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ponsoen, 2x ware 
grootte

tall van reaeltkens ontfangen hadde uth 
der stadtz accijsen, all eer sie affgesettet 
worden, all over die lxxxiiii gulden cur-
rent, die der Drier Steden munthe niet 
en hadden, hebbe ick moeten geven 
7 reaeltkens voor 1 stuiver, alsoe dat 
daer an verloren is xxiii gulden current 
en 3 stuivers, maeckt xxxiii heren pon-
den en 1 stuiver.’ De rentmeester moest 
dus vóór de datum van het kloppen ze-
ven reaaltjes  (drieplakkenstukken) voor 
een stuiver current rekenen, terwijl de 
ongeklopte reaaltjes in zijn kas na het 
kloppen van de goede reaaltjes nog 
maar twee plakken waard waren. Hij 
boekte dit verlies bij de uitgaven.4

De ponsoenen waarmee deze reaaltjes 
werden geklopt bevinden zich nog in 
het Stedelijk Museum van Kampen. Het 

zijn drie exemplaren waarvan er één 
weinig of niet gebruikt is. De twee an-
dere zijn erg versleten. De doorsnede 
van de stempeltjes bedraagt bij twee 
exemplaren 6,5 mm en bij het derde 
exemplaar 6 mm. De kloppen op de 
drieplakkenstukken in mijn verzameling 
zijn aangebracht op de keerzijde van de 
munten.

NOTEN
1. In 1521 werd in Kampen een goudgulden ge-

rekend voor 45 stuivers current [gangbaar]. 
In 1537 rekende men een heren pond voor 
24 stuivers current.

2. Catalogus van kloppen Encyclopedie van mun-
ten en bankbiljetten, bijlage ‘Catalogus van 
Kloppen’, blz. 32. 

3. j.c. van der wis Kloppen van Noordneder-
landse oorsprong (3) De Beeldenaar 6 (1982) 
180; j.c. van der wis Drieplakken van de 
Driesteden De Beeldenaar 23 (1999) 146.

4. In de Encyclopedie van munten en bankbil-
jetten staat onder het lemma ‘reijalke’ dat dit 
de Zutphense benaming is van aldaar gesla-
gen drieplakkenmunten. In Kampen noemde 
men deze munten, zoals uit de aantekening 
van de rentmeester blijkt, ‘reaaltjes’.

BES-EILANDEN PROBLEEMLOOS 
OVER OP DOLLAR

Als gevolg van de staatkundige hervor-
mingen zijn per 1 januari 2011 Curaçao 
en Sint Maarten aparte landen binnen 
het koninkrijk en zijn Bonaire, Sint Eus-
tatius en Saba (de bes-eilanden) open-
bare lichamen binnen het Nederlandse 
staatsbestel geworden. De bes vormen 
een eigen jurisdictie met eigen wetge-
ving die alleen in de bes geldt en niet in 
het Europese deel van Nederland. 
Nederlandse wetten zijn, behoudens 
een beperkt aantal uitzonderingen, in de 
BES niet van toepassing.

Een van de aangelegenheden die ver-
andert met de nieuwe staatkundige in-
deling is het muntwezen op de eilanden. 
Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn 
per 1 januari 2011 alle rekeningen en 
betaalsystemen omgezet van de Antil-
liaanse gulden naar de Amerikaanse dol-
lar en is in daarop volgende weken de 

gehele circulatie van biljetten en munten 
vervangen door de dollar. De keuze viel 
op de dollar omdat de eilanden sterk af-
hankelijk zijn van het toerisme en de 
handel met de Verenigde Staten. Het 
merendeel van de toeristen komt uit het 
dollargebied en het grootste deel van de 
in- en uitvoer op Bonaire en de Boven-
windse eilanden komt uit of gaat naar 
landen die ook de US-dollar gebruiken 
of een aan de US-dollar gekoppelde 
munt als betaalmiddel hebben. Een keuze 
voor de euro zou Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba hebben blootgesteld aan wissel-
koersrisico, met kans op nadelige gevol-
gen voor hun handel en het toerisme. 
Overigens vond voor de invoering van 
de dollar al een groot deel van het beta-
lingsverkeer plaats in die munt.

Om de invoering van de dollar op de 
drie eilanden te vieren is een speciale 
herdenkingsdollar geslagen door de Ko-
ninklijke Nederlandse Munt. Hoewel 
geen wettig betaalmiddel, accepteren de 
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banken op drie eilanden deze bes-dollar 
wel en kan er in de winkels mee worden 
betaald. De uitgifte is afgestemd met 
US-Mint in de Verenigde Staten. Op de 
penning staan de drie bergen van Bo-
naire, Sint Eustatius en Saba – de Bran-
daris, the Quill en de Mount-Scenery – 
afgebeeld en drie vogels: de flamingo, 
de pelikaan en de keerkringvogel.  

 (advertentie)


