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In het gemeentearchief van Dordrecht
bevindt zich een brief van 15 juni 1370
met de volgende inhoud:'
'Wi broeder Clays van Sciedamme,
prior ten Augustinen Dordrecht, ende
scepenen ende raede in der zelver stede
doen cont allen luden dat wij ghesien
ende ghehoert hebbe in ons Heeren
jaer M^ccc" ende tseventich t' saterdaghes na Sinte Odulfsdach ons liefs heeren hertoghe Aelbrecht 's openen brief
van Beyeren uithanghende bezeghelt,
goed ghans ende ghave, sprekende in
den woerden naghescreven: Aelbrecht, bi
Gods ghenaden hertoghe in Beyeren,
palgreve bi den Rijn, ruwert van Heynegouwen, van Hollant, van Zeelant
ende van Vrieslant, doen cont allen
luden dat wij oerlof ghegheven hebben
ende machtich ghemaect ende maken

machtich meester Jan van Landaes,
onsen muntemeester, t'ordren eenen
penninc te maken van goude in 't alloy
van drie-en-twintich karaet ende drieende-een-half grein ende zei sin deren
optie mare vier-ende-vijftich der penninghe vorscreven, eenen enghelschen
des penninx te remedien. Daerop sal hi
ons gheven van der mare eene halven
penninc vornoemt ende hij sal behouden
vor cost ende wert dertich groten; den
galden penninc vorss. vor drie scellinghen grote gherekent; ende dat ander[e]
sal men leveren den coepman, van eiker
mare. Voord sal hi maken eenen zilveren penninc in 't alloy op coninxzilver,
drie greyne te remedie, ende sal sin
deren optie mare vijftien scellinghe der
penninghe vorscreven, drie penninghe
van remedie. Des sal hi ons gheven van
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Op de eerste plaats bevat de brief de
der marc vier penninghe ende hi sal
naam van de muntmeester: meester Jan
behouden vor sinen cost ende arbeyt
van Landaes. Vermoedelijk stamt hij uit
acht penninghe vornoemt ende dat
het adellijke geslacht Van Landaes.
andere sal men den coepman gheven;
dat is van elken marc viertien scellinghe. Leden van deze familie woonden in
Henegouwen en het huidige noorden
Ende deze penninghe ende munten sal
van Erankrijk. Nadat het graafschap
hi maken troulic, ende we\ penninghe
Holland in 1299 in handen van de
van goude ende penninghe ende halve
graaf van Henegouwen was gekomen,
penninghe van zilvere, van den alloye
vervulden Henegouwers regelmatig ook
ende sneden vorser. Ende waerd dat hi
daerof kenlic in ghebreke of mesdadich in Holland grafelijke ambten. Een 'Jan
ghevonden werde, daeran sonde hi ver- van Landas' wordt in 1344 genoemd in
een Hollandse rekening.' Het is onduiboren sijn lijf ende sijn goed. Dit sal
gheduren tot onsen wederzegghen ende delijk of het hier dezelfde persoon
betreft, dan wel een familielid.
wij en zellene meester Janne vorss. nyet
wederzegghen. Wij en zeilen hem volTen tweede wordt het voorgescheven
doen soe nae hi ons an ghelde vorleyt
gehalte genoemd, namelijk 'coninxzilver'
of gheleent zal hebben. In orconde
(zilver met een gehalte van 0,958). Dit
desen brieve bezeghele met onsen zebevestigt de toeschrijving van een type
ghele ghegheven tot Kaynoet t' sondaaan deze emissie door Van Gelder en
ghes optie octave van Pinxtren in 't jaer Stuurman.'* Het voorbehoud dat Stuurons Heeren M^ccc" ende seventich.
man in zijn artikel in De Beeldenaar bij
Ende wij, prior ende die stede van
deze toeschrijving maakte, is hiermee
Dordrecht hebben onse zeglen ter
overbodig geworden.
orconde hierane ghehanghen opten
dach eerst vorser, als van ons heeren
NOTEN
brief hebben gesien ende ghehoerd.'
De muntordonnantie waarvan in de
brief sprake is, is verloren gegaan. Wel
is in Grolles standaardwerk over de
Hollandse muntslag een brief de dato
16 juni 1370 opgenomen, waarin de
belangrijkste bepalingen van de ordonnantie zijn samengevat.^ De hierboven
weergegeven brief van 15 juni bevat
twee aanvullingen op de bestaande literatuur.
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