0994-08_Bld_02_redactioneel

11-02-2008

13:51

Page 52

Opa’s brons

JANJAAP LUIJT

De afgelopen jaren is de prijs van verschillende metalen met sprongen toegenomen en doen koper, tin en brons
het goed op de wereldmarkt. Op rommelmarkten stropen opkopers de
kramen af op zoek naar koperen voorwerpen, de spoorwegen worden
beroofd van bovenleidingen en andere
kabels en musea moeten geregeld constateren dat beelden uit de tuin worden
vermist. Alles alleen voor het koper en
het brons. Voor onze muntproductie is
de toegenomen koperprijs niet van
belang. De euro-zone kent immers
geen koperen en bronzen munten
meer. Waren de Nederlandse stuiver en
de Belgische 50 centimes nog van
brons, tegenwoordig zijn de munten
van 1, 2 en 5 eurocent van verkoperd
ijzer (controleer maar met een
magneet). Niemand zal dus nu nog
muntgeld aan de circulatie onttrekken
vanwege het brons. In mijn naaste
omgeving leefde vroeger iemand die
dat wel deed.

Toen opa naar een verzorgingshuis
vertrok en wij zijn boerderij opruimden,
vonden we in zijn nogal rommelige
werkplaats her en der bronzen stuivers
met een uitgezaagd vierkantje. Was opa
creatief geweest met muntjes? Nee, opa
was uitvinder die van soepblikken en
ander afvalmateriaal de meest fantastische machines bouwde: van Stirlingmotoren tot Van de Graaffgeneratoren en
van poedervouwmachines tot telescopen.
En af en toe had hij daarbij een stukje
roestvrij metaal nodig om het een of
ander dicht te solderen. Voor hem was
het makkelijker en zelfs goedkoper een
plaatje brons uit een stuiver te zagen
dan in zijn scootmobiel naar de stad te
rijden. Sinds de opruiming van de boerderij heb ik een leuke verzameling stuivers. Allemaal met een vierkant gat.
Dus als u binnenkort op Marktplaats of
E-bay stuivers tegenkomt met de classificatie ‘zeer goed tot fraai met een
gaatje’, wees gewaarschuwd en koop ze
alleen voor de bronswaarde!

Bij de voorplaat
Waarschuwing van het gemeentebestuur
Utrecht afgekondigd op 14 november 1797.
Het gemeentebestuur maakt bekend dat er
valse guldens met het jaartal 1794 en het
wapen van Utrecht zijn aangetroffen van een
lood-tin verbinding. De valse guldens zijn
herkenbaar aan de doffe klank, de blauwe
kleur en hun lichte gewicht.
Particuliere collectie
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