
In Rusland geslagen 'Nederlandse' dukaten
en hoe deze te herkennen

Sedert de regering van Tsarina
Anna Iwanowna (1730-1740) tot
in de tweede helft van de 19e
eeuw zijn aan de Russische munt
te Si. Petersburg dukaten gesla-
gen volgens Nederlands voor-
beeld, veelal van een iets lager
gewicht en gehalte. Aanvankelijk
sloeg men slechts kleine aantal-
len, naderhand vele miljoenen,
Deze aanmuntingen geschiedden
in het diepste geheim, de stukken
uit die tijd spreken van 'de beken-
de munt',
Al vrij snel duiken ook in de Ne-
derlanden partijen verdachte du-
katen op. afkomstig uit diverse
Oostzee-steden, die na onder-
zoek vals blijken te zijn. De Sta-
ten-Generaal laten echter na; pas-
sende maatregelen te nemen en
volstaan met het uitgeven van een
'Waarschouwing' betreffende de-
ze valse dukaten,

Daarna kunnen de Russen nog
vele decennia lang ongestoord
'Nederlandse' dukaten namaken
in steeds grotere aantallen. Hoe-
we! er meermalen dukaten opdui-
ken die van een te laag gewicht
en gehalte blijken te zijn, wordt
hieraan nauwelijks aandacht ge-
schonken. Pas in 1866 na klach-
ten volgt een uitgebreid onder-
zoek, waarbij blijkt dat er grote
aantallen valse dukaten in omloop
zijn, o.a. met jaartallen waarvan in
het geheel geen echte dukaten
geslagen zijn! Hierop volgt in
1868 een protest bij de Russische
regering waarop de aanmunting
aldaar wordt gestaakt,

De in Rusland geslagen dukaten
zoudens strikt genomen niet als
Nederlandse munten moeten wor-
den erkend, maar moeten als
Russische munten beschouwd
worden, hetgeen Friedberg (Gold
Coins of the World) dan ook inder-
daad doet.

Hieronder volgt een opsomming
van de in Rusland geslagen duka-
ten, alle met hun typische ken-
merken.

I. Van de onder Anna Iwanowna
(1730-1740) geslagen 12.764
stuks zijn nog géén exemplaren
teruggevonden of als zodanig on-
derkend.

II. Hollandse dukaten met de vol-
gende jaartallen;

1760, 10.000 stuks geslagen on-
der Peter III in 1762.

1781 en 1784, onbekend aantal
geslagen onder Catharina de
Grote, in één of meerdere jaren
voor 1788.

Voorzijde-stempel dukaat Holland
1781.

Voorzijde-stempel dukaat Holland
1784.

1791, geslagen van 1792-1795
onder Catharina de Grote. Voor
aantallen zie punt V.

De Russische dukaten onder-
scheiden zich van de originele
Hollandse dukaten met dezelfde
jaartallen als volgt:
1. Op de Russische dukaten zijn
de kwasten van de bandelier bre-
der en liggen geheel tegen het
rechter bovenbeen aan,
2. De pijlenbundel lijkt gekanteld
en komt dichter bij de borst dan
op de echte dukaten.
3. Op de Russische dukaten zijn
de letters van het omschrift
zwaarder uitgevoerd.
4. Een groot aantal kleinere, min-
der opvallende verschillen zoals
o.a. de vorm van de schelpvormi-
ge versiering en de vorm van
sommige letters op de keerzijde.

III. Utrechtse dukaten van 1768,
1769 en wellicht ook 1770.
Hiervan zijn er 140.100 stuks ge-
slagen in 1770-1771 onder Catha-
rina de Grote, Deze zijn van het in
Utrecht van 1759-1770 gebruike-
lijke type met de hoog opgerichte
rechter elleboog.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1768.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1769.

De Russische dukaten onder-
scheiden zich van de originele
Utrechtse dukaten als volgt:
1. Op de Russische dukaat staat
onder de rechter hand de uitste-
kende zwaardknop boven, in
plaats van op de bandelier.
2. De onderkant van het jaartalcij-
fer 17 staan op de Utrechtse du-
katen steeds op één lijn. Op de
Russische dukaten eindigt de 7
iets hoger.
3. De linten van de pijlenbundel
zijn geheel anders, in een scher-
pere hoek gebogen op de Russi-
sche dukaten,
4. De bovenste rij knopen op het
linkerbeen telt drie knopen op de
Russische en slechts twee op de
echte dukaten.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1785.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1786.
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IV, Utrechtse dukaten van 1785
en 1786.
Waarvan een onbekend aantal is
geslagen in één of meerdere jaren
voor 1788. De Russische dukaten
van deze jaren zijn onmiddellijk te
herkennen aan de punt onder het
muntteken die hier niet midden
onder het stadswapentje staat,
doch duidelijk rechtsonder. Verder
zijn er kleine verschillen in de
stand en de vorm van de cijfers
van het jaartal alsmede op de
keerzijde.

V. Utrechtse dukaten van 1788 en
1792.
Nog steeds geslagen onder Ca-
tharina de Grote. De dukaten met
het jaartal 1778 in dat jaar, 1792
in de jaren 1792-1795. Totale op-
lage te zamen met de Hollandse
dukaten van 1791: 193.637 stuks.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1788.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1792.

Verschillen met de echte in deze
jaren geslagen dukaten:
1. De ridder is slanker getekend,
met kleiner hoofd en meer ge-
strekte benen.
2. De letters van het omschrift zijn
kleiner.
3. Het zwaard is langer en steeks
boven het muntteken uit.
4. De linten van de pijlenbundel
verlopen anders, minder gebogen.

VI. Utrechtse dukaten van 1800
t/m 1807.
Alle geslagen onder Alexander L
in totaal 5.193.486 stuks.

a. 1800, 1802, 1803. Hoewel ook
de echte Utrechtse dukaten van
deze jaren zelf ook onderling klei-
ne verschillende vertonen, zijn er
toch enkele vaste kenmerken

waaraan de Russische dukaten
onderscheiden kunnen worden:
1. De Russische dukaten van bo-
vengenoemde jaren (alsmede die
van 1805-1807) hebben de woor-
den CONCORDIA RES aaneen-
geschreven.
2. Op de Russische dukaten is het
linker been in de knie sterker
doorgebogen.
3. Op de originele Utrechtse duka-
ten is de middelste pijlspits steeds
korter dan de andere, wat op de
Russische dukaten niet het geval
is.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1800.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1803.

N.B. de dukaat 1803 met PAR.
CRES. (Schulman 39b) is niet in
Rusland maar elders geslagen.

b. 1801. De Russische dukaten
van dit jaar gelijken op die van
1788-1792 (zie V.) ook wat de lin-
ten van de pijlenbundel betreft,
doch hebben (evenals de echte
dukaten van 1801) PAR:CRES:
Bovendien staat de punt onder
het muntteken weer teveel naar
rechts (zie opmerking onder IV.).
Het uiteinde van het zwaard, dat
onder de rechterhand en onder de
bandelier uitsteekt, heeft twee
knoppen(:) onder elkaar.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1801.

c. 1804. We hebben nog geen du-
katen van 1804 kunnen vergelij-
ken maar het lijkt aannemelijk dat

de Russische dukaten van dit jaar
hetzij de kenmerken van Vla
(1800-1803), hetzij de kenmerken
van Vld (1805-1807) zullen verto-
nen.

d. 1805, 1806, 1807. De Russi-
sche dukaten van deze jaren zijn
onmiddellijk te herkennen aan de
veel te dunnen armen en benen
van de ridder (zie ook Schulman
118a en 119a). Verder ook hier de
aaneengeschreven woorden
CONCORDIARES; bovendien zijn
op de Russische dukaten de jaar-
talcijfers groter en anders van
vorm.

Voorzijde-stempel dukaat 1805.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
1806.

In totaal zijn er in Rusland onder
Alexander l 7.006.301 dukaten
van het Nederlandse type ge-
munt, waarvan 5.193.486 van de
jaren 1800-1807 en 1.812.815
stuks met het jaartal 1818.

Voorzijde-stempel dukaat Utrecht
180x. Laatste cijfer van het jaartal
is niet ingevuld.

Tussen 1807 en 1818 zijn er in
Rusland geen 'Nederlandse' du-
katen aangemunt. Wel heeft
Tsaar Alexander l in 1814 te
Utrecht voor zijn rekeningen duka-
ten laten slaan (zie Schulman
200).

VII. Dukaten van het nieuwe type.
a. 1818, waarvan 1.812.815 stuks
geslagen onder Alexander l. Deze
en alle hierna nog volgende
Russische dukaten zijn zeer een-
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voudige te herkennen aan de
keerzijde.

Voorzijde-stempel dukaat 1818,
mmt. fakkel.

Keerzijde-stempel dukaat type na
1814.

Op alle in Rusland geslagen duka-
ten staat de L van BELG 11 boven
de tussenruimte van de letters G
en E van LEGEM, Op alle te
Utrecht geslagen dukaten staat
deze L meer naar links en vrijwel
boven de G van LEGEM.

Voorzijde-stempel dukaat 1831
met Poolse adelaar.

Keerzijde-stempel dukaat type na
18142e type.

b. overige jaren met muntmees-
terteken Fakkel.
Deze zijn geslagen tussen 1827-
1841 onder Tsaar Nicolaas l. Van
de onderstaande jaren gemerkt
met ++ bestaan géén Neder-

landse doch uitsluitend Russische
stukken:
1827 1832++ 1838++
1828 1833 1839
1829 1834++ 1840++(fakkel)
1830++ 1835++ 1841++(fakkel)
1831 1837++

Keerzijde-stempel dukaat.

Wellicht zijn er ook nog valse du-
katen van 1836?
De dukaten 1828 uit 1827 en
1836 uit 1835 zijn geslagen te
Utrecht. Jaartalveranderingen in
de stempels komen op Utrechtse
munten herhaaldelijk voor, maar
voor de vanuit St. Petersburg in
omloop gebrachte 'Nederlandse'
dukaten was er geen dringende
noodzaak om het correcte jaar
van aanmunting te vermelden.

V'
• "

Keerzijde-stempel dukaat provin-
ciaal 2de type.

Men heeft daar dan ook vele par-
tijen dukaten geslagen naar het
voorbeeld van Nederlandse orgi-
nelen van een paar jaar eerder.
Zo sloeg men b.v. in 1840 en
1841 nog altijd dukaten met het
muntmeesterteken Fakkel, Ken-
nelijk duurde het even voordat
men in de gaten kreeg dat er in
Utrecht een nieuwe muntmeester
(met als kenmerk een lelie) was
aangetreden.

c. met muntmeesterteken Lelie.
1841 geslagen van 1842 tot ver-

moedelijk 1849
N.B. er bestaan géén valse duka-
ten met het muntmeesterteken
Lelie van 1840!

Voorzijde-stempel dukaat
mmt zwaard.

1849

d. met muntmeesterteken
Zwaard.
1849 geslagen van 1849 tot en
met 1867. oplage ca. 4.75 miljoen
stuks. Een reden voor het steeds
opnieuw aanmunten met het jaar-
tal 1849 berust mogelijk op het feit
dat vanuit Nederland geen nieuwe
voorbeelden beschikbaar kwa-
men.
N.B. de echte dukaten van 1849
zijn zeldzaam.

Hoewel al deze dukaten onderling
diverse valse kenmerken verto-
nen, geeft het onder punt Vila ver-
melde kenmerk het snelst afdoen-
de zekerheid.
Totaal der geslagen aantallen:
Onder Nicolaas l tot 1855
18.336.835 stuks (typen b, c, d).
Onder Alexander II 1855-1867
2.550.220 stuks (alleen type d).

R, Kooy

Foto's
De illustraties tonen afdrukken
van de stempels die zich in de
collectie van het l'Ermitage te St.
Petersburg bevinden.
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