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Muntmelange

ONBEKENDE VARIANT DUIT 
GELDERLAND 1635

In De Beeldenaar 2009-2 verschenen 
twee artikelen waarin een aantal varian-
ten van Gelderse duiten uit de periode 
1626-1636 werden beschreven.1 Een 
variant die in deze artikelen en eerdere 
literatuur niet terug te vinden is, ver-
dient het wereldkundig gemaakt te wor-
den. Onze rubriek Muntmelange leent 
zich daar uitstekend voor. Het bijzon-
dere zit hem in het ontbreken van het 
Gelders kruis op de voorzijde. Dit is 
vervangen door een zespuntige ster tus-

sen twee punten. Ook de afkorting van 
het omschrift is voor dit type uitzonder-
lijk.2 De munt is als volgt te beschrijven:
Voorzijde: wapenschild van Gelderland 
in achtpas, omschrift: zespuntige ster 
in.d(…)tr.
Keerzijde: dvc/gel/1635 in bladerkans

NOTEN
1. kees pannekeet ‘Feestduiten uit de munt van 

Gelderland?’ De Beeldenaar 33 (2009) 79-83 
en willem van den nieuwenhof ‘Een reac-
tie en aanvulling op Kees Pannekeet’ De 
Beeldenaar 33 (2009) 84-85.

2. d. purmer / h.j. van der wiel Handboek van 
het Nederlands kopergeld. (Vriezenveen 1996)

VERSCHIL TUSSEN CIRCULATIE 
EN PROOF

Wie het eerste het beste boekje over het 
verzamelen van munten raadpleegt, kan 
daarin de verschillende kwalificaties vin-
den waaronder verzamelaarsmunten 
worden verkocht. Gewoonlijk worden 
de volgende vier slagtechnieken onder-
scheiden:
- Normale productieslag voor munten 

die in circulatie komen.
- Brilliant Uncirculated (BU). De mun-

ten worden op dezelfde stempels en 

machines geslagen als de normale 
productieslag, maar daarna worden 
de munten afzonderlijk opgevangen, 
zodat geen krassen kunnen ontstaan. 
Vaak verpakt het munthuis deze mun-
ten al afzonderlijk en kan losse ver-
koop plaatsvinden boven de nominale 
waarde.

- Prooflike. De munten worden gesla-
gen als BU, maar in een lager tempo 
en met meer kracht waardoor een be-
ter muntbeeld ontstaat.

- Proof. De munten worden stuk voor 
stuk met speciale persen geslagen met 
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gepolijste stempels, waarna ze direct 
in een plastic capsel worden verpakt 
om elk contact met vingers of andere 
munten te voorkomen.

De drie laatstgenoemde technieken 
worden speciaal toegepast om verzame-
laars tegemoet te komen. Sommige 
numismaten menen echter dat munten 
geslagen met een van de ‘betere’ slag-
technieken beschouwd moeten worden 
als pseudo-munten, omdat ze nooit zijn 
bedoeld als betaalmiddel, maar uitslui-

tend als verzamelobject. Zij die deze 
mening zijn toegedaan, krijgen met de 
uitgifte van de Max Havelaar 5-euro-
munt een extra argument in handen. 
Voor het eerst in de Nederlandse ge-
schiedenis wijkt namelijk het ontwerp 
van de proofmunt af van de circulatie-
munt. Het verschil is goed zichtbaar op 
de voorzijde. Waar op de circulatiemunt 
het randschrift mat en inwaarts is gesla-
gen, is deze op de proofmunt glanzend 
en opwaarts.   

De rubriek Muntmelange biedt ruimte om één of meer opmerkelijke numisma-
tische zaken in kort bestek te behandelen. Alle wetenswaardigheden die met an-
tieke, middeleeuwse of moderne munten te maken hebben – bijvoorbeeld puz-
zelstukjes voor nader onderzoek – passen in deze rubriek. Suggesties, ideeën of 
kant en klare korte artikelen kunt u sturen aan de redactie van De Beeldenaar, 
Postbus 11, 3500 AA Utrecht of per e-mail naar redactie@debeeldenaar.nl.


