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Munt van Knyphausen, te Utrecht -geslagen.

Bij Kon. Besluit van 15 Maart 1807, nv, 2, werd aan
den muntmeester der Munt te Utrecht G..L LANGERAK

DU MARCHIE SARVAAS vergunning verleend, om voor
Il. 100.000 gouden pistolen te slaan voor rekening van
Wa,LEl\{ GU8TAAf' FREDERIK graaf 8ENTINCK, als Heer
van Inn- und Knyphausen,

De graaf had de stempels voor deze munten (van
-lû, 5 en 2i thaler) te st. Petersburg laten maken en
aan den Utrechtsehen muntmeester gezonden om er
de verlangde munten mede te slaan. ~

De machines, in de Utrechtsche Munt aanwezig,
waren echter ongeschikt om die opdracht uit te voeren.
In een brief 10 Aug. door den heer DU MARCHIE SAR

VAAS aan den essayeur-generaal W. A. A. POELMAN

gszonden.v) schrijft hij toch: «onze parsen, ook de bus
of pot daar zij de stempels in plaatsen, is altans veel
kleiner als in de andere landen, dit bleek mij nog
onlangs, door de stempels, die graaf BENTINCK voor
goud geld in Rusland had doen manken en die men
hier wegens de dikte en geheel ander fatsoen, in onze

') Archief van 'e Rljks Munt te Utrecht.



bussen niet ge bruike n kali t~1I dit te veranderen zoud e
te veel kosten en t ijll vcreisch en s . Bovendien was het
gou.l Zt!(' 1' iu prij s gestegen, ZO OI lat het plan , om goud
;,!;l'111 \ 'UOI' 1\1I),l'lm ll:'('1I te slaan. door d CII g raaf werd
upgl'ge\'l'll ~ hij liet met de hierhoven vcrmelde ste mpe ls
te St. Pl'lt'l'slHlrg ee n t iental proefslagen vervaardigen I)
en muukte liet plan, om later. wanneer het goud wat
in prijs gl'flaa ld ZOl1 zijn, te Humburg meer afs lage n
te lnteu mak el! ':). Uit is echte r nimmer geschied , wel
werd hij ~ I i llbtc ri l 'el l' Hesolutie van :-! April 1808 11° . ~

toest emming verleend 0 11I , iu plaats vuu de goude n
ruuuten. z i l\'I'n~ 1I te slaa n. nl~ ruuutmccster droeg het
uurkeu der stempels ol' aa n den ste mpelsnij de r .1. \ r ,
~I ,\ IDl t: , diu unders tau u-h- 1111111t afleverde.

F i~. I.

Vonraihl u : (roosje) W. ( II . IJ": UIl'S) G . (1J~TA\'US) f·.( HtlU:

nicus 1l.(I':~TI XC r; ) ~ , ( A L' H I ) II , ( O~L\ NI ) I . ( I M I'~ H II ) (' (J ~ I (1':8)

1I\' x . ( ,\ sn ;s ) IX KX II 'II ,\l '!''';X. \Vapt'1I 1en 1· van B f: ST I XCK :

zilvere n a nkerk r uis op blau wen grond, 2 en :1 vun
A I.m:sIIIm fl , ge vie re ndeehl, 1 en .1. eCII spri nge nd wit
paard op bla uw veld. ~ en :1 drie rood e rozen (~ en I)

I ) Beschreven in l eil1JcI.ri(1 {ll1" ,'Um :k'w de X. I' . :lKfi , in dt> lJldtler

{lIl' Jl'l 'H (r e" " ,/t' I. 1'. (j en bij lt r , J. F, I•• t'u . Mt:RlLIORF', IJ ie ,' lim :m

tm ll .UeJ a illnJ Jeuerlmltf" tndenbueg HIli'.!, p. i 5. 11", 140-142,
! ) Y t:Rl lJORF' p. t u.
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.oP een zilveren veld. Het middenschild is van goud en
vertoont den zwarten dubbelen adelaar en de beide
roode balken van Oldenburg.

Keerzijde: MON. (ETA) ARG. (CNTCA) Af) . NORMA (M)
lMFERII . 1807. De gekroonde tweehoofdige rijksadelaar
met ter weerszijden de waarde aanduiding 9-G it • (GRO'fE).

Z. 3,3 gr MCRZDORF (die verkeerd IMPCRII leest)
p. 77. .143. INN- UND KNYPHAUSEN ') 9769. Blotier fii,'
Miinzfreunde I. pl. 11. 5.

Kon. Kab'. Cat. 's Rijks Munt te Utrecht p. 29. '19.
Men schijnt aan de Munt niet te hebben opgemerkt.

dat de munten IMFERIJ in plaats van IMPERII in het
'omschrift hadden, maar graaf BEN'l'INCK schijnt beter
uit zijn Dogen gekeken te hebben, ten minste de munt
meester ontving zijn munten terug, zooals blijkt uit
een door hem aan POEL~AN geschreven brief 2), waarin
hij o.a, meldt: «de Heer BENTINCK schrijft mij, bij zijn
retour de 30 Mark S) schellingen mij te zullen weer
brengen, also MARMÉ een fout heeft, die niet gedoogd,
dat hij in circulatie brengd, iriplaats van Imper: heeft
hij Infer. N.B. een f gesteld. Ik heh MAR>!>: bijna ge
ranseld en zijn neef VAN DER MONDE op nieuw de
stempel ter bewerking gegeven».

De nieuwe nu, zooals we boven zagen, door A. J. VAN

DCR MONDE vervaardigde stempel (fig. 2) vertoont op de
voorzijde het wapen, als op de hierboven beschreven
munt, doch thans gekroond en heeft het wapen van

1) KAf\L) Graf INN- UND KNYPHAUSEN. Mftm- und Medaillencabinet.
Nebst Nachtrag. Hannover 1872-77,

2) Archief van 's Rijke- Munt te Utre~ht.
3) 1 Mal'k schellingen moest 495/.2 stuks bevatten, er zijn dus ongeveer

-1480 stuks geslagen.
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Fig. 2.

Ih': S TI S CK in d CII link er hoven hoek ee n zilveren ha lve
mauu I). l let omsc lu-iû luidt : n.(UI l.u:I.~It·s) G.(USTAvus)

F.(u wElUcrs) m ::'\Tl XCK • ~(AC IU) R~O:MAN I ) I. ( '-IPF:UII)

COllJo:'~ • H~07 Op de keerzijde de ge kroonde leeuw vuu
Knyphausen naai' lin ks loopende. daaro nder U grote.
Om sclu-if't: (roosje) nYSA sn :s 1:'\ KS II'IIAUS,.;S.

Twee ('clligzin :-> versc hillende ste mpels. Z. 3':) 1;1".

~h-:ll z llorn' p. 77. 1i lo Ixx- uxn K S \' I'IIAUSI':S (i..~08.

Uuon :. JI /Ïu : l:i lwl i eJl I. p. ;--,s 1'1. XIV. ,j. B l üt ter { Or

Jllï n:(rClt nde. I. 1'1. 11. 13.
Kou, Kal" . Cat. 's Hijks ~hlll t te Utrecht 1" ;l0. ~.

(t non : in Zij ll .lf ii ll =--'il ud iCIl I. p. (;0 zegt, dat deze
stukkeu in (' 1'11 1':lIgelsclw ta ln-ick vervaardigd zij n ,
te r-wijl Ih::;llm in den Ca ta logus vuu 's Hijk s MU llt te

Utrecht ol' (I . H schrijf't : «he t is llI ij niet gebleken, dut
deze te Utrecht gem unt zij n».

Zoouls wij boven in tien bri ef vuu den muntmeester
IIV .\1AUCII !!'; S .\HV AAS zagen, behoeft da araa n niet meel'
ge t wijfel d te worden . Een tweede bewijs on tdekte ik
toevall ig te 's-Gruvenhagc, en wel het gesche nk door
graa f HESTl~CK den muntmeester veree rd, CH dat be-

I) GROTE .uiin : 31Iulien . I. p, 5 t deelt mede, dat allee n de jongere
Duit scue linie van het ges lacht DENTI SCK deze halve maan in het wapen
voer t.
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rust bij een der familieleden, 'Mevrouw de Wed. nu
MARCHIE SARVAAS, geb. VERPLOEGH, gehuwd geweest
met een kleînzoon van den muntmeester. Het is een
porseleinen serviesje, style empire, wit met goud, be
staande uit een vierkant blad, twee kopjes, theepot,
melkkan, suikerpot en spoelkom. Op het blad staan in
grijs geschilderd wel' duidelijk vergroots afbeeldingen
(40 m.Mj van VOOI·- en keerzijde van de onder n-, 2
afgebeelde munt, die dool' een strik verbonden zijn.
Boven en beneden de afbeelding staat geschilderd:

AAN

DEN WEL, I!:DELE GESTH,ENGEN I-lEER

Du Marchié Servaas
TER

GEDACHTENiS VAN DE

EEHSTE

En
Eenigste Vreemde Specie

DIE

OOIT OP DE HOLLANDSCI-lE

MUNT

GESLAGEN IS, EN DAT nOOR

ZYN EDELE.

M. D. C. C. C. VIL

Op de andere stukken van het servies worden alleen
afbeeldingen der beide zijden van de munt, thans op
de oorspronkelijke grootte (25 m.M') aangetroffen,

's-Gravenhage, Oct. 19'14.

A. O. VAN KIêRKWIJK.
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