerd. Minder vaak wordt, voor diegenen die zich
beroepshalve met de geldhandel bezighouden, een Meer uitgebreide
versie van het geïliustreerd tarief uitgegeven, de zogenaamde
lICAERTE OFT LISTE lI • Daarin worden de niet toegelaten muntsoorten
afgebeeld met opgave van hun gewicht en gehalte. Deze publika
ties bestaan met Nederlandse en met Franse tekst (2)~

Zij geven ons een duidelijk beeld van de muntsoorten die in een
bepaalde periode gangbaar waren. Over het kwantitatieve voorko
men Iaten ze ons echter in het ongewisse. Een betere kijk hierop
verkrijgen we door de sarnenstell~ngvandemuntvondsten, maar stel
lig ook door de bestudering van inventarissen van inboedels waar
in het aangetroffen kontant geld gedetailleerd wordt opgesornd (3).

Een dergelijke lijst komt voor in de inventaris die op 13 septern
ber 1612 van de nalatenschap van Matheus VAN DER JEUGHT werd op
gesteld en die zich thans in het ~echels stadsarchief bevindt (4).

Matheus van der Jeught (ook : Mathieu van der Jeucht) wordt voor
het eerst vermeld aIs buskruitfabrikant te Brussel in septernber
1557 (5).

Vanaf 1 juli 1567 erkent de overheid hem aIs een officiële bus
kruithandelaar (6).

In de jaren 1572-1574 levert hij, sarnen met Jacques Le Roy uit
Antwerpen, grote hoeveelheden buskruit aan Antoon van den Berge,
aigemeen ontvanger van salpeter en buskruit en ontvanger van de
Grote Raad van Mechelen (7).

~'ia het overlijden van zijn schoonvader Ghillain van den Dijcke volgt
Matheus hem op in de functie van koninklijke buskruitfabrikant
en vestigt zich te Mechelen (8). De toekenning van deze functie
toont aan dat hij het vertrouwen van de overheid geniet en be
zorgt hem een vast inkornen. Uit tal van akten en rekeningen van
buskruit die wij terugvonden, blijkt dat hij een gegoed burger
was.
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In zijn laatste testament - hij liet er vijf opmaken - worden
Michel Ellewouts en Jan van Battel aangeduid aIs executeurs en
wordt Otto Harrtius IIRaed ende Advoeaet fiseael in de GY'ooten
Raede ll verzocht hen bij te staan (9).

Matheus van der Jeught overlijdt op 5 september 1612 en wordt be
graven op het kerkhof van O.L.Vrouw-over-de-Dijle te Mechelen (10).

Op verzoek van de erfgenamen en in de aanwezigheid van Michel EI
lewouts en Jan van Battel, wordt op 13 september 1612 door nota
ris Jan Van Harlingen een inventaris opgemaakt van de aangetrof
fen eigendomstitels, rentbrieven en het gereed geld dat wordt
"bevonden in een houten cofferken met ijsere banden" (11).

De lijst van de nagelaten munten beslaat twee folio's : fO 293
vermeldt aIle gouden munten ; fD 293 verso de zilveren, andere
niet gespecifieerde munten en de eindafrekening. In bijlage 1
vindt U een fotokopie van de originele tekst met daarnaast de
transcriptie. De beschr~jving en koers van iedere muntsoort wordt
opgegeven zoals ze in de ordonnantie van 22 maart 1611 is opge
somd (12).

Vreemde, oude en nieuwe munten komen inderdaad naast elkaar voor
waaarbij er een grotere variëteit aan gouden (17 soorten) dan aan
zilveren munten (4 soorten) is.

Het valt dan ook op dat het gespecifieerd zilvergeld haast uit
sluitendbestaat uit Filipsdaalders en halve Filipsdaalders. Te
vens is er een gedeelte omschreven lIin payement ll (13), waarbij het
klaarblijkelijk onnodig werd geacht ze nader te bepalen wegens hun
geringere waarde.

Na de totale waarde aan gouden en zilveren stukken (zijnde 273 gul
den en 2 stuivers) wordt een bedrag vermeld van 5 gulden 18 stui
vers lIin cruys(?)uyex ende bose oorten" (14). Wat lIin cruys(?)
uyakx ..• " betekent konden wij niet achterhalen.

Verder is er een bedrag van 95 gulden (15) "in payem(ent) en(de)
andere specien van gelde ••. " aangetroffen waarvan wellicht de ko
peren munten deel uitmaakten. Van koperen stukken wordt in de in
ventaris immers geen gedetailleerde opsomming gegeven (16).
In totaal werd de som van 374 gulden aangetroffen (17).

Om de waarde van de gouden en zilveren munten te bepalen was de
notaris verplicht op de ordonnantie van 14 april 1612 te steunen
(18). Deze was een herhaling van de verordening van 22 maart 1611,
maar bepaalde dat per tekort van 1 aes (0,148 gram) aan gewicht
1 1/2 stuiver in plaats van 1 stuiver in mindering diende gebracht
te worden. AIs het tekort opliep tot meer dan 6 aes werd de munt
voor "billoen" verklaard, d.w.z. niet meer gangbaar beschouwd (19).

AIs rekenmunt wordt zowel in de inventaris aIs in de ordonnantie
de Carolusgulden gebruikt, (afgekort : 'gt), onderverdeeld in 20
stuivers (st.) waarbij 1 stuiver op zijn beurt onderverdeeld is
in 12 penningen Artesisch. In de tekst van de ordonnantie van 22
maart 1611 zijn de gebruikte afkortingen voor gulden: fI. (florin),
voor stuiver patte (pattar) en voor penningen : d.Art. (denier
Arthois) . .

1986



.....

:-:.:

141

Wij hebben kunnen vaststellen dat de koersen van de ordonnantie
van 1611 worden gerespeteerd, uitgezonderd dat voor de "twee du
catkens mette l(ette)ren" één stuiver te veel en voor het "cart
cruysll één stuiver te weinig wordt gerekend.

Ook bij de verrekening van het tekort aan gewicht (in aes) van
sornmige gouden munten, wordt opgelegd tarief van 1 1/2 stuiver
per aes opgevolgd.

Enkele benarningen van die munten in de inventaris verschillen
met deze die in de ordonnantie gebruikt worden. Een vergelijking
met de Franstalige ordonnantie geeft het volgende :

- de "dobbeZen hollandsen oft gelderschen rijder ll wordt in de or
donnantie beschreven aIs " •.• T'ydras forgez au mesme pied es pro
vinces unies ... ".

- de udobbel alberten" uit de inventaris staat in de ordonnantie
vermeld aIs Il le double tiers desdita doubles ducatz ... Il waarbij
wordt verwezen naar de dukaten lIà noz coings et aY'mes" van de
aartshertogen.

- de "hoZZantsche dalers" worden omschreven aIs Ille d'aldre de
Zélande •.. " en de "Albertus gulden" uit de inventaris ais "le
single florin de la mesme forge et poids ••. " met verwijzing naar
Il ••• l es pièces ... de n03 coings et armes •.. II

•

De volgorde van de artikels van de ordonnantie van 22 maart 1611
die op de geïnventariseerde rnunten van toepassing zijn, wordt in
de inventaris behouden.

Ter illustratie publiceren wij afbeeldingen van de rnunten die in
de inventaris voorkomen. Sommige munten werden in zoln grote
verscheidenheid geslagen (zoals onder andere de Italiaanse pis
toletten en de Hongaarse dukaten) dat wij ons genoodzaakt zagen
één willekeurig gekozen voorbeeld weer te geven.

Tot slot danken wij de Heer H. Installé, archivaris van de stad
Mechelen, voor zijn steun, richtlijnen en verbeteringen die essen
tieel bijdroegen tot het tot stand kornen van deze tekst.

NOTEN

1. Victor BRANTS, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e
série: 1506-1700 : Les ordonnances monétaires du XVIIe
siècle.
Brussel, 1914 ; p. I-XII.

2. H. Enno VAN GELDER. De Nederlandse munten.
Utrecht-Antwerpen, 1980 ; p. 117.

3. Idem, ibidem, p. 118-120.

4. Stadsarchief Mechelen (SAM).
Notariële protocollen: Notaris Jan Van Harlingen ;
reg. nr. 897, fO 290-293 dd. 13 september 1612.

5. Algemeen Rijksarchief Brussel (ARS) - Rekenkamer (RK).
nr. 26232, fO 96 .
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6.

7.

8.

9.

10.

1 1 •

12.

13.

14.

15.

16.

ARB - RK ~ n r • 2 6 18 5 ~ fOl 3 v 0 , 15, 2 9 . Hi j w0 r d t ver mel d aIs
" ... oommis a la vendition et distribution des pouldres du
Royen la ville de bruxelles ... "

ARB-RK, nr. 26188~ fO 124 vo, waar hij wordt vermeld aIs:
" ... pulveriste demourant a bruxelZes ", fO 125 : " . •. mr.
faiseur des pouldres aud. bruxeZles " en fD 124 : "rae fai-
seur des pould:t'es residant a bruxelles ... " e.a.

Ghillain van den Dijcke was koninklijke buskruitmaker te
Mechelen ; zijn eerste vermelding in die functie dateert van
2 a p r i 1 1 5 5 7 : ARB - RK, n r . 2 6 2 3 2, f 0 9 6 .
Hij overlijdt te Mechelen op 25 augustus 1573
- ARB - RK , n r. 2 6 18 8, f D 1 6 0 .
- SAM~ Notariële protocollen Notaris Guido de Hondecoutere,

reg. nr. 998 (1572-1574), fO 134.

SAM, Notariële protocollen : Notaris Adolf van de Venne,
reg. nr. 1733 dd. 19 juli 1612.

Grafschrift vermeld in :
- Insoriptions funéraires; deel VIII, p. 347.
- Provinoie Stadt ende Distriot ; deel II, p. 246.

SAM, Notariële protocollen : Notaris Jan Van Harlingen.
Zie 4.

Victor BRANTS, O.c. p. 76-81 : "Ordonnanoe monétaire géné
rale promulgéeen suite de l'enquète" Brussel 22 maart 1611
vanwege de aartshertogen.

E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederlands woordenboek.
t s Gravenhage. 1907 ; deel VI, kolom 12 :
"Payement - paeyement : wijze van betaling, vooral ten op
zichte van de daarvoor gebruikte munt, gangbare munt, de in
omloop zijnde munt met de waarde die er in een bepaalde tijd
aan toegekend wordt, in tegenstelling met "goet geld" dit
is onbesneden, onbeschadigd geld vandaar de oorspronkelijke
waarde der rnunt. Ook: geldswaarde in rekenmunt. (de gang
bare waarde in tegenstelling met de oorspronkelijke)."

E. VERWIJS en J. VERDAM, o.c., tg Gravenhage, 1885 deel I,
kolom 1367 : "Boos: slecht, gering. min. wat niet deugt."

Van dit bedrag wordt 50 gulden aan de pastoor van G.L. Vrouw
over de Dijle betaald voor het opdragen van een jaargetijde.

Victor BRANTS, O.c. p. 84, 85: l'Défense du cours de mon
naies de ouivre étrangères en confirmation de l'ordonnanoe
de 160? et de oertain liards locaux". Mariemont 29 oktober
1609.
Door de brief van 29 oktober 1609 wordt de omloop van vreem
de koperen munten en munten "non forgez en noz monnoyes et
soubs noz noms et armes verboden, bevel dat in feite een her
haling is van de ordonnantie van 30 juni 1607.

Victor BRANTS, o.c. p. 76 : "Ordonnance monétaire générale
promulgée en suite de l'enquète", Brussel 22 maart 1611, be
paalt voor wat betreft het kopergeld clat de oorden (liards) ,de dui
ten (gigots) (oord = 1/4 stuiver ; duit = 1/8 stuiver) en alle andere
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koperen munten van de aartshertogen hun waarde behouden. De
oorden geslagen in '5 Hertogenbosch, Roermond en Maastricht
zijn daar enkel gangbaar ; mochten ze eIders in omloop zijn,
dan wordt er slechts 1 duit voor betaald zoals trouwens ook
voor de oorden van Luik, Nevers en andere steden.
De vreernde duiten hebben een waarde in dezelfde verhouding.

17. 273 g 2 st + 5 g 18 st + 95 g = 374 gulden.
Niettegenstaande voor de "twee ducatkens mette letteren" en
het "cort cruys" respectievelijk één stuiver te veel en één
stuiver te weinig werd gerekend, blijft de waarde van het
aangetroffen baar geld ongewijzigd.

18. Victor BRANTS, o.e. p. 90-95 : "Cours des monnaies", Brussel
14 april 1612 vanwege de aartshertogen.

19. E. VERWIJS en J. VERDAM, o.c., 's Gravenhage, 1885 ; deel I,
kolom 1257
l'Biljoen metalen vermengd en minder karaten edel metaal be
vattende dan bij de ordonnantiën was voorgeschreven. Van
daar ook : Il va l sc h goud, valsch geld in It algemeen."

GERAADPLEEGDE WERKEN - GEBRUIKTE MUNTAFBEELDINGEN

H. VERDUSSEN, Ordinantie ende Placcaet van de Ertzhertoghen/onse
Souvereyne Princen/ op den loop ende permissie van de Munten,
Antwerpen, 1611.

H. VERDUSSEN, Evaluacie der goude en zilvere munte.
Antwerpen, 1643.

H. VERDUSSEN, Carte ou Liste, Contenant le prix de chacun Marcq,
unce, Estrelin et As. enz.
Antwerpen, 1627 (Herdruk 1974).

P. VERKADE, Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van
munten. geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche
Provinciën.
Schiedam, 1848 (Fotografische herdruk 1967).

A. DE WITTE, Histoire monétaire des Comtes de Louvin, Ducs de
Brabant et Marquis du Saint Empire Romain.
Antwerpen, 1894-1899.

H.E. VAN GELDER en M. HOC, Les monnaies des Pays-Bas Bou~guignons

et Espagnols (1434-1713).
Amsterdam. 1960.

E. Enna VAN GELDER, De Nederlandse munten.
Utrecht-Antwerpen, 1980.

A. DELMONTE, Le Bénélux d'or - De gouden Benelux.
Amsterdam, 1984.

H.A. SEABY, Coins of England and the United Kingdom.
Londen, 1973.
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Specificatie van de gelde

2 bevonden in een houten cofferken

3 met ijsepe banden.

A

B

c

D

E

F

G

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

Ierst 1
en

Jacobus van Ingelant

van x. - viij st

Item eenen dobbelen hollandsen vft

gelderschen rijder a x. - V~~J st

Item twee en half! roosenabels

tot v~~J g xiij st

Item een vlaemsen nobel a

Item V1:j ffdubbel duca ten a 7. 18 st

de vier dae~a!f licht t(eJs(amenJ 
15 asen !(acitJ

Item twee dobbel alberten a 5 - 5 st

Item een gelapten angelot te lieht
6 asen

xxj g

vij -

xxxviij.

x. - viij st

x - viij -

xij 1/2 st

vij 1/2 st

vij. 1/2 st

x g x st

H

l

15

16

17

18

blijft

Item een dobbel spaense pistolet

Item tWee ducatkens mette l(ette)ren

tot iij. xviij 1/2 st

v g

vij g

vij g

vj st

ij st

xvij st

J

K

L

M

N

o
p

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Item drije ungarse ducatkens tot

iij g xviij st de twee te lieht

drije asen t blijft

Item drije franse croonen tot iij

gulden xij 1/2 st. een te licht ij asen

faeit blijvens

Item twee Italiaense pistoletten

tot 3 g 9 1/2 st een te licht vijff

asen , faeit blijvens

Item een cort cruys tot

Item een halven gouden reaeZ tot

iij g

Item een ph(iJZ(ip)s gul(deJn a

Item een gouden keysers gulden

xj g ix 1/2 st

x g xiiij 1/2 st

vj g xj 1/2 st

iij g xiij 1/2 st

iij guLden

ij g ix 1/2

j g xviij 1/2 st
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Q 33 Item xl philips dalers ende

34 iiij haZve maeckt .c ix iiij stJ 9

R 35 Item twee holZantsche daZers ij g xvj st

S 36 Item een Albertus gulden xx 1/2 st

37 Item in payement xxvj st

38 Sommarum van deze

39 specien

40
..c Zxxiij ij stl..J 9

weZcke somme

van 2?J 9 ij st

ende v g xviij st 48 Item in cY'uys(?)uyckx ende base

Jan van BatteZ 49 oOY'ten v guZden xviij st

41

42

43

44

45 aene hem genomen

46 heeft om daer mede de schuld

47 te betalen

50 Item is noch bevonden in payem(entJ

51 en(de) andere specien van gelde de

52 somme van xcv 9 daer af!

53 eerh(ee)r pastoor van onsen l(ieve)
vrouwe geg(even)

54 sijn de vijftich 9 tot beset van een

55 jaeY'getijde ende de reste hier

56 blijvens vuytgetrocken xiv 9
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A

+
B

c

D

E

F

G

H

ARTIKELS VAN DE ORDONNANTIE VAN 22 MAART 1611 DIE
VAN TOEPASSING ZIJN OPDE GEINVENTARISEERDE r~UNTEN

"Les Jacobus d'Angleterre et rydres forgez au mesme pied
es provinces unies de vingtquatre et huict treiziesmes
pieces au marcq, pesans six et demy estrelins pièce.
Les demy à l'advenant. X fl. VIII patt. "

"Nobles à la rose d'Angleterre et aultres forgez au mesme
pied, de trente deux au marcq, pesans cincq estrelins
pièce. VIII fl. XIII patt. U

"Les nobles de Flandres et aultres forgez au mesme pied
de trente six au marcq, pesant quatre estrelins, qua-
torze aes ung quart. VII fl. VII pott. VI d. Il

"Le double ducat à noz coings et armes, de poidz et alloy
susditz pesant 1111 estrelins dixhuict aes et ung quart
trébuchant. VII fl. XVIII pattars.
Le simple ducat aux mesmes coings et armes d lladvenant."

"Le double tiers desditz doubles ducatz de quarante sept
et du dixneufiesmes pièces au marcq, pesant trois estre
lins unre aes et trois quartz d'aes escars.

V fI. V pattars. "

"Angelotz d'Angleterre vieux, de quarante huicts au marcq,
pesans trois estrelins, dix et deux d'aes pièce.

V fl. XV patt. 1/

"Les escus pistoletz d'Espaigne, de soixante douze au
marcq, pesons deux estrelins, sept aes trébuchant.

III fI. XI patt.
Les doubles et aultres, de quatre à l'advenant. U

"Les ducats forgez es provinces unies aux lettres d'ung
costé de soixante dix au marcq, pesans deux estrelins
neuf aes trébuchant. III fI. XVIII patt. VI d.
Les doubles pareillement à l'advenant. U

J "Les ducats d'Hongrie, Bohime et aultres forgez en Alle
maigne, sur le pied d'empire de soixante dix à soixante
unz au marcq, pesans deux estrelins huict et derny aea
trébuchant.
Les doubles ci l'advenant. III fI. XVIII patt."
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"Le d'aldre de Zélande à l'aigle d'un
ze estreZins quatorze aes, au remède
pièce.

"Le demy réal d'or de soixante dix et ung huicti~me

pièces au marcq, pesant deux estrelins neuf aes tré-
buchant. III fl."

Les singples réaulx de rnesrne
estrelins pi~ce.

Les demy et quartz dudit réal debaz alloy à l'advenant.

Le double florin cy devant forgé à noz coings et armes
pesant dix sept estrelins vingt neuf aes et derny trébu
chant au remède de six aes sur pièce. II fI. l patt.

costé pesant trei
de quatre aes sur

XXVIII 'patt."

"Les pièces de trois réaulx de noz coings et armes de
poidz et alloy devant dict pesans six estrelins pièce,
au remède de trois aes. XV patta "

coinq et armes, pesans deux

"Le Philippe d'Aldre, pesant vingt deux estrelins treize
aes pièce au rem~de de huict aes. II fl. XII patt."

nLe demy Philippe d'Aldre, pesant unze estrelins, six
et demy aes au rem~de de quatre aes sur pi~ce.

XXVI patta "

"Le Carolus d'or de quatre vingtz et quatre au marcq,
pesant ung estreZin vingt neuf aes escars.

XXXVIII patt. 6 d. Art."

"Le florin Philippus de soixante quatorze pièces au
marcq, pesant deux estreZins, cincq aes trébuchant.

II fI. IX patta VI d. Art."

"Les escus de France de soixante douze au marcq, pesans
deux estreZins sept aes trébuchant.

III fl. XII patt. VI d."

"Escuz de Portugal d la courte croix de soixante dix au
marcq, pesans deux estrelins neuf aes trébuchant.

III fI. XlIII patt. VI d. "

"Les escuz d'Italie de soixante douze au marcq, pesans
deux estrelins sept aes trébuchant.

III fl. IX patta VI d."

K

L

M

N

p

o

Q

R

s Le single florin de la mesme forge et poids à l'adve
nant. XX patta 6 d. Art.

Et quant aux demy et quartz desditz florins, ils demeu
reront au prix ordonné par noz ordonnances précédentes,
comme aussy demeureront les aultres de moindre allay et
plus grand poidz de mesme coing et arme~ assavoir à dix
et cincq solz pièce. "
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A

+
B

c

D

E

F

s

H

J

ARTIKELS VAN DE ORDONNANTIE VAN 22 MAART 1611 DIE
VAN TOEPASSING ZIJN OP DE GEINVENTARISEERDE MUNTEN

'~en 3]ilCQ\nt.l1 ban <œnolJtltll\t tnbe :nebttlantfc(jetltiiber11 op
geli jcken uoet \l \lefInnllenl in lie,geu tlicetilelô]ou lDtjtU ban
J'xiù}. en aC!.lt btttbi.enfte.ltucken lin·lIU'lcClil weg"enne l1t;_
,ellobe)fcbell"t1lueltl ~.1tul.uiij. (tu,p..

1)e l)a,lue,nae abu~n~l.1tl

1Soofe.JDobdtl1)Jau ~ng{J~lllnt eube allbt'te op·gtJelij(.kell ·U.Oft
'4JU~[\ilubcu Uan tS;~j •.tn', tll~tdV we!lb~une u. tuglJe1fd)Ul
.I,ttuckl Ulij. gUl..ttij. '!llp.

iaJaelt,tftbeAlobelm outJe enbt njeutut op gelij(ken 110ft gbe~

CtRBbeu tJRift'r.l1J f. in't ln4tClv'ltftgenbei;.j.engberr'beni~iiit~
AIS un quüertl bij.llul. bijj,fb.,_

D
~· b.obbel bucattn uan o..~ llag~e' tobe wapenettl Uan
gbfw-icbœ en'U allopJll!' UQalfrblllJf.U i~ / ttulllbenb, mec'

elllJ\)clfcgen ~uiij .·nefS ee'lqu~tt tlljf tlij. gut. ~UJ~j. nu,....
e'c"cktle blltllten ban ()lm' reIUfll auge nae aDueRa,,'/ lij.Bufj

DenH tir· fll.111llttS.·

11)e bobbele berllebttlnf bnn Dt' \)OO~rC~,e'''n ·9tJbbel tJwraten'
\l~n .l'lUi;, rft tbien·ntgl.u:ntbi$lltt~t1uc1\~u Înr.ulütdVtl1J;gen=f
De b~p ennbelrcgen xi. enbe rJ1P qLC"~~t!U~r4J"et.E' /;u,ijfuul:::
llcUP \)·llUJ1Utt~;· .

~n\ldotten '''an ·tŒngfJelnnt bÎt aube hon JIUiij. in't tnnrdt/
l\lf~el\Oe iij· engUclrcgen~ •.aeG ,tune tluer bttb.tntclcn bon
.emaefS./l1·gu I~J\). nUI),.

llillolcettn croonen ban ,!)pannien tUtu ftJ:ij. it..rmarcQ ltut~
&J~fnbe (wee mgyelrCDtm Utj.aefJ ,lijr/ iij•.lluf.~i. ttuP!

1&tbabbtle eube nnb.en b~n lJleren lfatabuennnt.

~lcnten \lbeCta\lben 'inbe \lOOlf..'bereenitbtle 'louincien metaJe
lUttU,n 0pb'~~) ~ijbe nalll,t~. int Ul~t',k 1)llegU~tl))e t\l)ee eu,
ltbdftben j,;. an~ .tliJ,f1 :ÎÎJ·gIJl.,rbliJ3. rtupo

~~ nQbbele ban-JJie ~n(gbdijd"G pae.ébuenant~

iJI)ucattn \Jan l})ongtlfen 1 i50tJtmen 1enbe ,anbea;e in 1!&u"tr~
.ltlnbt·ggeUagenUan ",r~~tot l.r.ri.nucken ilnnt ardi/lUegben~'
ln tluee eugbelr'~en \.lü(;. ae~ Ih;t1 Ul· .ouI. JbitJ.flup.

,Qt)e bobbe,le nae.abUeltaht1
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ARTIKELS VAN DE ORDONNANTIE VAN 22 MAART 1611 DIE
VAN TOEPASSING ZIJN OPDE GEINVENTARISEERDE MUNTEN

"Den Jacobus van Enghelant ende nederlandsche Rijders
op gelijcken voet gheslaghen/ in de geunieerde Pro
vincien van xxiiii. en acht derthienste stucken in
't marck/ ûJeghende vi. en halve enghelsch~n 'tstuck/
De halve nae advenant/ x. guZ. riii. stuy."

"Rooae NobeZen van Enghelant ende andere op ghelijcken
voet ghealaghen van xxxii. in 't marck/ ûJeghende v.
enghelschen 'tstuck viii. gul. xiii. stuy."

"Vlaemsche Nobe len ·(!Jude ende nieuwe op ge lijcken voet ghe
slaeghen van xxxvi. in 't marck/ ûJegende iiii. enghel-
aen xiiii. aes een quaert vii. guI. vii. stuy vi. d."

"De dobbel ducaten van onsen slaghe' ende wapenen/ van
ghewichte ende alloy aIs voorschreven ia/ weghende vier
enghelschen xviii. aes een quart stijf vii. guI. xviii.
stuy.
D'enckeZe ducaten van den selven slage nae advenant/
iii guldens xix. stuyveY's.

"De dobbele derdedeelen van de voorschreven dobbe1 du
caten van xlvii. en thienneghenthienste stucken int
marck/ wegend~ dry enghelschen xi. ende dry quaert aes
schaers/ vij! guldens v. stuyvers. "

/fAngelotten pa'l Enghelant die oude van xlviii. in 't
marck/ weghenle iii. enghelschen x. aes ende tûJee derde
deelen van ee~ aes / v. guI. xv. stuy.n

"Pistoletten croonen van Spag·nien van lxxii. in 't marck/
ûJeghende twee enghelschen vii. aes stijf/ iii.gul.xi.stuy.
De dobbele enie andere van vieren nae advenant. Il

"Ducaten ghesl,1ghen inde Voors. vereenichde PY'ovincien
met de letter~n op d'een zijde van Lxx. int marck/ we
ghende twee e1gelschen ix. aes stijl/

iii. guI. xviii. stuy vL d.
De dobbele van die insgheZijcks nae advenant. "

"Ducaten van Hongrijen/ Bohemen/ ende andere in Duyts
landt gheslagen van lxx. tot Lxxi. stucken in 't marck/
iM~ghe72de twee enghelschen viii. en halve aes stiJT/

iii. gul. xviii. stuy.
"
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_t Jfranrcbe Q!CQonr.n .inrobelii,.t: ~an l,t,tij..i~~'t tllA~~k/ \1)e~
~benl1e ut,g ne \loozf·plfloletten/ uJ.,gUr.,tlB. flupv

~iflolf:tr~n b.a~ lralien nan J~~ii..inJ matcllJ'1Utllben~e ttnee
~el1,O!)e1f'l1eRi\1ij. ftrJlllijfl al). 6u~.,t;.flup~

et etroontn Uan taozttlgal ntet bet CDZt crups Uan lt,rc- in)t
1t~~~r'k/\uèglJenbe eweeeqgb91f"b'" negb.~ ~~I1·(l~Jfj Îit~l ..
rn,j3·Uupuets"

fJDen l),lIUfll gquben tli~ilel\lan ~~~ •.ettt· atbrtflllut~ in't tncltckf,
lUegU~nbe tlUteenubelrc1JtlllJ.ae,a fliffi Jij'[luIDI".e'.·

.en ~bilippuggulbh' Uan I~~iiij. ll)'r mat&k tltt\lbtubt t\uœ'
~.lJg.Uf(.fcbel1l1. nefS ftijfj ij.guL(r5· flup•.

'Gtllgoubelf <t'~toIÜH ban l.rtJiiij~ in'é mat,(c/l weglje\lbt' 'tl)l
(Jl1U!J~lf'!)~.rtl~....ep fC!J ..etP/ J,Ç,rllÎliJ;tlup.·

~tn PbllipJJutt nnl~~~ tueabcube ,ni}.•cn1t~tlr'.~en JiiJ: îlesl
-, tet t'tllttllt Uèlll UU)· Of!1 tlp'C ftudt/ 1J.guI. rt) ·fl~tJ;1.

~tl1 blJIutl1 '~bil,ppu~r bnloer bJegbenl1e rt· ellobtIrcl}e tIf>
.aeSldr retnrJJte1,lan iilj. ftfl1\t1111 op 'Cfh,chl r.r13t:ftup.

~e'l1.ltellr'ben D1UIOt't mtt beu nrtl.lt op.tfeene Ji{bt/wenUen,
, ne bet't\}iflt fnubelr'~fl1 Jüij· A~g 1(~r.t~metlie \Hnl\.Jl~~ IlIlS

J,l'Util· (tU11Uerl1.

D~ ptnnînollcll n'ln- lnÎI lKen(en bAn C'nfrn none ban ,,(te'
, mi"Uf tubr.oUJ)}J ..,~ lJQOJ~ tt1) tnrgbtnD' ui tl1ghelr'~etJ

'cflucIt/ tet retntbie lMn b1pe fUS op'e flur[V J'u.(tupuerd
~'&~tckdt ~~çnlen 'JélU Den feIuen n,l!lUe w('{J~entJe tl.Ute togel,, r,uc., "llhl,çfU, ' ll· flul"
~e b,llllf eti Uiett~lbulen ban O.e fthlt bnn betbeu nUQP tt'at
',. oOucnnnr.

'IDfu Dobbeltll gulDtl1!lÎet te uozeu. nbclloabel1 onbeF t'urt'.t1
IUUlll elltl~ bmpelt'ltucabtl1tJe JUli· ellgbelfc9flil rru;. ae~
ftÜrrur t~metJit lJal\ \,li aes op', Ilu([t. ij·lJul.(.~up..

'U)L'11 el\'l~elçn gUlQ~n U~n t'en feluen llnDye one a'tmemltlt/f.1'5
llUJ1Utr~· ,

~ n11er~rdtçJ.lbll)je bAI"~ ffl t)B q~ ~~rttu \1tlUbl)J ltD,aû' ~~.fl.
tuUt lLbtiiucn....op WJUl"'" B~\nQl.1Q ü.j Cm\! Pl4~tutùgbt~
~e ne \)OOJgM~ ~nHltlfleH-}~~ f\l1Lm l)'~»an
.iJUIU1~l:Jn aHav.:'ett* rmnbeeHl-gbe\l;.ifllff)~n ruu f.cll~l
(llJrfV JJagbf 1tg UltUlt pP ttjitn~~ IùIJ]utt~,'f Itudt~
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"Den Philippus gulden van·lxxiiii. in!t mal'ck weghende
twee enghelsehen v. aes stijf! ii. gul ix. stuy. vi. d."

"

D'enckele Realen van den
engelschen 't stuck!
De halve en vierendeelen
aZZoy nae advenant.
Den dobbelen gulden hier te voren gheslaghen onder
onsen naem ende wapen/ weghende xvii. enghelschen
xxix. en halve aes stijf/ ter l'emedie van vi aes
op't stuck ii. gul. i stuy."

11 De Fran sche Croonen insghe lycx van- Lxxi i. in 't marck
weghende als de voors. pistoletten

iii. gul. xii. stuy. vi.d."
(N.v.d.r. : twee enghelschen vii. aes stijf).

IIPistoletten van Italien van Lxxii. int marck! weghende
twee enghelschen vii. aes stijf/

iii. gul. ix. stuy. vi. d. 1/

"De Croonen van Portugal met het cort cruys van Lxx.
in't marck/ weghende twee enghelschen neghen aes
stijf! iii/gul. xiiii. stuyvel's vi. d. /1

"Een gouden Cal'olus van lxxxiiii. in't marck/ weghende
een enghelsche xxix. aes sehael's/ xxxviii stuy. vi.d."

"Den Philippus dalder weghende xxii enghelschen xiii.
aes! ter remedie van viii. aes op 't stuck

ii. gul. xii. stuy."

Den halven Philippus dalder weghende xi. enghelsche
vi. en halve aes! ter remedie van iiii aeskens op
'tstuck xxvi. stuy."

"Den Zeeusehen daelder met den arent op d'eene aijde!
weghende del'thien enghelsehen xiiii. aes/ ter remedie
van vier aes xxviii. stuyvers. "

"Den halven gouden Reael van Lxx. en achste stuck in't
marck/ weghende twee enghelschen ix. aes stijf! iii.
guldens.

IIDen enckelen gulden van den selven slaghe nae advenant!
xx. en halve stuyvers.
Ende l'aeckende die halve ende quaerten van den Voors.
gulden sullen blijven op hunnen ghewoonlijcken wijs!
volghende de vool'gaende ordinantien/soo oock Bullen
d'andere van minderen aZZoy/ ende meerderen ghewichte!

_van den selven onsen slaghe/ te weten op thien ende
vijf stuyvers 't stuck.

IIDe penninghen van drij Realen van onsenslage van ghe
wichte ende alloy als voors. is, weghende vi. enghel
schen 'tstuck! ter remedie van drye aes op't stuck

xv. stuyvers.
selven slaghe weghende twee

v' s-tuy.
van de selve ~an herden
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AFBEELDINGEN VAN DE MUNTEN UIT DE INVENTARIS

A. "JACOBUS VAN INGELANT" (UNITE VAN JAMES 1 VAN ENGELAND)

B. "DOBBELEN HOLLAND5EN OFT GELDERSCHEN RIJDER" (GROTE GOUDEN
RIJDER VAN DE VERENIGDE NEDERLANDEN)

C. "ROOSENOBELS II (ENGELSE ROSE RYAL) (1/2 nobel niet afgebeeld)
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E. "DUBBEL nUCATEN" (DUBBELE DUKATEN VAN ALBRECHT EN ISABELLA)

D. "VLAEMSEN NOBEL" (NOBEL VAN VLAANDEREN)

F. "DOBBEL ALBERTEN" (DUBBELE ALBERTIJNEN VAN ALBRECHT EN
ISABELLA)
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G. "ANGELOT" (ANGEL VAN ENGELAND)

H. "DOBBEL SPAENSE PISTOLET" (DUBBELE ESCUDO VAN SPANJE)

1. "DUCATKENS METTE LETTEREN" (DUKATEN VAN DE: VERENIGDE
NEDERLANDEN)

J. "UNGARSE DUCATKENS"(DUKATEN VAN HONGARIJE)

1986



b.

"HALVEN GOUDEN REAEL" (HALVE GOUDEN REAEL VAN KAREL V Ca) OF
FILIPS II) Cb)

"CORT CRUYS" (PORTUGESE CRUZADO MET RET KORT KRUIS)

157

K. "FRANSE CROONEN" (COURONNES DIOR VAN FRANKRIJK)

N.

L. "ITALIAENSE PISTOLETTENt' (KRONEN VAN ITALIE)

M.
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O. "PHI Ll PS GULDEN" (PHILIPPUSGULDEN VAN FILIPS DE SCHONE OF
KAREL V)

P. lIGOUDEN KEYSERS GULDEN It (GOUDEN KAROLUSGULDEN VAN KAREL V)

Q. "PHILIPS DALERS ENDE ••. HALVE" FILIPSDAALDERS Ca) EN HALVE
FILIPSDAALDERS VAN FILIPS II) Ch)

a

b
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R. I1l-JOLLANTSCHE DALERSI1 (ARENDSDAALDERS VAN ZEELAND)

S. "ALBERTUS GULDEN I1 (GULDEN VAN ALBRECHT EN ISABELLA)

,:

,.'

~: "

',",

,"

"

~,'.,'.

F. VAN DER JEUGHT
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