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1 Inleiding
In de jaren 1987-1997 heeft de Katholieke Universiteit Nijmegen opgravingen
uitgevoerd achter het voormalige Canisiuscollege aan de Berg en Dalseweg in
Nijmegen. Het onderzoek was gericht op sporen en vondsten uit de Romeinse
tijd. Op deze locatie bevonden zich namelijk resten van een groot legerkamp uit
de tijd van Augustus, een grafveld dat voornamelijk in gebruik is geweest in de
tijd van de Julisch-Claudische keizers en de burgerlijke nederzetting (canabae)
bij de legerplaats van het Tiende Legioen uit het einde van de 1ste eeuw.
Afb. 1 Situering van de
opgraving NijmegenCanisiuscollege 19871997.



Nijmegen

Bij deze opgravingen is de bodem steeds intensief afgezocht met metaal
detectoren. Daarmee zijn onder andere veel artefacten verzameld uit de 16de,
17de en 18de eeuw. Deze objecten zullen niet in primaire context zijn aange
troffen. Op foto’s van vóór de bouw van het schoolgebouw in 1898 is te zien
dat het terrein in gebruik was als akkerland, met een enkele boerderij als
bebouwing. Het terrein op de Hunerberg heeft die functie van agrarisch bouw
land waarschijnlijk gehad vanaf de Romeinse tijd. Gedurende die vele eeuwen
zal het land zijn bemest met de inhoud van beerputten en anders stadsafval.1
Deze praktijk biedt een goede verklaring voor de grote hoeveelheid laat
middeleeuws materiaal die hier geborgen is. Daaronder bevinden zich opvallend
veel vingerhoeden en muntgewichten. Laatstgenoemde vormen het onderwerp
van dit rapport. De hier beschreven verzameling omvat 53 muntgewichten. Dat
dit een relatief hoog aantal is, blijkt onder meer uit een vergelijking met het
aantal muntgewichten dat bij opgravingen op het nabij gelegen Kops Plateau is
verzameld: slechts twee stuks.2
1.1 De functie van muntgewichten

De waarde van munten werd oorspronkelijk bepaald door de hoeveelheid edel
metaal waaruit ze waren vervaardigd. Om te controleren of munten wel de
vereiste hoeveelheid edelmetaal bevatten, werden kleine platte schijfjes of
blokjes vervaardigd met dezelfde massa als de te controleren munt. Dit zijn de
zogenaamde muntgewichten. De voorzijde van het muntgewichtje verwijst naar

1 Pers. comm. J.R.A.M. Thijssen. Zie ook Heirbaut & Van Enckevort 2009, 55; vgl. Vermeulen,
Mittendorff & Bartels 2007, 17.
2 Pers. comm. H. van Enckevort.
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de te wegen munt, op de achterzijde staat doorgaans het persoonlijke merk van
de maker of het wapen van de stad waar het gewichtje gemaakt is.
De controle van munten was nodig omdat er ook minderwaardige munten in
omloop waren. Sommige van deze munten werden als imitaties of valse munten
geslagen, maar vaak ging het ook om gemanipuleerde erkende munten. Er
zijn voorbeelden bekend van uitgeboorde munten, waarbij een deel van het
oorspronkelijke edelmetaal vervangen is door een goedkopere variant. Een
andere methode is het zogenaamde semineren, waarbij met een chemisch middel
het hoogwaardige edelmetaal aan de munt onttrokken wordt. Hoewel munten
ook door gewone slijtage in gewicht konden afnemen, kwam het geregeld voor
ze minder wogen dan toegestaan was doordat men kleine stukjes van munten
afknipte. De zo verzamelde metaalknipsels konden uiteindelijk om- en samen
gesmolten worden. Het afknippen van munten wordt snoeien genoemd; deze
manier van vervalsen bestaat al sinds muntgeld in gebruik is.3
Van vóór 1400 zijn er muntgewichten bekend uit met name Egypte, de
Romeinse, de Byzantijnse en de Arabische wereld. In de 16de eeuw werden
er technieken in het ontwerp en de productie van munten ontwikkeld om
het snoeien te voorkomen. Men bracht daartoe randschriften, een opstaande
muntrand, een kartelrand of een tekst aan. In de loop van de 17de eeuw raakte
3 De Graaf 1994, 63-66.

Afb. 2 De geldwisselaar
en zijn vrouw, schilderij
van Marinus van
Reymerswaele (1539),
Museo del Prado te
Madrid.
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Afb. 3 Houten kistje
met muntgewichten en
balans, in 1628 gemaakt
door de Amsterdamse
muntgewichtmaker
Guilliam de Neve,
British Museum te
London. © Trustees of
the British Museum.
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het nawegen van zilveren munten buiten gebruik. De intrinsieke waarde van deze
munten was voor deze moeite te laag geworden. Muntgewichten uit die latere
periode zijn dus in de regel bedoeld ter controle van gouden munten.
In de 18de eeuw was de muntcirculatie lang niet meer zo divers als in de 17de
eeuw. Veel oude muntsoorten waren niet langer in omloop, en munten uit het
buitenland kwamen ook steeds minder op de Nederlandse markt. Daarentegen
kwamen wel veel oude gouden munten (dukaten) terug naar Nederland, die ooit
uitgevoerd waren. Daaronder bevonden zich veel imitaties en zeker ook gesleten
en gesnoeide exemplaren. Toch werd de behoefte aan muntgewichten steeds
minder. Rond 1800 zijn de laatste traditionele muntgewichten vervaardigd.4
Muntgewichten werden opgeborgen in een zogenaamde muntgewichtdoos,
die vaak fraai was uitgevoerd en een tamelijk kostbaar goed was. In vierkante
uitsparingen werden de muntgewichten opgeborgen. Boven elke uitsparing werd
de naam van de munt genoteerd waarvoor het muntgewicht in kwestie diende.
De blokjes hadden ongeveer dezelfde afmetingen in het platte vlak; de dikte
varieerde al naar gelang de massa van de munt waarop het blokje betrekking
had. Een muntgewichtdoos bevatte verder een kleine balans met een rond en een
driehoekig schaaltje.
Het aantal gewichten in een doos was afhankelijk van de wensen van de
gebruiker en van de monetaire situatie van die tijd. Die gebruikers konden
variëren van boeren tot bankiers. De vroegste muntgewichtdozen die in
4 Pol 1989, 10, 12; De Graaf 1994, 72.
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Nederland werden gebruikt, dateren uit de 16de eeuw en waren hoofdzakelijk in
Antwerpen en Keulen vervaardigd. Deze dozen konden tot wel 40 uitsparingen
voor muntgewichten bevatten, terwijl jongere exemplaren, uit de 18de eeuw,
soms slechts negen vakjes hadden. Vaak kon er meer dan één muntgewicht in een
vakje worden bewaard, waardoor een eigenaar van een muntgewichtdoos wel
over niet minder dan 60 muntgewichten kon beschikken. Het merendeel van de
muntgewichtdozen stamt uit de eerste helft van de 17de eeuw en uit de tweede
helft van de 18de eeuw. In die perioden was er veel goudgeld in omloop in de
Nederlanden; in het tijdvak 1650-1750 was de circulatie van gouden munten juist
relatief laag. In de loop van de 19de eeuw zijn de gouden munten grotendeels
van de markt verdwenen, en daarmee ook de muntgewichten.5
1.2 Het uiterlijk en de productie van muntgewichten

Muntgewichten zijn doorgaans van messing (geelkoper) en werden gegoten.6
De lieden die als muntgewichtmakers te boek staan, kochten blanco messing
blokjes van bronsgieters als halffabricaten. Voordat ze de voor- en achterkant van
een blokje van afbeeldingen voorzagen, vijlden ze de blokjes bij tot het juiste
gewicht. Soms zijn de strepen van dit vijlen, die justeerstrepen worden genoemd,
nog goed zichtbaar.
Vanaf ongeveer 1400 werden in de zuidelijke Nederlanden muntgewichten
vervaardigd. Deze waren vierkant, soms bijna rechthoekig van vorm en waren
slechts aan één zijde van een afbeelding voorzien. Rond 1500 verschenen
er ronde muntgewichten die op beide zijden een afbeelding droegen: op de
voorzijde een vereenvoudigde muntbeeldenaar, op de keerzijde een gewichts
aanduiding. De ronde vorm werd al snel weer verlaten.7 Nadat men in de loop
van de 16de eeuw de afmetingen van muntgewichten had gestandaardiseerd,
zijn er alleen nog vierkante muntgewichten gemaakt. Deze blokjes liepen taps
toe, waardoor ze gemakkelijker uit de vakjes van een muntgewichtdoos te halen
zijn. Het grootste vlak was de bovenkant (voorzijde); daarop stond de aanduiding
van de muntsoort. Deze aanduiding wordt de blokbeeldenaar genoemd. Op de
onderkant (keerzijde) is meestal, maar niet altijd, een makersmerk aangebracht.8
Beide zijden werden tegelijkertijd gestempeld.
Doordat een muntgewichtje maar beperkt ruimte bood voor het aanbrengen
van een van beide voorstellingen van de desbetreffende munt, creëerde de
muntgewichtmaker doorgaans een vereenvoudigde weergave van de meest
sprekende zijde, waarbij meestal enkele opvallende details eruit werden gelicht.
Dit proces van vereenvoudiging heeft wel tot gevolg dat soms voor het gemak
een blokbeeldenaar van een bepaalde munt voor verschillende uitgiften van die
munt wordt gebruikt of dat een voorstelling in spiegelbeeld is overgenomen.9
Dat maakt het identificeren en determineren van muntgewichten niet eenvoudig,
zeker niet wanneer er ook afwijkingen in het gewicht optreden.
Regelmatig is in de blokbeeldenaar ook een jaartal opgenomen, maar men mag
niet voetstoots aannemen dat dit het jaar was waarin het muntgewicht is gemaakt.
Meestal is het jaartal gekopieerd van de munt of van een ouder muntgewicht dat
5 Pol 1989, 10-12; De Graaf 1994, 69.
6 Aangetroffen exemplaren met restanten van het gietkanaal en bramen tonen dit aan. Pol 1989, 1213, ill. B.
7 De Graaf 1994, 74.
8 Aan de hand daarvan kan de ouderdom en de herkomst van een muntgewicht worden bepaald. In
1523 stelde Karel V een merk op de keerzijde verplicht. Dit diende tegelijkertijd als waarborgteken
van het gewichtje en als identificatie van de muntgewichtmaker, mocht deze zijn werk niet goed
hebben gedaan, want dat kwam nog wel eens voor. De Graaf 1994, 89-91.
9 Zie bijvoorbeeld cat.nrs. 43 en 27.
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als voorbeeld diende. Het komt echter ook voor dat er een jaartal op de voorzijde
van het muntgewicht is opgenomen dat veel later is dan de periode waarin de
oorspronkelijke munt is geslagen. In dat geval zal het betreffende jaartal eerder
de productie van het muntgewicht dateren dan de uitgifte van de munt, maar
doorgaans biedt een jaartal op de keerzijde meer houvast voor de datering van
het muntgewicht. Verder zijn er ook vaak letters aan de vereenvoudigde blok
beeldenaars toegevoegd, die als hulpmiddel ter identificatie van de bedoelde
muntsoort dienden, zoals AG voor Andreasgulden.
In de 16de eeuw lag het economische machtscentrum van de Nederlanden
in het zuiden, in Antwerpen om meer precies te zijn. De meerderheid van de
muntgewichten uit die tijd is geproduceerd in Antwerpen. Zij kenmerken zich
door het Antwerpse handje dat in de regel deel uitmaakt van het merkteken op
de keerzijde. Door de gevolgen van de opstand tegen de Spaanse overheersing
verloor Antwerpen vanaf 1585 de economische machtspositie die het in de 16de
eeuw had. De handel verplaatste zich toen voor een groot deel naar het noorden,
met in haar voetsporen ook verschillende muntgewichtmakers. De eerste
muntgewichten die in de Noordelijke Nederlanden zijn vervaardigd, stammen
uit het einde van de 16de eeuw en zijn hoofdzakelijk van de hand van migranten
uit het zuidelijke deel van de Nederlanden. Zij hebben de traditie van het merken
van de gewichten met zich mee genomen. Verschillende muntgewichtmakers
hebben meer dan één merk gevoerd; vaak had dat met de verhuizing van de ene
naar de andere plaats te maken.10
Een afwijkende groep wordt gevormd door de muntgewichten waarop geen
afbeelding van een blokbeeldenaar is aangebracht, maar die was voorzien
van punten, stippen of andere los ingeslagen, eenvoudige merken. Deze
controlegewichten waren niet ontworpen voor een specifieke munt. Ze
vertegenwoordigden een bepaalde massa, en met een set van deze zogenaamde
trooise gewichten kon de absolute waarde van een willekeurige munt worden
bepaald. Deze methode kreeg de voorkeur toen de West-Europese handel zo
sterk toenam en er bovendien nog zo veel oude typen van gouden en zilveren
munten in omloop waren, dat het aantal benodigde traditionele muntgewichten
te groot werd om in één muntgewichtdoos mee te nemen. De eenheid van deze
gewichten wordt doorgaans uitgedrukt in ‘engelsen’, waarbij 1 engels een massa
vertegenwoordigt van 1,538 gram, en in ‘azen’, waarbij 1 aas gelijk staat aan een
massa van 0,048 gram. Ze dateren hoofdzakelijk uit de 18de eeuw.11

10 Pol 1989, 9-10, 16, 20-21 en 31-33.
11 Wittop Koning & Houben 1980, 151-153; De Graaf 1994, 83.
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2 Catalogus
In deze catalogus zijn de muntgewichten voor zover mogelijk in chronologische
volgorde opgenomen. De beschrijving omvat allereerst een aanduiding van
de munt ter controle waarvan het muntgewicht diende en een omschrijving
van de voorstelling op de voor- en op de keerzijde. Daarna volgt de huidige
massa (gewicht) met daarachter tussen haakjes de toenmalige wettelijk
toegestane massa (tolerantie); door lichte slijtage en bodemcorrosie hebben
de gevonden muntgewichten niet meer de massa die ze oorspronkelijk
moesten hebben. Na de vermelding van het gewicht komen de naam en
herkomst van de muntgewichtmaker aan de orde, indien bekend. Na deze
basisgegevens volgen eventuele opmerkingen, een datering van het muntgewicht,
literatuurverwijzingen en tot slot het vondstnummer. Bij een aantal munttypen
zijn twee denominaties vermeld; tussen haakjes staat dan de munt die in
de Nederlanden werd geslagen als afgeleide van de daaraan voorafgaande
buitenlandse munt. Zo werden in de Nederlanden dukaten geslagen naar
voorbeeld van onder andere de Hongaarse forint en de Spaanse excelente. Bij de
determinatie van de muntgewichten is primair gebruik gemaakt van de werken
van Houben Wittop & Koning uit 1980 en van Pol uit 1989.
1

Muntsoort:	Engeland, ½ noble, goud.
Voorzijde:
Schip met staand figuur, gewapend met schild,
daaronder de letter H.
Keerzijde:
Massa:
3,4 gr (3,4 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, uit Keulen.
	Opmerkingen:	Vanwege het gewicht eerder ½ dan 1 noble. De stijl van
de afbeelding, zoals het gebruik van de letter H voor
Henricus of Henry, past in de Keulse traditie. Dat geldt
ook voor de blanco keerzijde.
	Datering:	Onbekend (na 1427).
	Literatuur:
Pol 1989, 218; De Graaf 1994, 91.
	Vondstnummer:
000/03975.
2

Muntsoort:

1 postulaatgulden, goud, geslagen in het bisdom Luik
(?).
	Voorzijde:	Wapen in een driepas, binnen parelkrans.
Keerzijde:	Niet te determineren.
Massa:
1,8 gr (2,4 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	De keerzijde is zeer gesleten. Ook de voorzijde is
aangetast, waardoor niet meer vast te stellen is of
het wapen dat van de Utrechtse bisschop Rudolf van
Diepholt is of dat van de Luikse bisschop Jan van
Hoorne. Gelet op het gewicht zal dit echter eerder een
muntgewicht voor de Luikse (2,4 gr) dan de Utrechtse
(3,2 gr) postulaatgulden zijn geweest. Dit munttype
werd voor het eerst uitgegeven in 1423 in Utrecht.
Vanaf 1456 kwam deze uit Luik. Muntgewichten voor
de postulaatgulden zijn vooral van Antwerpse makers
bekend.
	Datering:	Na 1455 (?).
	Literatuur:
Pol 1989, 151.
	Vondstnummer:
041/04724.
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Afb. 4 Muntgewichten van het terrein van het voormalige Canisiuscollege te Nijmegen.
De nummers verwijzen naar de catalogus. Schaal 3:1.
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3 Muntsoort:
1 postulaatgulden, goud, geslagen in het bisdom Luik.
	Voorzijde:	Wapen met drie hoorns in een driepas, binnen
parelkrans.
Keerzijde:
Massa:
1,8 gr (2,4 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Het wapen op de voorzijde is dat van Jan van Hoorne,
prinsbisschop van Luik van 1484 tot 1505. Munt
gewichten voor dit type munt zijn vooral van Antwerpse
makers bekend.
	Datering:	Onbekend (na 1483).
	Literatuur:
Pol 1989, 151.
	Vondstnummer:
081/06322.
4 Muntsoort:	Nederlanden, 1 bourgondische gulden, goud.
	Voorzijde:
Kruis van de heilige Andreas.
Keerzijde:
	Gewicht:
3,0 gr (3,4 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	De bourgondische gulden is ook bekend onder de
noemer Andreas- of Andriesgulden. Dit muntgewicht
was bedoeld voor de oude Andreasgulden, die is uit
gegeven in de periode 1466-1485.
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1488).
	Literatuur:	Vgl. Pol 1989, 77.
	Vondstnummer:
000/02139.
5 Muntsoort:	Nederlanden, 1 bourgondische gulden, goud.
	Voorzijde:	Heilige Andreas achter het kruis met letters AG.
Keerzijde:	Niet te determineren.
Massa:
3,0 gr (3,4 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Dit rechthoekig muntgewicht was bedoeld voor de
oude bourgondische gulden, die is uitgegeven in de
periode 1466-1485. Een andere naam voor deze munt
is Andreas- of Andriesgulden. De letters AG staan
waarschijnlijk voor ‘Andreasgulden’.
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1488).
	Literatuur:	Vgl. Pol 1989, 77 (met letters SA).
	Vondstnummer:
026/03696.
6

Muntsoort:
Voorzijde:

Frankrijk, 1 écu (à la couronne of au soleil), goud.
Gekroond wapen geflankeerd door fleurs-de-lis, binnen
parelkrans.
Keerzijde:
Massa:
3,0 gr (3,4 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Vanwege het gewicht eerder 1 écu dan ½ ecu.
Langwerpige vorm.
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1500).
	Literatuur:	Vgl. Pol 1989, 133/134.
	Vondstnummer:
017/01099.
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Muntsoort:	Nederlanden, 1 reaal, goud.
Voorzijde:
Gekroonde figuur ten halven lijve met zwaard en
rijksappel.
Keerzijde:
Massa:
4,5 gr (5,3 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	De carolusgulden werd met dezelfde beeldenaar
geslagen, maar had een veel lager goudgehalte en
daarmee gewicht (2,9 gr).
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1556).
	Literatuur:
Pol 1989, 57.
	Vondstnummer:
049/05389.
8 Muntsoort:	Duitse Rijk, 1 goldgulden, goud.
	Voorzijde:	Rijksappel in driepas binnen parelkrans.
Keerzijde:
Massa:
3,0 gr (3,3 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	De goldgulden, geslagen door een groot aantal munt
heren in het Duitse Rijk, was in omloop van 1340 tot
1806.
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1558).
	Literatuur:
Pol 1989, 193.
	Vondstnummer:
083/08601.
9 Muntsoort:	Nederlanden, 1 rozenobel, goud.
	Voorzijde:	Schip met roos en de letter R links van de mast (en N
rechts) binnen parelkrans.
Keerzijde:	Handje.
Massa:
7,4 gr (7,7 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, uit Antwerpen.
	Opmerkingen:
Mogelijk jaartal, initialen en/of andere kenmerken van
de maker op de keerzijde zijn niet meer te herkennen.
De R op de voorzijde staat voor ‘rozenobel’.
	Datering:	Onbekend (na 1578).
	Literatuur:
Pol 1989, 210.
	Vondstnummer:
048/05347.
10 Muntsoort:	Nederlanden, 1 rozenobel, goud.
	Voorzijde:	Schip met roos en de letters R links en N rechts van de
mast, binnen parelkrans.
Keerzijde:
Massa:
7,4 gr (7,7 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Rechthoekig. De R en N staan voor ‘rozenobel’.
	Datering:	Onbekend (na 1578).
	Literatuur:	Vgl. Pol 1989, 210.
	Vondstnummer:
048/05347.
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11 Muntsoort:	Nederlanden, 1 rozenobel, goud.
	Voorzijde:	Schip met roos en links van de mast de letter R, binnen
parelkrans.
Keerzijde:	Handje met de letters KI een ster binnen een krans.
Massa:
7,4 gr (7,7 gr).
Maker, herkomst:	Onbekende meester met initialen KI, uit Antwerpen.
	Opmerkingen:	Het is (nog) onbekend welke muntgewichtmaker uit
Antwerpen schuil gaat achter de initialen KI.
	Datering:	Onbekend (na 1578).
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 190, IIa38, afb. 447;
Pol 1989, 210.
	Vondstnummer:
111/08466.
12 Muntsoort:	Spanje, 2 excelente (Nederlanden, 1 dubbele dukaat),
goud.
	Voorzijde:	Twee elkaar toegewende hoofden met middenboven een
ster, binnen een parelkrans.
Keerzijde:	Niet te determineren.
Massa:
6,8 gr (7,0 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:
Afgebeeld is het Spaanse vorstenpaar Ferdinand II en
Isabella I.
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1580).
	Literatuur:
Pol 1989, 47.
	Vondstnummer:
000/06349.
13 Muntsoort:	Nederlanden, 1 bourgondische gulden, goud.
	Voorzijde:	Heilige Andreas rechts naast het kruis, met het jaartal
1567.
Keerzijde:	Handje met de cijfers 80, de letters HF en een kroontje
middenonder, binnen een krans.
Massa:
2,9 gr (3,3 gr).
Maker, herkomst:	Hans Foncq, uit Antwerpen.
	Opmerkingen:	De cijfers op de keerzijde staan voor het jaartal 1580.
Deze munt is ook bekend onder de noemer Andreas- of
Andriesgulden.
	Datering:
1580.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 187, IIa18, vgl. afb.
418; Pol 1989, 1989, 93.
	Vondstnummer:
044/04961.
14 Muntsoort:	Nederlanden, 1 reaal, goud.
Voorzijde:
Gekroonde figuur ten halven lijve met zwaard en
rijksappel.
Keerzijde:	Handje en de letters NDM binnen een sterrenkrans.
Massa:
5,0 gr ( 5,3 gr).
Maker, herkomst:	Nicolas du Mont, uit Antwerpen.
	Opmerkingen:	Gelet op het gewicht gaat het om een gewicht voor
een reaal en niet carolusgulden. Voor deze munten is
dezelfde blokbeeldenaar gebruikt.
	Datering:	Na 1580.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 191, IIa44, afb. 454;
Pol 1989, 57.
	Vondstnummer:
078/07738.
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15 Muntsoort:
1 postulaatgulden, goud, geslagen in het bisdom Luik.
	Voorzijde:	Wapen met drie hoorns in een driepas, binnen parelkrans
.
Keerzijde:	Handje en de letters N(D)M binnen een sterrenkrans.
Massa:
2,4 gr (2,4 gr).
Maker, herkomst:	Nicolas du Mont, uit Antwerpen.
	Opmerkingen:	Het wapen op de voorzijde is dat van Jan van Hoorne,
prinsbisschop van Luik van 1484 tot 1505. De letter D
op de keerzijde, initiaal van de muntgewichtmaker, is
weggevallen.
	Datering:	Na 1580.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 191, IIa44, afb. 454;
Pol 1989, 151.
	Vondstnummer:
065/08225.
16 Muntsoort:	Engeland, ½ angel, goud.
Voorzijde:
Staande figuur met vleugels gewapend met kruisstaf,
aan zijn voeten een draak, binnen een cirkel.
Keerzijde:
Massa:
2,4 gr (2,4 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	De afbeelding stelt aartsengel Michael voor die de
duivel doorsteekt. De halve Angelot was in omloop van
1582 tot 1600. Dit muntgewicht is sterk gesleten.
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1581).
	Literatuur:
Pol 1989, 78.
	Vondstnummer:
111/08466.
17 Muntsoort:	Nederlanden, 1 bourgondische gulden, goud.
	Datering:
1590.
	Voorzijde:	Heilige Andreas rechts naast het kruis, met het jaartal
1567.
Keerzijde:
Schild met klimmende leeuw in golven geflankeerd door
de letters MM met daarboven de cijfers 90.
Massa:
3,0 gr (3,3 gr).
Maker, herkomst: Matthys Molckman, uit Middelburg.
	Opmerkingen:	Het schild op de keerzijde is het wapen van Middelburg.
De cijfers staan voor het jaartal 1590. Deze munt is ook
bekend onder de noemer Andreas- of Andriesgulden.
Deze nieuwe Andreasgulden werd uitgegeven in de
periode 1567-1570.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 182, Ih5, vgl. afb. 379;
Pol 1989, ah; Pol 1989, 1989, 93.
	Vondstnummer:
031/03762.
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18 Muntsoort:

1 provinciale rijder (Friesland, Gelderland, Overijssel),
goud.
	Voorzijde:	Ruiter met geheven zwaard te paard, eronder de letters
FR met daartussen klimmende leeuw (?).
Keerzijde:
Burcht met de letters ID en de cijfers 99.
Massa:
3,2 gr (3,4 gr).
Maker, herkomst:	Isaac Gz Deelen I, uit Middelburg.
	Opmerkingen:
FR staat voor ‘Friese rijder’.
	Datering:
1599.
	Literatuur:
Pol 1989, 104cw.
	Vondstnummer:
000/03975.
19 Muntsoort:	Nederlanden, 1 rozenobel, goud.
	Voorzijde:	Schip met roos binnen parelkrans.
Keerzijde:
Klimmende leeuw met middenonder de letter L en
pijlenbundel in linkerpoot.
Massa:
7,4 gr (7,7 gr).
Maker, herkomst:	Lenard van de Gheere IV, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:
Makersmerk zou ook door de vader, Lenard van de
Gheere III, gebruikt kunnen zijn.
	Datering:
1600-1621.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 171, I a22, afb. 330;
Pol 1989, 212bn.
	Vondstnummer:
000/01787.
20 Muntsoort:	Nederlanden, 1 nobel (evt. Engeland, 1 noble), goud.
	Voorzijde:	Schip zonder roos of letter H, verder geen letters in de
bovenzone.
Keerzijde:	Sterk gesleten letters GG, verder niet leesbaar.
Massa:
6,0 gr (6,8 gr).
Maker, herkomst:	Gerrit Geens Sr., uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	Dit muntgewicht is sterk gesleten.
	Datering:	Ca. 1600 – ca. 1630 (vermoedelijk 1607-1624).
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 170, Ia18, vgl. afb.
324; vgl. Pol 1989, 201-212ca/cb.
	Vondstnummer:
003/00067.
21 Muntsoort:	Nederlanden, 1 rozenobel, goud.
	Voorzijde:	Schip met roos en de letter R links van de mast, binnen
parelkrans.
Keerzijde:
Molenijzer en de letters ITW.
Massa:
7,6 gr (7,7 gr).
Maker, herkomst:	Isaac te Welberg, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	R staat voor ‘rozenobel’.
	Datering:	Na ca. 1605.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 179, Ia59, afb. 363; Pol
1989, 210dj.
	Vondstnummer:
070/05936.
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22 Muntsoort:	Hongarije, 1 forint (Nederlanden, 1 dukaat), goud.
	Voorzijde:	Staande vorst met rijksappel links en hellebaard rechts,
geflankeerd door de letters HD, binnen parelkrans.
Keerzijde:
Klein hart met pijl erdoorheen en de letters WK, binnen
een krans.
Massa:
3,2 gr (3,5 gr).
Maker, herkomst:	Wouter Koenen, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	De ‘Hongaarse dukaat’ was in omloop van 1582 tot
1808.
	Datering:	Ca. 1605-1640.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 174, Ia33, afb. 339; Pol
1989, 72dp.
	Vondstnummer:
100/07088.
23 Muntsoort:
	Voorzijde:

Portugal, 4 cruzado, goud.
Kort kruis in roos met in de hoeken een punt, binnen
parelkrans.
Keerzijde:	De letters GG met daarboven nauwelijks leesbare cijfers
en daaronder een (Sint-Jacobs)schelp.
Massa:
12,0 gr (12,2 gr).
Maker, herkomst:	Gerrit Geens Sr., uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	Het jaartal op de keerzijde is nauwelijks nog leesbaar,
maar er lijkt een 2 op het eind te staan. Aangezien van
Gerrit Geens Sr. (ca. 1600- ca. 1630) muntgewichten
bekend zijn voor de Portugese cruzado met een
vergelijkbaar huismerk gedateerd in 1612, dateert dit
stuk waarschijnlijk eerder uit 1612 dan uit 1622.
	Datering:
1612 (of 1622).
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 170, Ia18, vgl. afb.
326; Pol 1989, 158ca.
	Vondstnummer:
037/04122.
24 Muntsoort:	Spanje, 1 excelente (Nederlanden, 1 dukaat), goud.
	Voorzijde:	Twee elkaar toegewende hoofden, gestileerd.
Keerzijde:	Handje met aan weerskanten de cijfers 1616 en de
letters AC met middenonder een kroontje en een hamer,
binnen een krans.
Massa:
3,0 gr (3,5 gr).
Maker, herkomst: Andries Caers, uit Antwerpen.
	Opmerkingen:
Afgebeeld is het Spaanse vorstenpaar Ferdinand II en
Isabella I.
	Datering:
1616.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 185, IIa8, vgl. afb. 402;
vgl. Pol 1989, 47.
	Vondstnummer:
070/05936.
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25 Muntsoort:	Hongarije, 1 forint, goud.
Voorzijde:
Staande gekroonde figuur met rijksappel links en
hellebaard rechts, geflankeerd door de letters HD,
binnen parelkrans.
Keerzijde:	De letters GG met daarboven de cijfers 1617 en
daaronder een (Sint-Jacobs)schelp.
Massa:
3,2 gr (3,5 gr).
Maker, herkomst:	Gerrit Geens Sr., uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	De ‘Hongaarse dukaat’ was in omloop van 1582 tot
1808.
	Datering:
1617.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 170, Ia18, vgl. afb.
326; Pol 1989, 71ca.
	Vondstnummer:
085/08636.
26 Muntsoort:	Nederlanden, 1 leeuw, goud.
	Voorzijde:
Zittende leeuw onder baldakijn, kijkend naar links,
binnen cirkel.
Keerzijde:	Handje met aan weerskanten de cijfers 1617 en de
letters AC met middenonder een kroontje en een hamer,
binnen een krans.
Massa:
3,9 gr (4,1 gr).
Maker, herkomst: Andries Caers, uit Antwerpen.
	Opmerkingen:	Dit type gouden leeuw is uitgegeven in 1583-1584.
	Datering:
1617.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 185, IIa8, vgl. afb. 402;
Pol 1989, 95.
	Vondstnummer:
132/09658.
27 Muntsoort:	Nederlanden, 1 souverein, goud.
	Voorzijde:	Gekroond hoofd naar links met de letters SR, binnen
parelkrans.
Keerzijde:	Grof ingeslagen punt in het midden.
Massa:
5,0 gr (6,8 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, vermoedelijk uit Keulen.
	Opmerkingen:	Oorspronkelijk was waarschijnlijk de Engelse koning
Edward VI afgebeeld op deze munt. Pol (1989, 70)
merkt op dat muntbeeldenaar 38 mogelijk ook gebruikt
is voor het wegen van de 1 of 2 souverein, geslagen
in de Zuidelijke Nederlanden in 1621-1711. De letter
combinatie SR, zoals op dit muntgewicht toegepast,
schijnt door Keulse muntgewichtmakers te zijn gebruikt.
SR staat dan voor ‘Severin’. De blanco keerzijde,
afgezien van de beschadiging, sluit goed bij deze
vermoede herkomst aan.
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1620).
	Literatuur:	Vgl. Pol 1989, 38; De Graaf 1994, 91.
	Vondstnummer:
099/06962.
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28 Muntsoort:	Hongarije, 1 forint (Nederlanden, 1 dukaat), goud.
Voorzijde:
Staande gekroonde figuur met rijksappel links en
hellebaard rechts, geflankeerd door de letters HD,
binnen parelkrans.
Keerzijde:	Ster en maan met erboven de cijfers 1621 en eronder de
letters GG.
Massa:
3,1 gr (3,5 gr).
Maker, herkomst:	Gerrit Geens II, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	De ‘Hongaarse dukaat’ was in omloop van 1582 tot
1808.
	Datering:
1621.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 171, Ia19, vgl. afb.
327; Pol 1989, 71, vgl. Pol 1989, cr, cs.
	Vondstnummer:
098/07099.
29 Muntsoort:
Marokko, 1 dinar, goud.
	Voorzijde:	Imitatie van Arabisch schrift met onder de streep de
letters TD, binnen een parelkrans.
Keerzijde:	Dolk met het jaartal 1623 en de letters GDN binnen een
krans.
Massa:
2,2 gr ( 2,3 gr).
Maker, herkomst:	Guilliam de Neve, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	Deze dinar stond ook wel bekend als Turkse dukaat,
waar de letters TD naar verwijzen.
	Datering:
1623.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 177, Ia49, afb. 353; Pol
1989, 236dv.
	Vondstnummer:
039/04530.
30 Muntsoort:	Spanje, 2 excelente (Nederlanden, 1 dubbele dukaat),
goud.
	Voorzijde:	Twee elkaar toegewende hoofden met middenboven een
ster, binnen een parelkrans.
Keerzijde:	Ster en maan met erboven de cijfers 1627 en eronder de
letters GG.
Massa:
6,8 gr (oorspr. 7,0 gr).
Maker, herkomst:	Gerrit Geens II, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:
Afgebeeld is het Spaanse vorstenpaar Ferdinand II en
Isabella I.
	Datering:
1627.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 171, Ia19, afb. 327; Pol
1989, 47cs.
	Vondstnummer:
063/08104.
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31 Muntsoort:	Nederlanden, 1 reaal, goud.
Voorzijde:
Gekroonde figuur ten halven lijve met zwaard en
rijksappel.
Keerzijde:
Molenijzer met kroon en de letters GMV binnen een
krans.
Massa:
5,2 gr (5,3 gr).
Maker, herkomst:	Gillis Jorisse Vermeulen, uit Rotterdam.
	Opmerkingen:
Fraai uitgevoerd exemplaar.
	Datering:	Ca. 1630-ca. 1660 (vermoedelijk 1642-1654).
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 183-4, Ii8, afb. 390;
Pol 1989, 57di.
	Vondstnummer:
029/02737.
32 Muntsoort:	Duitse Rijk, 1 goldgulden, goud.
	Voorzijde:	Rijksappel in driepas binnen parelkrans.
Keerzijde:	Hamer met de cijfers 1639 en de letters IK binnen krans.
Massa:
2,8 gr (oorspr. 3,3 gr).
Maker, herkomst:	Jan Jansz Kaen, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	De goldgulden, geslagen door een groot aantal munt
heren in de het Duitse Rijk, was in omloop van 1340 tot
1806.
	Datering:
1639.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 173, Ia29, afb. 336; Pol
1989, 193cz.
	Vondstnummer:
066/07878.
33 Muntsoort:	Nederlanden, 1 albertijn, goud.
	Voorzijde:	Stokkenkruis met erboven een kroontje en eronder het
Gulden Vlies, geflankeerd door de letters AL (links) en
BE (rechts).
Keerzijde:	Driemaal de letter P binnen een parelkrans
Massa:
2,6 gr (2,9 gr).
Maker, herkomst: Paulus Pouwels, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:
ALBE staat voor ‘albertijn’.
	Datering:	Na ca. 1640.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 178, Ia51, afb. 357; Pol
1989, 181df.
	Vondstnummer:
014/01772.
34 Muntsoort:	Engeland, ¼ pound, goud.
	Voorzijde:	Hoofd met lauwerkrans naar links en rechts de letters
XX, binnen parelkrans.
Keerzijde:
Grote letter A geflankeerd door de cijfers 1643, aan de
voeten de letters GM en middenonder een hoorn, binnen
parelkrans.
Massa:
2,0 gr (2,3 gr).
Maker, herkomst:	Gerrit Mathijsz Man, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	De aanduiding XX staat voor 20 shilling, wat gelijk
staat aan 1 pound ‘laurel’ (11,1 gr). Deze is voor het
gemak gebruikt voor verschillende muntgewichten voor
deze editie van het Engelse pond.
	Datering:
1643.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 190, Ia44, afb. 344; Pol
1989, 42dc.
	Vondstnummer:
111/08466.
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35 Muntsoort:	Spanje, 2 excelente (Nederlanden, 1 dukaat), goud.
	Voorzijde:	Twee elkaar toegewende hoofden met middenboven een
ster, binnen een parelkrans.
Keerzijde:	Dolk met het jaartal 1644 en de letters GDN binnen een
krans.
Massa:
6,8 gr (7,0 gr).
Maker, herkomst:	Guilliam de Neve, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:
Afgebeeld is het Spaanse vorstenpaar Ferdinand II en
Isabella I. De N op de keerzijde, initiaal van munt
gewichtmaker, is niet gespiegeld afgebeeld, in tegen
stelling tot de andere bekende exemplaren uit 1644.
	Datering:
1644.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 177, Ia49, afb.
352/353; Pol 1989, 47, vgl. Pol 1989, dv, dw.
	Vondstnummer:
040/04578.
36 Muntsoort:	Nederlanden, 1 souverein, goud.
	Voorzijde:	Gekroond hoofd naar rechts met de letters GD, binnen
parelkrans.
Keerzijde:	Dolk met het jaartal 1652 en de letters GDN binnen een
krans.
Massa:
5,0 gr (5,5 gr).
Maker, herkomst:	Guilliam de Neve, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:
Afgebeeld is Philips IV van Spanje. De letters GD staan
voor ‘gouden ducaton’.
	Datering:
1652.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 177, Ia49, afb. 353; Pol
1989, 10dv.
	Vondstnummer:
066/07878.
37 Muntsoort:
Voorzijde:

Frankrijk, 1 écu (au soleil), goud.
Gekroond wapen met drie fleurs-de-lis geflankeerd door
nog twee fleurs-de-lis, binnen parelkrans.
Keerzijde:
Wapen met slang, geflankeerd door initialen IL.
Massa:
3,2 gr (3,4 gr).
Maker, herkomst:	Jacobus Listingh, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	Vanwege het gewicht 1 écu in plaats van ½ ecu. Dit
munttype werd tot in de 17de eeuw uitgegeven.
	Datering:	Na ca. 1655.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 175, Ia41, afb. 343; Pol
1989, 134bf.
	Vondstnummer:
020/01325.
38 Muntsoort:	Onbekend.
	Voorzijde:	Niet te determineren.
Keerzijde:	De letters IH met daartussen een gekroonde hamer en
middenonder een handje, binnen een krans.
Massa:
5,1 gr.
Maker, herkomst:	Jan Frans Herck, uit Antwerpen.
	Opmerkingen:	Gezien het gewicht kan dit muntgewicht goed voor de
munt van 1 reaal zijn gebruikt.
	Datering:	Na 1680.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 189, IIa31, afb. 435.
	Vondstnummer:
000/00648.
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39 Muntsoort:
Algemeen troois gewicht, aas?
	Voorzijde:	Vijf stippen.
Keerzijde:
Zeven stippen, verdeeld als tweemaal drie en eenmaal
één.
Massa:
3,5 gr.
Maker, herkomst:	Onbekend, waarschijnlijk Zuid-Nederlands.
	Opmerkingen:	Gewichtjes gemerkt met stippen als deze dienden
doorgaans als trooise gewichten verdeeld in de eenheid
aas. Aangezien 1 aas gelijk stond aan 0,048 gram,
moeten we hier misschien denken aan een gewichtje van
7 + 5 = 75 aas, wat neerkomt op 3,6 gram.
	Datering:
18de eeuw?
	Literatuur:	Vgl. Wittop Koning & Houben 1980, 151, afb. 253; De
Graaf 1994, 83.
	Vondstnummer:
036/04079.
40 Muntsoort:
Algemeen troois gewicht van 5 engels.
	Voorzijde:	Vijf stippen.
Keerzijde:
Massa:
7,4 gr (7,7 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, waarschijnlijk Zuid-Nederlands.
Opmerkingen:
Dit gewicht was niet bedoeld voor een specifieke munt.
1 engels staat gelijk aan 1,538 gram.
	Datering:
18de eeuw?
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 151, afb. 253.
	Vondstnummer:
000/05282.
41 Muntsoort:
Algemeen troois gewicht van ½ engels.
	Voorzijde:	Links het waardegetal ½, rechts een handje.
Keerzijde:
Massa:
0,8 gr (0,8 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, uit Antwerpen.
Opmerkingen:
Dit gewicht was niet bedoeld voor een specifieke munt.
1 engels staat gelijk aan 1,538 gram.
	Datering:
18de eeuw?
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 151, afb. 253.
	Vondstnummer:
000/05282.
42 Muntsoort:	Engeland, ¼ pound, goud.
Voorzijde:
Gekroonde figuur ten halven lijve met zwaard en
rijksappel, met de tekst IR / BRI.
Keerzijde:	Omgekeerde rijksappel met daarin de letters ADB.
Massa:
2,2 gr (2,5 gr).
Maker, herkomst: Adolf de Backer II, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	De letters op de voorzijde staan voor Iacobus Rex
Britanniae. Iacobus is de gelatiniseerde naam van de
Engelse koning James I. De blokbeeldenaar is die van
het 1 pound ‘sovereign/unite’-type.
	Datering:	Na ca. 1710.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 168, Ia7, afb. 316; Pol
1989, 55ed.
	Vondstnummer:
038/04230.
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43 Muntsoort:	Nederlanden, 1 albertijn, goud.
	Voorzijde:	Stokkenkruis met erboven een kroontje en eronder het
Gulden Vlies, geflankeerd door de cijfers (1)657, binnen
parelkrans.
Keerzijde:	Rijksappel met daarin de letters TDB.
Massa:
2,6 gr (oorspr. 2,9 gr).
Maker, herkomst:	Theodorus de Backer, uit Amsterdam.
	Opmerkingen:	De 1 van het jaartal 1657 is weggevallen. De gebruikte
blokbeeldenaar is die van de zilveren bourgondische
rijksdaalder (29,4 gr).
	Datering:	Ca. 1720-1766.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 168, Ia8, afb. 317; Pol
1989, 187ef.
	Vondstnummer:
097/07106.
44 Muntsoort:	Spanje, 1 escudo, goud.
	Voorzijde:
Krukkenkruis in vierpas binnen parelkrans.
Keerzijde:
Massa:
3,2 gr (3,4 gr).
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:
Bij veel exemplaren van dit type muntgewicht lijkt de
keerzijde blanco te zijn gelaten.
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1728).
	Literatuur:
Pol 1989, 161.
	Vondstnummer:
000/05282.
45 Muntsoort:	Spanje, 4 escudo, goud.
	Voorzijde:
Krukkenkruis in vierpas binnen parelkrans.
Keerzijde:
Massa:
13,4 gr (13,5 gr).
Maker:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:
	Datering:	Onbekend (vermoedelijk na 1728).
	Literatuur:
Pol 1989, 161.
	Vondstnummer:
036/04080.
46 Muntsoort:	Controlegewicht van 3 engels.
	Voorzijde:	Linksboven het waardecijfer 3, rechtsboven het
onleesbare makersstempel, linksonder het ijkmerk met
klimmende leeuw, rechtsonder de jaarletter G.
Keerzijde:	Linksboven de jaarletter K.
Massa:
4,2 gr (4,6 gr).
Maker, herkomst: Makersstempel is niet te determineren; het gewicht is
geijkt in1815 (jaarletter G) en in 1818 (jaarletter K)
door T.A. Nagel, ijkmeester-generaal van het Koninkrijk
der Nederlanden te Amsterdam.
Opmerkingen:
Dit gewicht was niet bedoeld voor een specifieke munt.
1 engels staat gelijk aan 1,538 gram.
	Datering:
1815, 1818.
	Literatuur:	Wittop Koning & Houben 1980, 42-45, 151-153.
	Vondstnummer:
030/03697.
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47 Muntsoort:	Onbekend.
	Voorzijde:	Niet te determineren.
Keerzijde:	Niet te determineren.
Massa:
3,0 gr.
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Rechthoekig van vorm.
	Datering:	Onbekend.
	Literatuur:
	Vondstnummer:
024/01685.
48 Muntsoort:	Onbekend.
	Voorzijde:	Niet te determineren.
Keerzijde:	Niet te determineren.
Massa:
2,0 gr.
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Rechthoekig van vorm.
	Datering:	Onbekend.
	Literatuur:
	Vondstnummer:
000/02139.
49 Muntsoort:	Onbekend.
	Voorzijde:	Niet te determineren.
Keerzijde:	Niet te determineren.
Massa:
1,0 gr.
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:
	Datering:	Onbekend.
	Literatuur:
	Vondstnummer:
000/02139.
50 Muntsoort:	Onbekend.
	Voorzijde:	Niet te determineren.
Keerzijde:	Niet te determineren.
Massa:
1,0 gr.
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Rechthoekig van vorm.
	Datering:	Onbekend.
	Literatuur:
	Vondstnummer:
000/02139.
51 Muntsoort:	Onbekend.
	Voorzijde:	Niet te determineren.
Keerzijde:	Niet te determineren.
Massa:
3,1 gr.
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Rechthoekig van vorm.
	Datering:	Onbekend.
	Literatuur:
	Vondstnummer:
040/04612.
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52 Muntsoort:	Onbekend.
Voorzijde:
Torenvormig poortgebouw geflankeerd door twee
torens, binnen een krans.
Keerzijde:	Doorslag van de voorzijde.
Massa:
0,8 gr.
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Het is de vraag of dit uitgesproken lichte, dunne
rechthoekige plaatje wel als muntgewicht heeft gediend.
De afbeelding vertoont overeenkomsten met de
voorzijde van een 16de-eeuwse arendsrijksdaalder uit
Kampen, met afbeelding van de Kampense stadswal.
	Datering:	Onbekend.
	Literatuur:
	Vondstnummer:
070/06219.
53 Muntsoort:	Onbekend.
	Voorzijde:	Niet te determineren.
Keerzijde:	Niet te determineren.
Massa:
4,2 gr.
Maker, herkomst:	Onbekend, onbekend.
	Opmerkingen:	Rechthoekig van vorm, met een zijde licht omgekruld.
	Datering:	Onbekend.
	Literatuur:
	Vondstnummer:
082/06349.
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3 De muntgewichten van het terrein van het Canisiuscollege
Het vroegst dateerbare exemplaar binnen de verzameling van 53 stuks stamt
uit het jaar 1580 en is vervaardigd in Antwerpen.12 De muntgewichten uit
Amsterdam in deze collectie dateren pas vanaf 1600, nadat migranten vanuit
het zuiden hier hun werk hadden hervat. De Middelburgse muntgewichten
uit respectievelijk 1590 en 1599, de tijd waarin Middelburg inmiddels bij de
Noordelijke Nederlanden hoorde, kunnen als een soort overgangsexemplaren
worden beschouwd. Het chronologisch zwaartepunt van de verzameling ligt in
de jaren 1580-1660. Slechts één muntgewicht kon na 1750 worden gedateerd; dit
is een troois gewicht dat in 1815 en opnieuw in 1818 is geijkt. Het ontbreken van
de in grote aantallen gemaakte muntgewichten uit de jaren 1750-1800 kan een
aanwijzing zijn dat de bemesting van de grond buiten de stad met stadsmest uit
de binnenstad van Nijmegen in de tweede helft van de 18de eeuw ophield.
Wat de plaats van vervaardiging betreft ligt het zwaartepunt in de Noordelijke
Nederlanden, en dan met name Amsterdam: 18 stuks komen uit Amsterdam en
in totaal 21 stuks uit de Noordelijke Nederlanden. Antwerpen, de belangrijkste
productieplaats in de 16de eeuw maar zeker ook van belang in later tijd, komt
op de tweede plaats, met negen gewichten. Twee muntgewichten hebben
vermoedelijk geen herkomst in de Nederlanden; zij sluiten eerder aan bij de
Keulse traditie.13
Van deze muntgewichten zijn 19 individuele makers bij naam bekend, die
elk met één tot drie producten vertegenwoordigd zijn. Deze verdeling is
tamelijk gelijkmatig. Dit ligt anders bij de verdeling van de vertegenwoordigde
muntsoorten, waarbij het munttype nobel met acht stuks duidelijk de boventoon
voert. Daarnaast zijn minstens 19 van de 53 muntgewichten ontworpen voor
munten die in de Nederlanden zijn geslagen. Het verschil tussen buitenlandse
en Nederlandse munten is niet altijd even duidelijk. Bepaalde buitenlandse
munten werden namelijk nagemaakt door kleine muntheren en belangrijke
lokale Bourgondische vorsten.14 Een aantal muntgewichten dat bij de
opgraving verzameld is, kan dan ook voor zowel een buitenlandse munt als een
Nederlandse afgeleide zijn gebruikt. Voorbeelden zijn de Spaanse excelente en
de Hongaarse forint, met elk een editie van de Nederlandse dukaat als courante
imitatie.
Het ingewikkelde systeem van het naast elkaar circuleren van verschillende
buiten- en binnenlandse muntsoorten laat zich goed illustreren aan de hand
van de inhoud van een bewaard gebleven muntgewichtendoos uit 1610. Deze
bevatte 28 gewichtjes, bedoeld voor munten uit heel Europa: tien blokjes voor
Nederlandse munten, acht voor Engelse, drie voor Spaanse, drie voor Portugese,
en steeds één voor achtereenvolgens Hongaarse, Duitse, Franse en Italiaanse
munten. Behalve de Italiaanse is deze hele reeks vertegenwoordigd in het
materiaal uit de opgraving.15

12 De gewichtjes zijn gedateerd aan de hand van het gemerkte jaartal of de werkzame jaren van de
muntgewichtmaker.
13 Een groot deel van de muntgewichten uit Keulen heeft een blanco keerzijde. Om die reden worden
blokjes zonder makersmerk in 17de- en 18de-eeuwse Nederlandse muntgewichtdozen doorgaans als
afkomstig uit Keulen bestempeld. De Graaf 1994, 91.
14 Toen dat centrale gezag na de Tachtigjarige Oorlog was weggevallen, hebben allerlei lokale en
zich machtig voelende heren zich het muntrecht toegeëigend. De Graaf 1994, 71.
15 De Graaf 1994, 71. Volgens De Graaf was de Franse écu een van de belangrijkste gouden munten,
maar waren ook de Engelse nobles en de Duitse goldguldens in grote aantallen in omloop. Zowel de
Franse écu als de Duitse goldgulden zijn maar met twee stuks aanwezig binnen de muntgewichten
van de opgraving. Dit heeft waarschijnlijk niet met chronologie te maken, omdat beide munten lang
in omloop waren.
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Opgravingen elders in Nijmegen hebben ook muntgewichten opgeleverd,
maar voor zover bekend niet zoveel als er op het voormalige terrein van het
Canisiuscollege aan de Berg en Dalseweg gevonden zijn. Zo zijn bij een
opgraving in de Sterreschansweg vier muntgewichten aangetroffen. Twee
daarvan kunnen op het jaar precies worden gedateerd, in respectievelijk 1578
(Antwerpen, Cornelis Janssen) en 1738 (Amsterdam, Abraham Groengraft).16
Een derde muntgewichtje was niet nader determineerbaar. Het resterende vierde
blokje lijkt een halffabricaat te zijn; de voor- en keerzijde van het hoge, taps
toelopende blokje zijn nog blanco. Als dit inderdaad een halffabricaat betreft,
dan is het mogelijk dat ook in Nijmegen muntgewichtmakers actief waren. Bij
verdere opgravingen in Nijmegen-Oost zijn, voor zover bekend, alleen op het
Kops Plateau nog muntgewichten gevonden.17
Van opgravingen elders zijn maar weinig gegevens bekend over muntgewichten.
Het zou de moeite waard zijn om de samenstelling van verschillende
verzamelingen muntgewichten met elkaar te vergelijken. Daaruit zou kunnen
blijken of de verhoudingen tussen de verschillende productieplaatsen van
muntgewichten het toelaten om meer uitspraken te doen over bijvoorbeeld
chronologie, invloedssferen of de mobiliteit van personen en hun
muntgewichten.
Muntgewichten zoals deze uit Nijmeegse bodem lijken tot slot tastbaar bewijs te
leveren voor de soms lange circulatietijd van bepaalde munten. Uit de jaartallen
op muntgewichten blijkt namelijk dat munten langer omloop waren dan de jaren
waarin ze oorspronkelijk uitgegeven waren. Deze jaartallen liggen soms vele
jaren na het moment waarop de munt in kwestie oorspronkelijk uitgegeven was.
Zo dateert een van de hier besproken muntgewichten waarschijnlijk uit de jaren
1624-1654, terwijl de betreffende munt – de gouden reaal – oorspronkelijk is
uitgegeven van 1521 tot 1556.18 Het is echter de vraag of deze 16de-eeuwse
munt werkelijk nog in de 17de eeuw circuleerde. Soortgelijke twijfels bestaan
over de omloop van de Engelse rozenobel. Voor deze munt zijn aan veel 18deeeuwse muntgewichtdozen gewichtjes toegevoegd, maar ze werd meer dan een
eeuw eerder al voor het eerst geslagen. Het zou echter wel zo kunnen zijn dat de
makers van muntgewichten en muntgewichtdozen destijds vermoedden dat er
met de daling van de goudprijs in de het begin van de 18de eeuw weer veel oude,
opgepotte gouden munten op de markt zouden komen. Het is goed voorstelbaar
dat de gebruikers van muntgewichten juist die inmiddels niet zo gangbare
munten wilden controleren.19 De monetaire situatie in de eerste helft van de 17de
eeuw was echter anders dan die een eeuw later, en het lijkt erop dat oud goud
toen zijn gewicht zeker nog waard was.

16 Pol 1989, 125 en Wittop Koning & Houben 1980, 190, IIa36, vgl. afb. 443, respectievelijk Wittop
Koning & Houben 1980, 54, 56, 152. Zie Polak & Van Diepen 2011, 83, fig. 6.11.2-4.
17 Deze zijn nog ongepubliceerd. Zie noot 2.
18 Catalogusnr. 31.
19 De Graaf 1994, 72.
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