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Een praatje over valsche munten en
valsche munters.

Tinnen afslagen van provinciale munten zijn
algemeen bekend, men vindt ze in iedere verzameling van eenig belang,
Op enkele uitzondering-en na, die als pioefmunten hebben dienst gedaan, kan men het
meerendeel dezer tinnen stukken onder de
rubriek ,,valsche munten" rangschikken. Ofsclioon begrijpende, dat dit tinnen geld oudtijds
met een doel moet vervaardigd zijn, dat niet
zuiver het daglicht kon verdragen, werd mij
dit eerst recht duidelijk, toen ik een ,,waarschuwing" tegen dit valsche geld vond aangehaald. Zoo leest men in de meuwe NederZandscke raarboekgpz van I 794, de volgende
publikatie der AIgerneene Staten over de ontdekking van valsche drieguldens :
.,De stukken zijn gegooten na den afdruk van den

West-Frieschen rnvntslag van I 793 zijnde van koper
en tinJ en houdende niet het minste zilver; en nadien
zodanige snoode praktijk dient tot merkelijk nadeel
van onze goede ingezetenen, zo is 't, dat wij daarin,
zooveel doenlijk is, willende voorzien, dienstig hebben
geoordeeld, de goede gemeente bij dezen daarvan
kennisse te geven en te waarschouwen, dat de voorschreven valsche driegulden zich van den egten daarin
doet onderscheiden :
I". Dat de eerstgemelde weinig of geen glans heeft
en tucschen de letters zeer ruw is.
2". Dat de figuuren, zoo van de Beeldenaar, als
van de zijde van het Wapen, geenzints uitkomende
maar zeer plat zijn.
3". Dat het gezigt van de Beeldenaar zeer gevlekt is.
4". Dat de karteling niet is doorgedrukt en dat
dezelve circa 4114 engelsch ligter is dan de echte."

.

Na opsomming der uiterlijke kenteekerien
van dit valsche geld, werd den luidjes voorgespiegeld welk .lot hun te wachten stond,
'die dergelijke valsche muntspecie zouden binnensmokkelen.
Kreeg men het in handen, dan moest men
er onmiddellijk mede gaan naar een der provinciale munthuizen, opdat het valsche geld
zou worden doorgesneden e n weerloos gemaakt.
Op het Raadhuis te Middelburg zijn zulke
doorgeknipte munten te zien, de groote platte

schaar, waarmede die operatie werd verricht,
ligt er naast.
Als waarschuwing dat men goed op de hoogte
was, trof men nog in deze e e u w alhier, vastgespijkerde valsche munten op toonbanken in
de winkels aan; deze waren meestal van tin
en koper. Ook in de gerechtshoven bewaarde
men valsche munten als getuigstukken.
Wie het waagde tinnen munten voor echte
uit te geven, werd als muntvervalscher gestraft.
Er werden ~ o o ogulden uitgeloofd, voor wie
de makers der valsche munt wist te ontdekken, ,,zoodanig dat dezelve in handen der Justitie geraakten, en van het feit werden over-

tuigd."
Een dergelijke waarschuwing gaven ook de
Staten van Utrecht uit. Hier golden het echter
kwart rijksdaalders van Zeeland, die vervalscht
waren. Deze waren bevonden geheel van tin te
zijn en derhalve week van substantie, daarbij
zeer ruw ,,co op de platte grond als in de
figuuren." Zij schenen gegoten te zijn op den
afdruk van den Zeeuwschen muntslag van het
jaar 1775, hadden geen kartelrand, en waren
een engelsch lichter dan de echte.
Honderd Zeeuwsche rijksdaalders werden
door de Staten van Zeeland tot ontdekking
der vervalschers uitgeloofd.
In mijne verzameling zijn enkele tinnen muri-

ten aanwezig, o. a. een driegulden van Gelderland van r786 en een rijksdaalder van
Zeeland van I 772, wegende respektievelijk 2 5.2
e n 2 I . I gram. Vele andere heb ik daar echter
uit verwijderd, liet niet de moeite waard achtend ze te bewaren, maar zeer goed herinner
ik mij den zooeven beschreven kwart rij ksdaalder van Zeeland gehad te hebben.
Zeer streng waren de maatregelen, die men
ten allen tijde tegen rnuntvervalschers heeft
gebezigd.
Onder de romeinsche munten speelden de
,,monnaies fourrkes" een groote rol, bij de
Grieken daarentegen trof men deze wijze van
muntvervalsching zelden aan. I )
Men kon de ,,momaies fourrées" in twee
soorten terugvinden." Ten eerste die, welke
door hun barbaarsch uiterlijk of door verdraaiing van beeld of omschrift kenbaar waren,
deze zijn stellig het werk van valsche munters geweest; maar men trof ook munten aan,
die keurig bewerkt, in niets vaii d e officiëele
stukken afweken, behalve in het gehalte. Deze
zijn vermoedelijk uit munthuizen van dei1 Staar
.afkomstig en hadden een geforceerden koers.
SYLLA
maakte een wet, waardoor dergelijke
I ) De~criptioa hhto~iqzceet ~lsromlogigr~e
rles mnnaies de ia RL$r~bliqztc I - O ~ I L ~ ~par
~ I C E BABELON.

knoeierijen strafbaar werden, doch de Staat
hielp m e d e in het knoeien, zoodat het niet veel
baatte. I )
In het frankische rijk waren de valsche rnunters niet minder talrijk. Tijdens de r'egeering
van LODEWIJIC
den Vrome, lezen we dat ,,Ce,,lui qui a u r a frappé de la fausse monnaie, aura
,,la main coupée et celui qui aura été compIice
,,payera soixante solidi de coniposition, s'il est
,,homme libre; i1 recevra soixante coups s'il
est esclave." 2)
Maar we willen ons hier niet in die oude
tijden verdiepen en verhalen liever, wat men
in latere jaren met valsche munters deed.
In het plakkaat van 14 december 1489, door
keizer MAXIMIL,IAA-~T,
als voogd van FILIPS
den
Schoone, uitgegeven, vinden we, dat een muntmeester, die een aanmerltelijke valschheid in
de stof of in 't gewicht der munt pleegde, zal
gestraft worden ,,met den ketel," wat eigenlijk
beteekende, in de olie te worden gekookt. 3)
Dit schijnt oudtijds de gewone straf voor
muntvervalschers te zijn geweest, want reeds in
r407 vinden wij vermeld, dat, ,,wie 's Heeren
,,munte contrefeit of naslaet, wort hij daer of
r ) E. BABELON.Luc. d.
Capit~sbirede Lofdi$ Ze DJbannairc de Papr 819.
3) Mr. S. rir WIND, B~soaderhcden ait dz gesthitrlml vale her
stvafiegf in L AEde~larr&tz. 1817. blz. 40.
2)

,,verwonnen met recht, men pleechten te zieden,
,,ende daerover te rechten met den ketel " I )
O o k in de Omlander wetten komt de volgende bepaling voor: men sal se sieden in
eenen ketel ofte men sal se bernen.
In onze noordelijke provincieën is deze barbaarsche strafoefening bij plakkaat van rg dec.
1589 afgeschaft, in de Zuidelijke Nederlanden
daarentegen komt deze straf nog in plakkaten
van 1628 en r633 voor.
Mr. DE W ~ N D
zegt in genoemde BqzondwAden, dat hem geen enkel geval van deze
strafoefening hier te lande bekend is.
Eén enkel geval heeft DE WIND misschien
niet gekend.
In het jaar 1434, zat volgens de Kameraarsrekening van Deventer van dat jaar, de muntmeester van den heer van Batenburg aldaar
gevangen, 2) beschuldigd van het vervaardigen van valsche munten. De straf bestond
uit gekookt te worden in een koperen ketel,
daartoe opzetteIijk aangekocht, omdat een vorige niet meer voor dat doel geschikt bIeek
te zijn. De rekening luidde als volgt: ,,Item
,,vanJohan Peterssoen enen ketel gecoft dair
,die muntemeister in gecoden wart, die woech
f)

2)

Mr. S. DE WIND. Loc. cit. blz 41.
v. n. CHDS. JIeereir en rfeden var? Gel(hrlnn4 blz. I jS.

,,IC ende XLVI Q (72 ned. ponden) ellic V,
,,ij kr. maken XXXI ar. gulden iiij kr., dair af
,,afgeslagen den ulden ketel die woech LXXX %
,,ellik ij kr. maken VIII ar. gulden soe bleven
,,daer over meer uytgegeven XXII ar. gulden
,,X kr."
Deze ketel hangt oog I-ieden ten dage aan
een zijmuiir van de Waag, te Deventer. Hij
woog, in 1841, 68 ned. ponden.
In een boekje over criminele saecken van
1628, 2) lezen we dan ook niets meer van de
straf met de11 ketel, maar daarentegen dat de
,,crinie van valsche miinte in vijf manieren
I)

wert ~hecoinniitteert."
r . Wie munt sloeg zooder octrooy oft authoriteyt
van den prince ende die committeert crime
laese Majestatis, wat naer rechte metten sweerde
oft metten viere ende confiscatie van goede
werd gestraft, al ware 't oock dat de munt
die hij sloeg deugdelijk was, want munte te
slaen behoorde hem niet toe, maar was pause, lijck, keyserlijck, conincklijck, ene.
2. Wie, alhoewel het octrooy bezittende tot het
slaan van geld, de stoffe e n de materie vervalschte, te weten coper, vergout in tin, oft andere
specie voor zilver. Deze committeerde evenzoo
majesteitsschennis en werd gestraft als boven.
I) De munten in de rekening vermeld zijn vermoedelijk Kronistaarten en Amhemsche giildeiis.
2) BacIytke itr c~imimlesrzcrkrn door Joosr DE Ilnn~rroun~n
van
Briigghe Rotterdam bij JAK VAN WABLUERGIIE
DE JONGE. 1628,blz. I 19.

3- Dezelfde straf werd opgelegd aan hen die de
prente vervalschte of de munt een anderen
vorm gaf.
4.

Wie het gewicht vervalschte, of wie den ,,penninck kwam te schrooden", kreeg den galg.

5. Hij die valsche munten opkocht, en deze onder
het volk verspreidde, werd ,,ghepunicrt extraordinaerlijck ter discretie ende- arbitrage van
den Jughe."

De schrijver noemt nog een ander type van
boosdoener op, die naar het schijnt, niet in
de termen van strafbaarheid viel, maar die
volgens hem even misdadig was. Dit waren
,,de roovers," die bij de rijke kooplui de allerbeste munten opkochten, als realen, ducaten,
anghelotten, enz., terGijl ze hen boven de
goudwaarde, nog eenige *, winninge" als van I 2
myten, een of t w e e grooten meer of min gaven.
Deze goede goudstukken werden in een
grooten klomp te samen gesmolten, waarmede
zij naar andere landen trokken, daar het goud
,,menghelden, irnpireerden oft argherden."
Daarna lieten zij van dit vervalschte allooi
,,forgieren ander argher ende snooder ghelt,
,,daer af zij zonder twijffelen seer groot profijt
,,ende baete medededen, met verlies nochtans
,,van heurlieder siele."
Ten slotte keerden zij met dit slechte geld

in bun eigen land terug, alwaar zij het opnieuw
voor goed geld wisten in te wisselen.
Dat muntvervalschers met ,,den sweerde"
werden gestraft, kunnen we o. a. vinden in
het Register vafJ cr&ilzeede senteiaLi8a en g e execzli'eerd bianen de sta& MiddcZhzcrgh in
Zeeland, bijeenvergaderd door J A N nu PON,
maar in 1600 een zekere GELAUX
LAXI,waardein, onthoofd, werd, omdat hij valsche munt
had gemaakt. Om dezelfde reden werd in
r 643 JA^ FI~ANCICEN
onthoofd, zijn lichaam op
het rad gezet. terwij1 het hoofd Aanderlijk,
tot afschrikkend voorbeeld, op een staak werd
tentoongesteld.
Vó6r dit geschiedde, moesten de valsche
stenipels voor zij11 voeten in stukken worden

geworpen.

PLETERJOBSE, wegens het met kennis uitgeveri van valsch geld, werd in 1600 ,,op de
galei" - een dienstschip, varende tusschen
Holland en Zeeland - gebannen.
In Zuid-Nederland was men niet minder streng
in het straffen van valsche munters.
In Rijssel werden in r 61 I , twee Engelschen T )
opgehangen, ,,peur avoir contrefait le coign de
,,Sa Majesté Catholique et aussi celui de la
,,province de Zklande."
r ) THOMAS
BROUGES
en JOHAK VELSCHE.VANHEMDE,
N11mhnzratigzsc Cilloi~eI 85 8 blz. 46.

Merkwaardig is de volgende veroordeeling,
die ik in de Bijdragen tot het ozsde strafr.egt
in Bel&, vond. r )
Executie met den ketel ( I 728).
,,In de saecke van den raede en momboir

,,van Syne Keyserlycke ende Catholique Majes,,teyt in 't overkwartier des vorstendoms Gelre
,,officii nomine aenleyder jeghens FREDERICK
,,VAN DER BEKEN geappreliendeerden ende be,,claegden. Actum ter cancelerye tot Rure,,monde, den 5 Maerte 1728."
FREDERIR
V A N DER BEKENhad, alhoewel op
de torture gestelt geweest zijnde om tot scherpe
examinatie te worden geprocedeert, eventwel
zonder pijne te hebben willen onderstaen, beleden en gepersisteert, ciat hij kennis had gehad ,,van persseii ende voordere instrumenten
,,dewelcke den medebeklaegden HERMAN
DE
,,RoY tot Ceulen, op urdre van GUILLAUME
,,VERBRAECKEN
en ADAMBLANQUART,
bij den
,,slotmaker JONCKBEOET, heeft later1 verveer,,digen om daern~edehet gelt te fabriqueren,
,,ende dat hij in den somer van den jare 1726
,,in een vat gezonden had naar Brussel."
Hem was ook bekend geweest, dat een zekere VERBORGhet vat met persen e n andere
instrumenten in de Waag te Brussel had afI)

Brf~ssel,1529.

zde

druk, blz. 260.

gehaald, waarna alles in 't kasteel Buylinge,
niet ver van Halle gelegen, is gebracht.
Dit kasteel was door de valsche munters
voor den tijd van drie jaren gehuurd, tegen
2 5 0 gulden brab. 's jaars.
VAN DER BEKEN had zich spoedig daarop
naar genoemd kastee1 begeven, o n i met de
andere beklaagden t e samen d e persen t e probeeren tot het vervaardigen van ,,fransche
pistoleii van den iialesten slagli."
Niet voor het vervalscl~ender muilten zelve,
maar hoofdzal;elijk voor de hooge misdaad
van ,,gequetste majesteyt" werd onze vriend
,,veroordeeld, ter plaetse alwaer men gewoon
,,is criminele executie te doen, levendich ge,,executeerd te worden met den ketel siedende
.olie ende witer, ende dat sulcx geschiet zgnde,
,,zijn doodt lichaem gebracht sal wordeii iiaer
,,den Galgenbergh buyten de swarte Hroeck,,poorte deser stadt (Roermond) ende aen de
,,galghe aldaer, andere ter afgrijsselijcl<erexeni,,pel, m e t ketenen worde vastgeheclit."
Het spreekt van zelve, dat zijn goederen
ten behoeve van Z. M. werden gekonfislreert.
De straf ,,met den ketel" schijnt in Zuid-Neder;
land meermalen te zijn toegepast, althans ik las,
dat in Maart r697 te Gent een valsche niunter levend gesoden is in olie, ,,hij was gestor,,ven gelijck een atheict, niet catholyck, noch

noch gereformeert, maer naer syne phantasie", zooals de overlevering vermeldt.
Maar genoeg voorbeelden om te doen zien,
dat men oudtijds het verfoeilijke muntvervaIschen naar behooren wist te straffen.
Niet alleen om het feit zelve, dat: dikwijls
groote schade aan de gemeente moest veroorzaken, maar omdat het als misdaad yoId tegen
de hoogste waardigheid, tegen den koning of
graaf in eigen persoon, en dus majesteitsschennis was in optima forma, werden de straffen
daartegen zoo streng mogelijk ingesteld.
Thans worden in ons land de vaIsche miinters eenvoudig gestraft door ze eenigen tijd
aan de konversatie te onttrekken, zooals men
op onze bankbiljctten lezen kan.
H e t verzameleri van valsche munten is dus
niet geheel zonder historische waarde, daar ze
de dragers zijn van een brokje geschiedenis,
méér Ieerzaani en beIangrijk voor de kennis
der zeden en gewoonteil onzer voorvaderen,
dan menigmaal de echte ons geven.

geus,

Februari r 899.

NIARIE n~ MAX.

