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DE GENTSE NOBEL 1582 MET TWEE INEEN- 
GESLAGEN HANDEN ONDER EEN KROON 
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Inleiding 
 
Er bestaat reeds uitgebreide literatuur [1-8]1* over de drie series gouden nobels 
die de Gentse Calvinistische Republiek hee geslagen tussen 1581 en 1583, waar-
bij de aeeldingen in de banier op de achtersteven van het schip op de voorzijde 
significant verschillen: het kan hierbij gaan om drie Franse lelies, een klimmende 
(Vlaamse of Gentse?) leeuw, of twee ineengeslagen handen onder een kroon. 

Van de nobels met de drie lelies en de klimmende leeuw, en hun onderverde-
lingen (halve en kwart nobel), zijn enkele tientallen exemplaren bekend. 

Wat het type met de twee ineengeslagen handen betre, en dat het voorwerp uit-
maakt van deze studie, wordt in de literatuur vermeld dat er in 1838, met origi-
nele (?) stempels, 6 of 8 naslagen in goud werden aangemaakt ten behoeve van 
muntverzamelaars. In 1838 waren inderdaad drie – overigens verroeste – munt-
stempels van dit type teruggevonden in het Gents Stadsarchief, maar er waren 
geen ermee geslagen munten gekend in natura [1,9], en ook niet uit eigentijdse 
publicaties van vóór 1838, zoals plakkaatboeken, kronieken, busboeken, munt-
rekeningen, etc. (zie bijlage V). Van dit type blijken, in tegenstelling tot de twee 
andere, evenmin halve of kwart nobels te bestaan. Op heden zijn er amper een 
handvol hele nobels geregistreerd die – zoals verder zal blijken – op één exem-
plaar na, met zekerheid naslagen zijn die in 1838 werden aangemaakt met de 
stempels die zich thans in het Gentse Stadsmuseum (stam) bevinden. 

Meerdere numismaten hebben zich dan ook de vraag gesteld of van dit type ooit 
stukken zijn geslagen c.q. in omloop gebracht tijdens de periode van de Gentse 
Republiek, en ook of de drie teruggevonden muntstempels wel authentiek zijn, 
m.a.w. stammen uit de 16de eeuw. Deze studie van de Gentse nobels ‘met twee 
ineengeslagen handen onder een kroon’ en met jaartal 1582 beoogt de authenti-
citeit na te gaan van zowel de muntstempels als de bestaande exemplaren. 

 
* Nummers tussen vierkante haakjes verwijzen naar de bibliografie achteraan. 



 

 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel? 
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voor de aankoop van het Jaarboek egmp 2019. 


