
De oplage van enkele muntsoorten van Willem II

- door M. van der Beek -

Om begrijpelijke redenen willen
muntverzamelaars altijd graag de
oplage van munttypen weten.
Voor veel munten van het
Koninkrijk der Nederlanden zijn de
productiecijfers uit de jaarlijkse
verslagen en meer gedetailleerd,
uit het archief van 's Rijks Munt
bekend geworden. Deze bronnen
geven echter enkel informatie over
de hoeveelheden munten die in
opdracht van de regering of van
particulieren zijn geslagen en af-
geleverd.
De ontwikkeling van de stempels
voor een nieuwe muntsoort viel
onder het toezicht van het
Muntbestuur en ook hierover zijn
ons veel gegevens bekend gewor-
den. Het slaan van de proefstuk-
ken gebeurde door de muntmees-
ter. Dit hield niet alleen de ver-
vaardiging in van de proefmunten
die moesten dienen ter goedkeu-
ring van de beeldenaar.
De muntmeester liet steeds ook
nog een beperkt aantal stukken
van de nieuwe muntsoort vervaar-
digen om zich te overtuigen van
de technische geschiktheid van de
stempels. Deze stukken, althans
een (onbekend) gedeelte hiervan,
blijken hun weg te hebben gevon-
den naar de staf van het muntper-
soneel, naar ambtenaren op het
Ministerie van Financiën en ook
naar muntverzamelaars. Dit ge-
beurde pas nadat de nieuwe beel-
denaar officieel was goedgekeurd.
De aantallen waarin dergelijke
proefafslagen zijn geslagen wer-
den niet aan het Muntbestuur
meegedeeld, althans niet in de of-
ficiële briefwisseling en de munt-
meesters hebben (voor zover be-
kend) geen archief nagelaten.
Voor de muntverzamelaar is deze
geringe extra-productie meestal
nauwelijks van belang omdat de
totale oplage van een muntsoort
er niet noemenswaard door veran-
dert. Dit ligt anders wanneer van
de betreffende muntsoort, om wel-
ke reden dan ook, na de proefne-
ming en de officiële goedkeuring
van de stempels geen verdere
aanmunting meer heeft plaatsge-
vonden. In dat geval omvatte de

proefaanmunting de totale oplage
van de muntsoort,
in zulke gevallen moet de verza-
melaar het doen met een oplage-
cijfer als "slechts enkele proefstuk-
ken". Soms treft men in oude vei-
lingcatalogi opmerkingen over de
oplage aan, die waarschijnlijk ge-
baseerd zijn op aantekeningen
van de verzamelaar zelf. Hoe on-
zeker ook, de verzamelaar heeft in
ieder geval een cijfer. Van andere
muntsoorten echter kan alleen
maar een schatting worden ge-
maakt op grond van het aantal
stukken dat in de handel opduikt.
Onlangs heeft Het Nederlands
Muntmuseum een klein lot hand-
geschreven 19e-eeuwse aanteke-
ningen aangekocht bij het
Haarlemse antiquariaat Van der
Steur. Hieronder bevond zich een
etiket dat melding maakt van een
aantal munten die in 1842 waren
opgegraven op het landgoed van
Baron Van Heeckeren van
Brandsenburg, waardijn van 's
Rijks Munt van 1814 tot zijn over-
lijden in 1846.
Dit kan erop duiden dat de eige-

naar van de aantekeningen een
zekere connectie had met het
Muntbestuur. Des te interessanter
is het dat een ander briefje uit het-
zelfde lot de oplagen geeft van en-
kele muntsoorten uit de regerings-
periode van koning Willem II,
waaronder enkele soorten die het
stadium van proefmunt nooit ge-
passeerd zijn.
Het velletje lichtgroen papier da-
teert uit 1849. De eigenaar heeft
enkele bijzondere munten met hun
opbrengst genoteerd die in maart
1849 op veilingen waren verkocht.
Deze gegevens worden voorafge-
gaan door de volgende tekst:

Munten van Willem den II geslagen.
90 Tiencentstukken met de Gothische W.

230: vijfcentstukken met het borstbeeld van Willem II

800. Tien Gulden met het borstbeeld van Willem II

800 vijf Gulden met het borstbeeld van Willem II

95 dubbele Willerns rnet het borstbeeld van Willem II

101. Enkele Willerns met het borstbeeld van Willem II

84. halve Willerns met het borstbeeld van Willem II

De reconstructie die wij natuurlijk
het liefst zouden maken is dat ie-
mand, die goede betrekkingen
met Muntambtenaren onderhoudt,
in de loop van 1849 bij een van
hen heeft nagevraagd in welke
aantallen de genoemde muntstuk-
ken zijn vervaardigd.! Als we de
getallen bekijken is het echter niet
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geheel duidelijk hoe blij wij met de
gegevens moeten zijn.

Dubbele Willem

10 gulden 1842

Went 1843

5 cent 1848

Onder de genoemde muntsoorten
bevinden zich twee waarvan de
officiële oplage bekend is. In de
eerste plaats is dit het 10-gulden-
stuk Willem II, waarvan op 11
maart 1842 860 gouden munt-
plaatjes zijn gereserveerd voor de
aanmunting die op 6 mei 1842
heeft plaatsgevonden.!' De oplage
moet dus 860 stuks of wat minder
hebben bedragen; de opgave van
800 stuks in de aantekening lijkt
wat laag, maar zou kunnen klop-
pen. Van het 5-guldenstuk Willem
II is echter zeker dat op 19 juli

1843 1.595 exemplaren zijn gesla-
gen"! terwijl de aantekening ook
hier slechts 800 stuks vermeldt.
De andere vijf genoteerde munt-
soorten hebben het niet verder
dan proefmunt gebracht. Eén er-
van, het dubbeltje met de
Gotische W, dateert van 1843; de
overige vier zijn vervaardigd in
eind 1848 of 1849. Bij die laatste
vier valt het nauwkeurige oplage-
cijfer op: 95 dubbele, 101 enkele
en 84 halve Gouden Willems en
230 stuivers Willem II.
Dergelijke getallen schrijft men al-
leen op als men er zeker van is.
Het betreft hier dan ook stukken
die in 1849 zeer recent geslagen
waren. Ik houd er persoonlijk sterk
rekening mee dat het hier een
juiste opgave betreft. Het lijkt mij
bovendien zeer onwaarschijnlijk
dat van deze muntsoorten na
1849 nog een noemenswaardig
aantal (meer dan een enkel exem-
plaar) is vervaardigd.
De status van de cijfers van de
overige muntsoorten is wat minder
duidelijk. Als de eigenaar van de
aantekeningen inderdaad in 1849
navraag heeft gedaan naar de op-
lagecijfers, kan men zich voorstel-
len dat de opgave voor munten
die zes of zeven jaar daarvoor wa-
ren vervaardigd in een of meer ge-
vallen minder juist is geweest.
Het is echter ook mogelijk dat ge-
beurtenissen zijn ingecalculeerd
die ons onbekend zijn. Zo is het 5-
guldenstuk 1843 grotendeels ver-
vaardigd op rekening van munt-
meester Poelman persoonlijk, iv
Deze kan een gedeelte van de op-

Muntsoort

Dubbele
Willem 1848

Enkele
Willem 1848

Halve Willem
1848

1 0-guldenstuk
1842

5-guldenstuk
1843

1 0-centstuk
1843

5-centstuk
1848

Stempels

april
1849

Schulman

499

december 500
1848

december 501
1848

april
1842

februari
1843

502

503

februari 536
1843

april 537
1849

enkele
proefstukken

enkele
proefstukken

enkele
proefstukken

860 stuks

1595 stuks
(?)

enkele
proefslagen

ongeveer 100
stuks

Oplage

95

101

84

800

800

90

230

lage naderhand voor een ander
doel hebben gebruikt, bijvoorbeeld
als grondstof voor penningen of bij
de latere proefaanmuntingen van
de negotiepenningen met het por-
tret van Willem II. Als de eigenaar
van de aantekeningen werkelijk
goede betrekkingen met de
Muntambtenaren onderhield kan
hem zoiets zijn meegedeeld.
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De genoteerde getallen geven ui-
teraard geen enkele zekerheid dat
zij de werkelijke oplagecijfers
voorstellen. Die van de proefmun-
ten van 1848 en 1849 zijn echter
heel aannemelijk. Het 5-centstuk
Willem II ziet men vaker in collec-
ties en in de handel dan het
meestal genoemde aantal van 100
stuks zou doen vermoeden. Ook
het aantal dubbeltjes met de
Gotische W lijkt hiermee overeen
te komen. Het vermelde aantal 10-
guldenstukken Willem II is met de
officiële cijfers in overeenstem-
ming te brengen; het genoemde
aantal 5-guldenstukken is voorals-
nog onverklaarbaar.
Oplagecijfers geven de verzame-
laar natuurlijk niet meer dan een
schijnzekerheid. Mochten dit wer-
kelijk de aantallen zijn geweest
waarin de betreffende munten van
Willem II zijn vervaardigd, dan
blijft het aantal stukken dat de
muntmeester aan derden heeft
toegespeeld ons nog steeds onbe-
kend. Dit geldt echter voor alle
munten: niet de oplage bepaalt de
zeldzaamheid, maar het aantal dat
bewaard is gebleven.

i Het handschrift is (nog) niet de-
finitief toegeschreven. Het toont
enige gelijkenis met dat van de
bekende numismaat G. van
Orden, maar onvoldoende om het
definitief toe te wijzen. Met dank
aan G.P. Sanders en G. Borst
voor het vergelijken van de tekst
met archiefmateriaal.
il M.L.F, van der Beek, De munt-
slag ten tijde van Koning Willem //,
Utrecht 1999: blz.107.
m Idem: blz. 108.
iv Idem: blz. 108.
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