Noodmunt

JANJAAP LUIJT

Op een rommelmarkt, waarschijnlijk ergens in Zeeland, vond mijn moeder
(hoogstwaarschijnlijk bij het scheiden
van de markt) tussen de losse prullaria
en dingetjes een munt die verdacht veel
leek op een rijksdaalder. Niet nikkelglanzend, maar tin-grijs. Ze mocht hem
meenemen met de andere spulletjes die
ze had uitgezocht. En zoals dat meestal
gaat met moeders numismatische vondsten, kwam het kleinood bij mij terecht.
Op de ene zijde stond onmiskenbaar de
keerzijde van een rijksdaalder 1959. Op
de andere zijde een wapenschildje met
daaronder de tekst: ‘Buitendijk B.B.B.B.
010-4119366’ (zie pag. 58)
Ik besloot een klein onderzoekje te
doen naar de herkomst van dit ‘muntje’
en belde het desbetreffende telefoonnummer. Tevergeefs: de melodie voor afgesloten telefoonlijnen was het enige resultaat.
Gelukkig bestaat er dan zoiets als internet. Met de trefwoorden Buitendijk en
Rotterdam kwam ik al snel op de website
van een bedrijf dat in aanmerking kwam
om de penning te hebben uitgegeven
(www.buitendijkrotterdam.nl). Het desbetreffende bedrijf was gespecialiseerd in
‘het bereiden en leveren van dagverse

producten, variërend van melk tot aan exclusieve wijnen van topniveau en van een
broodje kaas tot alle ingrediënten voor
uitgebreide catering’. Gelukkig vermeldde
de website ook een emailadres, zodat ik in
staat was contact te leggen met het bedrijf.
Van Cok Verkley, directeur van Buitendijk Dagversgroothandel te Rotterdam,
ontving ik anderdaags een uitermate
vriendelijke email waarin hij nadere informatie over de penning wist te geven.
Hij schreef: ‘Deze munt is in een oplage
van duizend stuks door ons uitgegeven,
toen wij in 1996 onze nieuwe lokatie betrokken in Rotterdam Spaanse Polder.
De munt is met het meesterteken VIS en
is iets dikker dan de toen bestaande
rijksdaalder en ook iets groter. Dit was
om niet in aanraking te komen met het
toenmalig muntstelsel’. Verder kon
Verkley melden dat zijn bedrijfsmuseum
twee exemplaren bezit, die ik zou mogen komen bekijken als ik daar behoefte
toe voelde.
De letters B.B.B.B. vertaalde Verkley
als volgt: ‘Bij Brand Bel Buitendijk’.
Mocht het vuur u echter na aan de schenen
liggen, weet dan dat 010-4119366 niet
langer soelaas biedt.

Bij de voorplaat
1787. MACHTSHERSTEL VAN WILLEM V. Door T. Van Berckel
Vz. Borstbeelden van Willem V en Wilhelmina naar rechts. Omschrift: WILH.
(ELMUS)V ET F.(REDERICA) S.(OPHIA) WILH.(ELMINA) AR.(AUSIAE) ET NASS.(AVIAE) PRINC.
(IPES)
Kz. Pruisische arend met een olijftak in zijn bek vliegt boven een landschap waar
een rivier door stroomt met in de verte een stad en schepen. Omschrift: FELICITAS
TEMPORUM (heugelijke tijden). In de afsnede: LIB.(ERTAS) P.(OPULI) B.(ATAVI) RESTIT.
(UTA) MDCCLXXXVII (de vrijheid aan het Nederlandse volk teruggegeven 1787).
Vvl.703; goud, 31 mm., 10,06 gram.
De aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen bij Goejanverwellesluis vormde de aanleiding tot het
machtsherstel van Willem V en de tijdelijke nederlaag van de patriotten. Willem V beklaagde zich bij de
Staten-Generaal en in Berlijn over de aangedane belediging. Hij schreef aan zijn vrouw ‘Geeft gij ervan
kennis aan Uw broer (koning van Pruisen), aan de koning van Engeland en aan Uw neven, de koningen
van Zweden en Denemarken.’ Weldra joegen Britse diplomatie en Pruisische troepen, ondersteund door
opgewonden menigten, de patriotten het land uit en herstelden zij het stadhouderschap.
Collectie: Munthandel Verschoor. Foto: Dimitri Verschoor. www.verschoor.com
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