Muntmelange
Nog meer valse guldens
Op de voorplaat van De Beeldenaar
2008-2 stond een waarschuwing
afgebeeld die het gemeentebestuur van
de stad Utrecht in 1794 had doen uitgaan vanwege valse guldens die in de
stad circuleerden. Bij een recent bezoek
aan het Zeeuws Archief trof ik bij mijn
naspeuringen naar goud- en zilversmeden in het brievenboek van de Controleur van de Waarborg te Middelburg
(toegang 159, inv. 1) een brief met de
volgende inhoud:
‘Aan het College van Raden en Generaalmeesters
Middelburg den 5 october 1814
Ik heb d’eer U L ingevolge derzelver
resolutie van den 12 september ll. kennis te geeven dat den essayeur Verbeek
mij den 3 october de hierbij gevoegde
valsche gulde ter hand gesteld heeft, als
zijnde bij toeval geinformeerd dat

dezelve in de Commedie bij geleegenheid van de kermis alhier is
ingekasseerd. Volgens gedaane vergeleiking van echte guldens die meede het
jaargetal van 1748 voeren, heb ik
bevonde dat dezelve kenbaar is uit de
doffe loodagtege couleur en de onzuiverheid en ruwheid tusschen de letters
en figuren en speciaal uit het ligt
gewigt derzelve, als weegende niet
meer dan 8 grammes, en dus ruim
2 1/2 gramme ligter dan de echte
guldens. Ingevolge U.L. orders heb ik
den heer commissaris van Politie hier
van kennis gegeeve.
get. J. Boogaert’
Ik heb het register nog eens verder
doorgenomen, maar klaarblijkelijk kreeg
het verhaal geen vervolg. Evenals in de
Utrechtse waarschuwing weten wel waar
we bij valse guldens op moeten letten: de
kleur, de klank en het gewicht.

Munten kopen in China
Drie jaar geleden kocht ik al eens negen
verschillende Chinese dollars voor nog
geen twee euro per stuk. Ze moesten
dus vals zijn, dacht ik, maar toch leuk
om te hebben. Thuis zocht ik ze op in
Krause & Mishler. De ‘echte’ stonden
getaxeerd voor honderden tot enkele
duizenden dollars per stuk.
Vorig jaar, weer in China, kon ik op
een markt een tweetalig Chinees/Engels
boekje kopen met daarin tien munten en
een elfde, waarop eerlijk stond: COIN
SILVER SANVPLE CIRCULATION NO. Het
Engels was weliswaar niet perfect, maar
het was duidelijk dat dit geen munt voor
de circulatie was. Van de tien andere
munten in het boekje werd dit niet ver-
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