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DE GOUDEN LEEUW (LION D’OR ) 1790
VAN DE VERENIGDE BELGISCHE STATEN
Jan Moens *

schaal 150%

D

e gouden leeuw die de opstandige Verenigde Belgische Staten in 1790
lieten slaan en die werd gegraveerd door de getalenteerde eodoor van
Berckel, wordt terecht aanzien als een van de mooiste munten uit onze
nationale numismatiek, en is daarenboven een belangrĳk getuigenis van ons
verleden. Over dit stuk is dan ook al vaker geschreven, en de lezer zou zich bĳgevolg de vraag kunnen stellen wat er nog nieuws over valt te vertellen. Maar
deze munt hee wel degelĳk nog een ‘geheim kantje’, dat we in deze bĳdrage
willen behandelen.
Laten we eerst enkele datums terug in herinnering brengen:
Na het uitbreken, in oktober 1789, van de succesvolle zgn. ‘Brabantse Omwenteling’, hadden op 4 januari 1790 de Oostenrĳkse Nederlanden (zĳ het zonder
Luxemburg) hun onaankelĳkheid uitgeroepen onder de naam (Republiek
van de) ‘ereenigde ederlandsche taeten’ [1].
▪ Op 11 januari werd het unieverdrag tussen de elf Staten goedgekeurd, waarbĳ de gulden ‘courant geld ’ als munteenheid werd bevestigd [2], onderver▪

* Met dank aan Lei Lennaerts, voorzitter van het Van Berckel Genootschap, voor zijn medewerking aan dit artikel (zie www.theodoorvanberckel.nl).
[1]
In (Vlaamse) numismatische publicaties wordt doorgaans de naam ‘Verenigde Belgische
Staten’ gebruikt, vandaar dat we die in dit artikel hebben aangehouden.
[2]
De (Karolus)gulden ter waarde van 20 stuiver was in 1521 door Karel V ingevoerd onder de
vorm van een muntstuk dat 1,700 g zuiver goud bevatte, in 1544 gevolgd door het zilveren
equivalent ervan, dat 19,051 g zuiver zilver bevatte. In 1599, onder Albrecht en Isabella,
was het fĳngewicht van de zilveren gulden al gedaald tot 11,425 g, maar dergelĳke stukken
zĳn slechts tot in 1603 geslagen. Daarna leefde de gulden enkel voort in de vorm van de
dukaton ter waarde van 3 gulden (met omgerekend 10,226 g zuiver zilver per gulden), om
vanaf 1755, met de invoering van de kroon ter vervanging van deze dukaton, volledig het
karakter van rekenmunt aan te nemen. Om de zaken nog wat complexer te maken, werd
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