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De Munt van Overijsel te Kampen onder KAREL V.

Onder de munten door KAREL V in de Nederlanden
geslagen, behooren die, te Kampen, voor zijne Heer
lijkheid Overijse] gemunt, zeer zeker tot de zeldzaamsten.

Vóór 1856 was niet bekend, dat in de Munt van
Overijsel te Kampen, onder het bestuur van KAREL V
gemunt was. (De Munt van Overijsel te Kampen, niet
te verwarren met de stedelijke Munt te Kampen.) Wel
leerde ons Prof. VAN DER CHYS, dat een muntmeester
«FRANS VAN PAPEVELT» in 1531 aangesteld was, 1) doch
munten waren nog niet voorgekomen.

Eene schrede vooruit kwam men, toen de bekwame
Archivaris CUYPERS VAN VELTHOVEN in 1850 een rapport
van den «général des Monnaies' THOMAS "GRAMA YE ont-,
dekte, 2), in welk rapport twee muntbussen van de
Munt te Kampen van 1535 werden behandeld, waaruit
bleek, dat KAREL V de volgende stukken aldaar heeft
laten aanmunten:

') Zie v. D. Cuvs. De Mu·nten der vlJormalige Heeren en Steden van
Overysel, p 34i.

'2) Bijdrage tot de bekroonde p,'ijsvel'hancleling van den hooglem'aa,'
P. O. VAN DF.R CHVS, ouez- (Je munten del' Heerere en Steden van Overysel,
door PROSPliR CUVPERS VAN VI:o;LTHOVEN, Breda 1856.
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Gou'den Munten.

a. Halve gouden Reaal.
b. Gouden Carolusgulden.

Zilveren en billeen. Munten.

c. Zilveren Reaal.

d. Halve zilveren Reaal.

e. Patard.

{. Deutken = 6 Myten.

g. '1, Deutken = 3 Myten.

Het duurde echter nog tot 1871 alvorens de eerste
munt uit de Munt van Kampen aan het licht kwam.

De halve gouden Reaal werd in dat jaar door den
Heer J. F. G. MEIJER, den toenmaligen Directeur van
het Koninklijk Penningkabinet in de Barneveldsche

.muntvondst ontdekt en in dc Revue'de la Numismatique
Beige van 1872 pag. 389 n-. ·129, in het verslag dezer·
vondst beschreven.

De twee exemplaren toen gevonden, zijn, tot nu toe,
de twee eenige, van deze muntsoort voorgekomen.

Ongeveer 23 jaar later kwam uit de Amersfoortsche
muntvondst de Gouden Carolusgulden te voorschijn en
werd dit exemplaar, in den catalogus der veiling van
deze vondst Amersfoort 1894, door wijlen mijn vader
den heer J. SCHULMAN onder n-, 1045 beschreven.

In de verzameling VERSCHlWRE, die onlangs in mijn
bezit kwam, ontdekte ik tot mijn groot genoegen den
halven zilveren Reaal en den Patard uit de Munt van
Kampen en vond ik. het VOOI' de verzamelaars en de
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wete nschap van belan g deze munten te beschrijven en
cene afbeelding daaraan toe te voegen.

Da nk zij de vriendelijke medewerking van tien heer
C\ . O. VAS K ERK WIJ K, den Direc teur van het Koninklij k
Pen ning kabinet. werd ik in staal ges te ld eveneens de
beschrijving en afbeelding van den hal ven Gouden
Reaa l afkomstig uit de lku-nevelds che vondst en van
de n Goud en Carolu sgulden af komst ig u it 41 e A niers 

Ioortschc vondst te laten volgen, waardoor men ee n
volled ig beeld va n tie tot op lied en bek ende 1I111 T1tCII

van tie .\Iun t \' :\11 Kam pen on tva ngt.

X", L Halv e Goude n Reuul.

KAHO' - f) ' ~ CT ' ~ nO~I -L\ I P ~ z ~ lil - S I" ~ UK":.

li et gc krnond o schi ld met den du b buleu êl ltl-Iaal'

op eCH versierd kruis, hotwolk het nmsclu-ltt
snij dt,

Kl. rk\ ~ m em ~ \ ' IItT \' TE ' ~ Cll S T It ,\ ~ II()STE~ ~

T \ 'O :';. lI et m uu t tcck r-u van Kuutpen, U " l' twee
ge kruiste lau rie rstokken . 111 het \'1' lrl het gP
kroonde wapen schild met 11 ) kwart ie ren.

K OIl . l'euu ingka biue t . t i. J, j gr. Unicum



111 oe Barnev eld sche muntvond st bevon den zich, zooal s

hierboven reeds vermeld, twee exemplaren \':1II tiezen
Ha lven Goud en lteua l. De beschrijving dool' den heel'

.I. F. G. ) I EIJ EH in zijn verslag deze r vondst gegeven,
wijkt ec hter a f \' :\11 het exe mplaar in het Koninklijk

Penningkabin et aa nw ez ig. Wunr zich het exemplunr,
door den I leer ~I EIJ EH beschreven, bevindt, is mij niet

heken d.
Volledi gh eidsh al ve volgt hie rouder de beschrijving

vuu lla t s t u k, zooa ls 11001' lle n hee r )t EIJ El l gegeven,

~o. I". lI a lve Gouden Hennl.

" AHO' -I} ~ li ~ IlO-Dil ' ~ Z ~ 111SPA ~ !l EX.

Kz. 11" ~ :'IlIClIl ~ \ 'IHTVTI-;:'II ~ fOSTH.\ x uosries
~ T \' O:O;. ~l lI lI tt f'p k e ll U. op twee ge kruis te laur-ier
sto kkeu .

IlcvlH' de fa Nlllllis.IIUlli l/w' IJl'iyc 1 ~7~, ". :\H!l
11°. I ~U.

N°. Z.

~O. '2. Gouden Cnrolusg uldc u.

K.\ WH .VS x n' x n' x 11 0 :'11' X Dil" X Z X III :"PAS X IIE X.

lI e t muntteek eu va n Knmpen, L,; op tw t'(· ge

krui ste luurierst okken. Uf'kroollli 1101':-11,('('111 va n

l\."It El. \ ' met zwnn rd CH rij ksn ppcl.
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Kz. (kroon) DA x n-IICHI x VIRTVT' x CONTRA X

HOST X TVOS. Het wapenschild met de zestien
kwartieren op den dubbelen rijksadelaar.
Kon. Penning Kabinet. G. 2.9 gr.

De heer VAN KERKWIJK maakte mij nog opmerkzaam
op een exemplaar van den Gouden Carolusgulden,
hetwelk zich in de verzameling TEYLER (legaat .ROEST)

bevindt.
Deze goudgulden werd door wijlen den heer ROEST.

in het gedeelte der Amersfoortsche Muntvonst door
hem bewerkt en in 1894 bij G. THEOD. BOM EN ZOON

verkocht, onder ns. 611' onder Gelderland beschreven
en als zoodanig door hem aangekocht.

Hoewel de omschriften met het exemplaar in het
Koninklijk Penningkabinet overeenstemmen, wijkt het
eenigszins in teekening af, hetwelk op. de voorzijde, in
de punt van het zwaard, zeer duidelijk is te zien. Het
muntteeken van Kampen, C op twee gekruiste laurier
stokken is op het exemplaar TEYLER, (dat 2,\J gram
weegt) buitengewoon duidelijk.

Eveneens vond ik nog een zeer slecht bewaard
exemplaar vermeld in den Catalogus van gouden munten
n", XLIV. Mei 1906 van J. SCIIULMAN, aldaar onder n", 105
beschreven.

Dit zijn de drie tot nu toe bekende exemplaren van
den Gouden Carolusgulden.



149

x-, 3. Halve Zilveren H",,,,I.
K.\ HOI. \' x - lI ' X fi ' X IW:\I'-UII" ( :\1 P als monogram )
+ Z x III - SI'.-\' X HJo: X. Gekroond schild met den
dubbelen adelaa r gl'plaats t vl' een ge voet kruis,
het omschri ft snijde nd.

Kz. UA x )lIl"l1l x \l HT" TE' X COST HA X HOSTES

x (1'1': a ls monogram) TYOS. li et muntteekeu vuu
Kampeu, U 1)1' twee gek ru iste luurierstokken.
li d gekroond wapenschild met 10 kwartiereu.

Verzurueling V fo: n :::cII ElJUE. Z. 2,V I Hl'. Unieurn.

No. 4.

N°. ·}, l'ntnrd.
KAHOI: - 1) x G x HO' - UI X Z X Il - IS' X HEX.

li et schild met den dub belen a rend, omge ven
door vier ha lve cirkels , op een gea nkerd kruis.
het omsc hri ft snij de nd .
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Kz, DA X ~I CIJI X VIRTVTE X CONT HA X n QSTES

x ( TE als monogram ) TVOS . lIet ~ Iulltteeken van
Kampen, C op t wee gekruiste luurierstokken .
li et gekroo nd wapenschild met 16 kwartieren .

Verzameling VERSCIIEURE . Z. 2,8 gr.

No. 4a.

N°. 4a, I'atard. Variant.

Voorzijde als N°.i.
Kz. UA X ~II CHI X VIUTVT !'; X CO~THA X 1I 0ST~

X 'n'US (\'0:-5 als monogram). MU Jlttcck CIl vun

Kampen , U op twe e gekru iste laurierstokkeu.
ECHe bijzon derheid van deze munt is, dat zij

door de stad Karn pen rnet het studs wupcn
(kasteel) is gekontrernurkoe rd.

Ver za meli ng VI-.: ItSCII IW H~ . Z. ~,ü':! gl' .
111 \, ,\ ;0.." m:H Cuus «Dl.' M 1Wlt'n der vlJvr mali!It' (;1'111'(' 1/

('U Hcno.j cn l 'cW Gelderland» vindt III l~1I u p plaat X.x
II

U
• ~ afge beeld en op pagina '17U en 177 besclueveu,

I' CU I'uturd gelijk aan 0 11ze n O• •l.
Door de C op tw ee ge kru lste lau t-ier-stekkun \'001'

ccnc G aan t e zien , kwam \ '.\ X usu Cn us el' toe, deze
11II111t oude r Geld ertand te plaatsen .

De fleer H OEST, in de l k t'1te l1elye de SumismaliiJllC
vun 18V:J 01' Vag, 13S, in zij ne beschrijving der Gel-
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dersche Munten, restitueerde dit stuk zeer terecht aan
Kampen.

Onbegrijpelijk is het, dat hij een jaar later den
Carolusgulden met hetzelfde muntteeken wederom onder
Gelderland plaatste.

De Patard door VAN DER CmJS beschreven bevond
zich als eenig bekend exemplaar in ,het Kabinet STlUCKER,

welke verzameling in '1859 verkocht werd.
Eveneens trof ik een dergelijk stuk aan in de ver

zameling VÖLCKER, in den veilingscatalogus onder Gelder
. land nv, 846 vermeld.

Tot nu toe zijn van den Patard slechts de vier hier
boven vermelde exemplaren bekend.

Van de munten, door KAREL V te Kampen voor zijne
Heerlijkheid Overijsel geslagen en in de muntbussen
van 1535 vermeld, blijven dus nog te vinden:

De Zilveren Reaal,
Het Zesmytstuk

en het Driernytstuk.

Het zal mij hoogst aangenaam zijn, wanneer deze
kleine bijdrage tot de kennis onzer vaderlandsche numis
matiek, ook anderen moge aansporen, de onbeschreven
en belangrijke stukken, die zich in hunne verzamelingen
bevinden, te publiceeren.

Amsterdam, Augustus 1914

M. SCHULMAN,


	1914_0.pdf
	1914 JMP 01
	INHOUD




