
De muntslag in Kampen

door

P. J. SOElENS,
archivaris van de Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam.

Het onderstaande is een omwerking van een voor het
Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde op
13 december 1958 gehouden inleiding. aangevuld met mij later
ter kennis gekomen gegevens. De inhoud van deze beschrij
ving is gecompileerd uit de in de literatuurlijst opgenomen
publikaties en gecontroleerd aan de hand van verzame1ingen
van de gemeente Kampen en van de Nederlandsche Bank
als ook van de inventarislijsten van het Koninklijk Penning
kabinet.

De achter de munten vermelde notaties verwijzen naar de
handboeken ieder met hun eigen wijze van aanduiding.

XII.1 Muntatlas Van der Chijs
184-9 Van Gelder & Marcel Hoc. H. E. van

Les Monnaies des Pays-Bas
Bourguignons et Espagnols
1434-1713
Verkade, P.
Muntboek. bevattende de namen en
afbeeldingen van munten, geslagen in
de Zeven voormalig Vereenigde Neder
landsche Provincien, sedert den vrede
van Gent tot op onzen tijd.

167.1

LANDSHEERLIJKE MUNTEN

De betrekkingen tussen "Utrecht" en Overijssel gaan terug
tot. Karel de Grote, die dit gebied kerkelijk verdeelde tussen
de bisschoppen van Utrecht en Munster. Kampen. behorende
tot het Oversticht, viel onder de jurisdictie van de bisschop
van Utrecht.

Reeds voor het jaar 1000 bezaten de Utrechtse bisschoppen
naast hun kerkelijke macht ook landsheerlijke rechten, welke
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door schenklng en aankoop in later jaren nog werden uitqe
breid en ten dele ook weer verloren gingen.

In het jaar 1046 ontvangt Bisschop Bernulphus (1027-
1054) bij giftbrief van Keizer Hendrik III (1039-1056) het
inkomen uit het muntrecht te . Deventer. Bisschop Jan van
Vernenburg (1364-1371) verkreeg op 25 juni 1364 van
Keizer Karel IV (1347-1378) het recht tot het slaan van
gouden en zilveren munt, wanneer en waar hij dit in zijn bis
dom zou willen doen. Door deze schenking werd de aan
munting van zilveren munten die reeds lang in verschillende
plaatsen van het Oversticht had plaats gevonden. voor de
toekomst gelegaliseerd ( V. d. Chijs blz. 65). Behalve in
Deventer zijn in Overijssel ook in Vollenhove, Hasselt,
Kampen en wellicht in Zwolle bisschoppelijke munten ge~
slagen.

De eerst bekende bisschoppelijke munt uit Kampen, een
dubbele groot of botdrager (V. d. Chijs XII.l), is volgens Van
der Chijs vermcedelijk in 1375 tijdens de aanwezigheid van
Bisschop Aarnoud van Hoorne (1371-1377) geslagen. Ver~
dere in Kampen geslagen bisschoppelijke munten worden door
Van der Chijs niet vermeld, doch in de catalogus van het
Centraal Museum Utrecht komt onder nr.2023 een groot voor,
terwijl in de muntvondst Arnhem, beschreven in het Jaarboek
voor Munt- en Penningkunde no. 46, 1959. zowel een groot
als een halve groot voorkomen.

Door de bezegeling van een brief aan zijn onderdanen,
waarbij hij hen ontlastte van hun eed van trouw, maakte de
Utrechtse Bisschop Hendrik van Beyeren (1524-1528) op
12 Iebruari 1528 een einde aan het bijna 800~jarig wereldlijke
gezag der bisschoppen van Utrecht en werd Keizer Karel V
land sheer.

Van zijn recht tot muntslag heeft Karel V ook in Overijssel
op mime schaal gebruik gemaakt. In Kampen geslagen munten
zijn echter uiterst zeldzaam, Gemunt is door de in mei 1529
door Thomas Gramaye, General des Monnayes de l'Empereur,
aangesteldemuntmeester Merten Nijecammer, die reeds sedert
1524 voor de drie steden Devcnter, Kampen en Zwolle had
gemunt. Blijkens in het Koninklijk Archief te Brussel bewaard
gebleven muntmeesterrekeningen. eveneens vermeld door
M. Schulman in het Jaarboek 1914. muntte hij van 22 juni 1529
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tot 31 mei 1531 en weI halve gouden realen (Van GeIder &
Hoc 184~9), gouden Karolusguldens (185~9), zilveren real en
( 190~9), halve zilveren realen (191 ~9), stuivers van twee
groten (192~9), penningen (194~9, niet teruggevonden) en
halve penningen (195~9, niet teruggevonden). Op 23 mei 1532
volgde Franck van Papeveldt, voordien muntmeester te
Leeuwarden, hem op. Deze muntte van 29 mel 1532 tot 7
september 1535 en sloeg dezelfde munten met uitzondering van
de hele zilveren real en en de penning en. De door beide munt
meesters geslagen munten zijn de typen van de Ordonnantie
van 4 februari 1520, waarop de titels van Keizer en Koning
van Spanje voorkomen zonder de toevoeging van de lands
heerlijke titel. De herkomst blijkt uit het in het randschrift op
genomen muntteken, voor Kampen bestaande uit een C op twee
knoestige stokken.
Volgens een publikatie van Prosper Cuypers van Velthoven

zijn behalve de hierboven reeds vermeIde munten eveneens nog
Utrechtse mijten (200~9, niet teruggevonden) geslagen.

In 1561 heeft de landvoogdes Margaretha van Parma be
volen in Hasselt een Koninklijk munthuis te stich ten. De
Hasseltse muntrneester Floris Florisz, overleden te Brussel op
15 november 1579, heeft in HasseIt van 13 januari 1562 --
25 juni 1565 volgens de ordonnantie van 24 oktober 1559 qe
munt en weI hele (206~17) en halve (207~17) gouden realen,
hele (210~17), halve (211~17), vijfde (212~17) en tiende
(213~17) Philipsdaalders, groten (224~17) en penningen
(228:"17). Voorts zijn door hem in HasseIt nog geslagen hele
(240~17), halve (241~17a) en kwart (242~17, niet teruqqe
vonden) Kruisrijksdaalders overeenkomstig de door Philips II
op 4 juni 1567 uitgevaardigde ordonnantie en volgens Cost
Jordens eveneens nog gouden St. Andriesguldens, welke even
wel niet door Van Gelder & Hoc worden vermeld. De in deze
periode d.w.z. van 1562-1567 te Hasselt geslagen munten zijn
herkenbaar aan het muntteken "kruis". In de loop van 1567 is
de munt van Hasselt met personeel geheel overgeplaatst naar
Utrecht. Van 1568-1577 schijnt de munt vervolgens te heb
ben stilgestaan.

Eind 1577 narnen de Staten van OverijsseI de muntslag ter
hand voorlopig nog op naam van Philips, doch hierover later
meer.
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Plaat I

Uit: Mr. IN. H. Cost Jordens: KAMPER - STEM PELS.
(De venter J. de Lange 1857)



UJI: Mr. W. H. Cost Jordens: KAMPERc STEMPELS.
Plaat II (Deventer J. de Lange 1857)



STEDELIJKE MUNTSLAG

Het stedelijke muntrecht van de stad Kampen steunde op
een privilege door de Duitse Keizer Wenceslaus op 4 april
1397 te Praag aan Kampen geschonken voor de goede trouw
en diensten aan het Rijk bewezen. Uit het door Van der Chijs
gepllbliceerde muntprivilege blijkt, dat daardoor een reeds
bestaande muntslag werd geautoriseerd. Dit laatste wordt
bovendien bevestigd door de door Van der Chijs op blad
zijde 244 geciteerde brief van 21 januari 1554 van Ridderschap
en Steden aan de stadhouder Hertog van Aremberg, waarin
zij hun muntrechten verdedigen onder verwijzing naar een
twaalftal brieven van de Utrechtse bisschoppen van het jaar
1346 af tot in 1525. Ook de Hertogen van Gelderland had den
in 1336 en 1466 deze muntrechten bevestigd. Dit gold n.m.m.
slechts voor Deventer en Kampen.

Ten aanzien van de stedelijke Kamper munten uitgegeven
v66rdat deze een jaartal dragen, dus de emissies v66r 1479
staan ons uit het archief van de genieente Kampen geen ge~
gevens ter beschikking. WeI bezit Kampen een collectie munt
stem pels, die naar wij hieronder zullen bespreken ten dele
wellicht ook tot dit tijdvak behoren. Zij werden beschreven
en getnventariseerd door mr.W. H. Cost Jordens in zijn publi
katie "Kamper stempels", in 1857 bij J. de Lange in Deventer
verschenen.
Het is deze publikatie alsmede het artikel van dr. H. Enno

van Gelder over de muntvorrdsten Elst en Barneveld, voor
komende in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde deel
45II, 1958, die ons althans enigermate op weg helpen.

Dank zij de samenstelling dezer vondsten kon worden vast
gesteld dat Kampen reeds v66r 1425 eigen stedelijk geld
heeft uitgegeven. Volgen wij de veronderstelling van dr. Van
Gelder dat ook de door Van der Chijs onder XV. 13
omschreven groot tot de serie met op de voorzijde het
wapen van Oversticht en het al of niet volledige randschrift
"Benedictus qui venit in nomine domini" en op de keerzijde
het langgevoete kruis met in de hoeken vier rozetten en het
randschrift "Moneta Campen", behoort, dan blijkt dat wij
van deze serie behalve deze munt thans ook de kwart-qroot
(Van Gelder 35) en de achtste groot (Van Gelder 36) kennen.
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Indien wij de letterlijke tekst van de kwart en de achtste
groot volgen zou zelfs geponeerd kunnen worden, dat hier van
de eerste stedelijke munten van Kampen sprake is, daar de
munten van voIgende ernissies steeds de woorden "Moneta
nova" dragen.
De door Cost Jordens onder 8 afgebeelde keerzijde van de

achtste groot, eveneens met langvoetig kruis en met rozetten
in de hocken, draagt evenwel het omschrift Moneta nova,
zodat deze met de door Van der Chijs onder XV.l3 afqe
beelde groot wellicht tot een latere ernissie behoort.

Op deze uitgifte zou dan de door Van Gelder op het midden
van de 15e eeuw gedateerde emissie gevolgd zijn met op de
voorzijde her wapen van Oversticht in een wissel end aantal
cirkelbogen en de woorden "Moneta nova opidi Campen" en
op de keerzijde "Benedictus qui venit in nomine domini" (zie
voor dubbele groot Van der Chijs, XV ~8, 9 en 10 en voor de
groot XVI, supplement).
In deze reeks met "Benedictus enz." komt dan nog de door

Van der Chijs onder XV.l2 afgebeelde groot waarbij de
Bijbelse tekst naar de voorzijde is verplaatst en op de keerzijde
de woorden "Moneta nova de Campen".

Er resten hierna nog twee series Middeleeuwse munten
zonder jaartal, die beiden het wapen van Kampen voeren en
dat van Oversticht surtout.
De ene sluit dan weer bij de voorgaande aan door het lanq

voetige kruis en de tekst op de keerzijde t.w. "Sit nomen
domini benedicturn" met het wapen van Overstieht op het
kruis en thans voor het eerst het wapen van Kampen, met het
schildje van Oversticht en weer de woorden "Moneta nova
de Campen" . Van der Chijs geeft hiervan de halve groot
onder XV.16, Cost Jordens de voorzijde van de plak onder
nr.20.

De tweede serie munten zonder jaartal, zou wellicht wegens
overeenkomst met de gedateerde van 1511 zowel wat afbeel
ding als wat leqende betreft naar mijn mening eerst na de
hierna vermelde gedateerde munten uit de 15e eeuw onder te
brengen zijn. Ik kom hierop nog nader terug.

Vooralsnog tasten wij in het duister welke van de onqeda
teerde munten in 1462 geslagen zijn door Johan Knijf en welke
in 1470 door Henrie Jansz.
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In verband met de slechte kwaliteit der circulerende munt
stukken sloten Devcnter, Kampen en Groningen op 8 januari
1479 een muntverbond, waarbij zij overeenkwamen in ieder
der drie steden dubbele en enkele schelling en te zul1en laten
aanmunten, draqende aan de voorzijde het wapen van de stad
waar de munt werd geslagen en aan de keerzijde het wapen
der drie steden. Ook Zwolle consenteerde deze overeenkomst
hoewel het zelf nog geen muntrechten bezat (Cost Jordens,
Almanak 1854). Te Kampen werd de goudsmid Lodewich
Jegher met de aanmaak dezer munten belast. Te Deventer
ge$chiedde dit door Thomas Sybrant Petersz. LIit het Diqes
tum Novum der stad Kampen blijkt evenwel dat er naast deze
beide munten ook oirtkens, penningen en halve penningen
circuleerden. Bovendien geeft mr. Cost Jordens ons in zijn
reeds eerder aangehaalde publikatie "Kamper stempels" de
afbeeldingen van de keerzijde van de dubbele, enkele en halve
schelling en van het oirtken, de penning en de halve penning,
waarbij evenwe1 het jaarta! op de afgebeelde keerzijde staat
(zie Cost Jordens 1, 3, 4, 5, 6 en 7), dit in tegenstelling tot de
hiervoren vermelde schelling afgebeeld door Van der Chijs
op bladzijde IX.

Het door Van der Chijs afgebeelde oirtken (XV.l4) met
het jaartal1480 draagt in tegenstel1ing tot de emissie van 1749
slechts het wapen van Oversticht, dit herhaalt zich in 1488
met de plak en de halve plak (zie Cost Jordens nrs. 16 en 17).

Cost Jordens geeft vervolgens als nr. 9 een halve penning
van 1485, als nr. 11 een penning van 1485, als nr. 12 een
penning van 1486, als nr. 13 een oirtken eveneens van 1486 en
als nr. 19 en 19a een naar wij aannemen halve groot van 1488
(Van der Chijs XV.l5).
Op 27 oktober 1488 sloten Deventer, Kampen en Gronin

gen, alsmede Zwol1e, dat in dit jaar zijn muntrechten ontving,
een nieuwe overeenkomst. De drie Overijsselse steden be
sloten tot het gezamenlijk slaan van hele en halve Stichtse
stuivers.

Hele Stichtse stuiver
Halve

Deventer
IX.1
X.4

Kampen
IX.2
X.5*)

Zwolle
IX.3
X.6

*) Deze munt is oak afgebeeld door Cost Jordens onder nrs. 14115
evenwel met C.A.P. i.p.v. Camp en een rozet in het midden der wapens in
plaats van de C aIs door Van der Chijs aangegeven.
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Groningen demonstreerde zijn onafhankelijkheid van de
Utrechtse bisschop door het slaan van de vlieger en zijn onder
delen. Al deze munten dragen het jaartal 1488.

Deze muntslag betekende tevens een fixatie van de "wissel~
koersen" van de Overijsselse stedemunten en de Groninger
muntslag onderling, alsmede ten opzichte van de Rijnlandse
gulden.

Voor de Overijsselse stedemunten gold:
1 Rijnlandse gulden = 20 Stichtse stuivers = 40 halve Stichtse
stuivers (butkens) = 80 oirtkens = 160 plakken = 320 halve
plakken = 640 duythmers.

Blijkens het Liber diversorum uit het archief van de stad
Kampen werd op 2 maart 1489 Thomaes tot muntmeester aan
gesteld.

Of het om zijn muntpraktijken dan weI om andere misdaad
of excessen was, weten wij niet, doch in 1491 is de goudsmid
Lodewich Jegher uit de stad Kampen geweken. Zijn naam
werd genoemd in verband met de aankoop van bij de plunde
ring van her bisschoppelijk paleis te Utrecht geroofde siera
den.
Over de muntslag in de jaren 1490-1510 zijn wij zeer slecht

ge'informeerd. Het komt mij evenwel zeer waarschijnlijk voor
dat de dubbele, enkele en halve groot zonder jaartal (resp.
Van der Chijs XV.11 en Cost Jordens 21 en 22) met op voor
zijde Sanctus Nicolas Ep en op de keerzijde de spreuk "Beati
qui faciunt justiciam" omdat deze geheel overeenkomen met de
door Van der Chijs onder XV.17 en XVI.18 afgebeelde dub
bele en enkele groot van 1511 in deze periode geslagen zijn.

Blijkens de door Van der Chijs gepubliceerde muntordon
nantie van 28 november 1524, waarbij "Burgemeysteren,
Scepenen ende Raedt der stadt Campen" een contract sloten
met Meester Merten Nijecammer, moet er v66r dit jaar een
onderbreking in de muntslag zijn geweest, hetgeen va It af te
leiden uit de volgende alinea: "Ende, soe de stadt Campen
thans geen eygen huys en heefft totter munten dienende, sullen
sij den muntmeister tot vollest van der hueren jairlix to bate
comen ende geven veertich heren ponden",
Van Merten Nijecammer kennen wij goudguldens zonder

jaartal (XIV.2), oorspronkelijk slechts de naam gulden dra-
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gende, waara an echter na de invoering van de zilveren
Karolusgulden het woord "goud" werd toegevoegd; de Snap
haan schellingen (XVI.23), dubbele stuivers (XVI.21 en 22)
en stuivers (XVI.19 en 20).

In 1534 werd de stedeliike Kamper munt gesloten. De ge~
zamenlijke muntslag der drie steden Deventer, Kampen en
Zwolle wordt dan volgens de overeenkornst van 7 september
1534 te Deventer hervat. Tot gemeenschappelijk muntmeester
werd aangesteld Wtllem van Viersen, die begint met de aan
munting van goudguldens, dubbele, enkele en halve stuivers,
plakken en halve plakken.

Ten einde deze muntslag systematisch weer te geven volqt
onderstaand overzicht, waarbij de notities naar de muntatlas
van Van der Chijs verwijzen:

Deventer
Goudguldens X7
Dubbele stuivers XI0 en 14

XXI.4
Stuivers XII

XXI.S
Halve stuivers X.12
Plakken
Halve plakken XI.22/25

Kampen
XXIB
XIS en 16
XXI.6

Zwolle
X.B en 9
X17
XXI.7

vgl. XI~ IB/21

Deze plakken en halve plakken zijn tot het begin der tach
tiger jaren der 16e eeuw geslagen (Van der Chijs blz. 294).

Blijkens de vorenverrnelde verbondsbrief sprekende over
conservatie en voortzetting van verkregen muntrechten en
mede gezien de reactie van de Koninqin-Landvooqdes, kan
men deze qezamenlijke muntslag zien als een demonstratie der
drie steden, die hiermede willen aantonen dat zij niet van plan
zijn van de eenm aal verkregen muntrechten afstand te doen.
Volgens de overeenkornst van 14 augustus 1538 slaat Van
Viersen gewijzigde goudguldens zonder jaartal [zie III.1 ,2,3
resp. van Deventer, Zwolle en Kampen) en [oachim-daalders:
voor Kampen die met Sint Nicolaas (IV.10/12), voor Deven
ter met Sint Lebumus (III.7/9) en voor Zwolle met Sint
Michael (IV'!3).

In het Bourgondisch streven naar unificatie der betaal
middelen vonden de drie steden de Lanqvooqdes-Koninqin

277



Maria, in naam van Keizer Karel V handelende, meermalen
tegenover zich. Reeds bij ordonnantie van 27 augustus 1539
werd de aanmunting van de in laatste alinea genoemde mun
ten, dus de goudguldens en de Joachim-daalders. verboden.
WeI werd aan Oeventer, Kampen en Zwolle toegestaan gou~
den Karolusguldens, zilveren penningen en stuivers te slaan.
De gouden Karolusgulden is volgens Van des Chijs nooit
geslagen.
In 1540 geeft Koningin Maria evenwel toch haar tcestem

ming tot het slaan der munten van de overeenkomst van 1538.
Waar de steden bovendien het recht hadden eveneens volgens
de ordonnantie van 1539 te slaan, werd hiermede de eigen
stedelijke muntslag, alsmede de door deze drie steden geza~
menlijk uitgeoefende muntslag gewettigd.
In deze periode zullen eveneens de hele en halve rijks

daalder met Karel V, door Van der Chijs afgebeeld onder de
nrs. IV.16, V.18 en IV.17, zijn geslagen, daar zij in het door
genoemde schrijver vermelde "Oer Cooplieden handboucx
ken" uit het jaar 1546 voorkomen (Van der Chijs blz. 88).
Op 13 december 1546 geven de drie steden opdracht tot het

maken van goudguldens met het jaartal 1546 (IlIA), dubbele,
hele en halve stuivers en hele en halve plakken wederom vol
gens overeenkomst van 1534. Het hoogtepunt in de strijd om
de eenmaal verworven privileqien vormde het Keizerlijk plak
kaat van 11 juli 1548,waarbij onder meer aIle niet gevalueerde
(gewaarde) munten, waaronder eveneens munten der drie
steden, voor biljoen werden verklaard.
Bij plakkaat van 4 september 1548 werden voorts alle in

1546, 1547 en 1548 voor de drie steden geslagen goudguldens
wegens te licht gewicht voor biljocn verklaard. Gelukkig voor
het gemeenschappelijk munthuis te Oeventer kon de publi
katie dezer plakkaten worden uitgesteld en geschorst, doch
dit geschiedde slechts op voorwaarde, dat de steden zich aan
de gegeven voorschriften zouden conformeren. Bedoelde plak
katen zouden de doodsteek voor de munten van Oeventer,
Kampen en Zwolle hebben betekend, omdat hun bctaalmid
delen niet lanqer in de omringende landen gangbaar zouden
zijn geweest.
Zeer waarschijnlijk zijn de ongedateerde hele en halve

rijksdaalders van het type Van der Chijs V.19, 20 eveneens
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met de beeldenaar van Karel V nog door Willern van Viersem
geslagen daar de aanmaak van daalders door hem tot 7 sep
tember 1554 heeft plaats gehad. Van der Chijs vermeldt
voorts nog onder XXI.1 een goudgulden met het jaar 1553.

Op 2 juli 1555 werd Willem van Viersen, die tot en met
7 september 1554 gemunt heeft, doch wiens zaken in het
honderd gelopen waren, opgevolgd door Balthazar Wijntgens.
Deze ving aan met het shan van de hele (XXI.2, V.21j35) en
halve (VI.36/38, XXI.3) Karolusdaalders met het jaartal 1555
op dezelfde voet als die van 1538 en 1541 als ook dubbele en
enkele gosselers en butkens volgens de overeenkomst van
1534.
Llit het jaar 1556 kennen wij eveneens nog het drieplakken

stuk, door Van der Chijs omschreven als driemijtstuk en af
gebeeld onder IX.62j66.
Op 2 augustus 1557 kwamen de drie steden met Wijntgens

overeen dat hij een goudgulden zou slaan op naam van Karel V
met de staande Keizer (III.5). De aanmaak eindigde op 18
december 1559. Deze munten dragen het jaartal (15) 57.

In juli 1560 schrijft de graaf van Aremberg, stadhouder
van Overijssel, aan Deventer, Kampen en Zwolle, dat zij
zich bij hun muntslag voortaan mceten richten Of naar het
Rijk Of naar de Koning en dat de toestand waarbij zij hun
eigen gang gingen, niet langer kan duren (Haak III, bIz. 196).

Ook deze stap moeten wij zien in het kader van het Bour
gondische streven naar uniforrniteit der muntslag!
In 1560 en 1561 muntte Wijntgens overeenkomstig de or

donnantie van 28 mei 1560 met het jaartal (15) 60 3 butkens
of 12 plakken

Deventer
Kampen
Zwolle

VIII.53
VIII.54, 56, 57, 58
VIII.55, 59, 60, 61

en in 1561 en 1562 overeenkomstig de muntordonnantie van 3
maart 1561 met het jaartal (15)61 een penning van 10 gosseler
(dubbele Ilabbe, snaphaan of 5 witten).

Deventer VII.45 - VIIIA8 met Sint Lebuinus
Kampen VIII.49 en 50 met Sint Nicolaas
Zwolle VIII.51 en 52 met Sint Michael
In het jaar 1563 werden Deventer, Kampen en Zwolle bij
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dagvaarding van 7 juni tegen 1 september 1563 voor het
Kammergericht te Spiers ontboden, wegens schending van
de op de Rijksdag te Augsburg in 1559 vastgestelde munt
verordening.

Hoewel de fiscaal tot opheffing der muntrechten conclu
deerde, ontsloeg Maximiliaan II onder dagtekening van 24
oktober 1564 de drie steden van rechtsvervolging. Het munt
recht werd echter gesuspendeerd

Tot de in mei 1567 te Keulen bijeenzijnde gezanten der
N ederlands- W estfaalse Kreits, richtten de steden Deventer,
Kampen en Zwolle het verzoek de muntrechten weer te her
stellen. Op een daartoe door de Kreits tot Maximiliaan ge~
richt verzoek, beschikte deze op 30 augustus 1567 dat de
steden het muntbedrijf hervatten mochten onder voorwaarde
evenwel, dat zij de keizerlijke en de Rijksmuntverordeningen
zouden opvolgen. Hierbij zij herinnerd aan het plakkaat van
Philips II van 4 juni 1567, waarbij deze de Bourgondische
goudgulden en de Bourgondische kruisdaalder invoerde, die zo
wel in Nederland als in het Duitse Rijk gangbaar zouden zijn.

Dientengevolge werden de drie steden Deventer, Kampen
en Zwolle op de volgende in oktober 1567 gehouden Proba
tionstag als lid van de N ederlands- W estfaalse Kreits toe
gelaten. Overeenkomstig de Rijksordonnantie van 1566 zien
wij dan ook vanaf 1567 op de goudguldens (III.6) en op de
Arendrijksdaalders, de hele van 1567-1575 (VIl.39 tim 42)
en de halve van 1568 (VIl,43 en 44), de rijksadelaar en de
naam van Maximiliaan II (1564-1576) aan de voorzijde der
munten verschijnen. Een waardijn bezaten de drie steden nog
niet, zodat deze nog moest worden benoemd (Guyot, bIz. 299).
Op de te Spiers gehouden Rijksdag van 21 mei 1570, werd

het besluit genomen dat de Nederlands- Westfaalse Kreits
slechts vier muntplaatsen mocht hebben t.w. Keulen, Munster,
Aken en Embden. Deventer, Kampen en Zwolle protesteerden
tegen dit besluit, weIk protest uiteindelijk leidde tot de toe
stemming dd. 22 december 1574 van keizer Maximiliaan II om
in Deventer de driestedenslaq te mogen hervatten, onder be
ding dat zij de rijksvoorschriften in acht zouden nemen en de
Probationstage zouden bezoeken.
Het onderstaande geeft een overzicht van de Driesteden

munten te Deventer tot 1583 geslagen. Deze zijn te her-
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kennen aan een vijfpuntige ster tussen de woorden van het
randschrift.

a. Op naam van Ferdinand I (1555-1564) zijn door de drie
steden geen Rijksmllnten geslagen.

b. Op naam van Maximiliaan II (1564-1576)
Goudgulden 1567 III.6 Koninklijk Kabinet
Rijksdaalder 1567 VII.39 idem
Halve rijksdaalder 1567 idem
Goudgulden 1568 idem
Rijksdaalder 1568 VII.43 N ederlandsche Bank
Halve rijksdaalder 1568 Koninklijk Kabinet
Goudgulden 1569 idem
Rijksdaalder 1569 idem
Goudgulden 1570 VII.40 Nederlandsche Bank
Rijksdaalder 1570 Koninklijk Kabinet
Halve rijksdaalder 1570 idem
Rijksdaalder 1575 VII.41/42 ?
Halve rijksdaalder 1575 VII.44 ?
Rijksdaalder 1577 Stephanik 3027

1578 Koninklijk Kabmet

c. Op naam van Rudolf II (1576-1612)

Stuiver of Stoter
Rijksdaalder

Goudgulden
Halve Rijksdaalder
Rijksdaalder
Goudgulden
Halve Rijksdaalder
Rijksdaalder
Halve Rijksdaalder
Rijksdaalder
Halve Rijksdaalder
Rijksdaalder
Halve Rijksdaalder
Rijksdaalder

1577 *) 146.4 Nederlandsche Bank
1577 Koninklijk Kabinet
1578 Rynbende 1721
1578 Koninklijk Kabinet
1579
1579
1579
1580
1580 146.1
1581
1581
1582
1582
1583
1583 146.1

Rynbende 1722
Koninklijk Kabinet
Rynbende 1730

1723
Niet bekend
Koninklijk Kabinet
Schulman 1914~518
Rijks Munt
Rynbende 1731

1726

*) GesJagen met toestemming Kreits van mei 1576.
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d. Zander naam muntheei doch met TRIVM~CIVITA~
IMPERIAL
Plak 1575 (geslagen 1579)
Halve Stuiver (3 plakken ) z.j.

v. d. Chijs XI.21
IX.62

e. Met op oz, de driestedenioepens en
Deoent"
Halve plak van Deventer

(geslagen 1579)

op kz, "Moneta nova

v. d. Chijs XI.25

In deze paragraaf over de stedelijke muntslag zij nog mede
gedeeld dat op 19 november 1576 keizer Rudolf II het rnunt
recht door keizer Wenceslaus in 1397 aan de stad Kampen
gegeven, opnieuw bevestigde.

De muntslag voor de drie steden vond in Deventer gewoon
doorgang, ook toen in 1578 Deventer en Kampen door de
Staatse troepen waren veroverd.

WeI valt te memoreren dat na het vertrek der Spaanse
troepen uit Kampen in 1578 aldaar een Hoogduits garnizoen
achterbleef, dat aan Koning Philips II trouw bled. Ten einde
aan de eisen van dit garnizoen te voldoen, besloot de Maqis
traat op 16 mei 1578 tot het slaan van klippenningen van het
stadszilverwerk (Ch. en Besch. Kampen deel 3, no. 2545). Er
zijn twee emissies geweest n.!. die van 5 juni 1578 bestaande
uit stukken van 38, 19 en 9Yz stuiver en een emissie van juli
1578 bestaande uit stukken van 42,21 en 10Yzstuiver. t,

Landsheerlijke slag (1577-1589)

Zoals hierboven reeds vermeld namen de Staten van Over
ijssel eind 1577 het Iandsheerlijke muntrecht over, d.w.z. dat
op hun instigatie de Hoofdthesaurier-qeneraal en gecommit~
teerden van de domeinen, in naam van de Koning in Hasselt
een nieuwe munt oprichtten. Op 5 december 1577 stelden zij
Gerrit Jansz. aan tot muntmeester voor de duur van twaalf
jaar. Van deze Gerrit Jansz. (1577-1581) zijn bekend:

Staten-korte
Staten-dint
Staten-oortje
Kwart Statendaalder

z.j. (1578-'79)
z.j. (1578-'79)
z.j. (1578-'79)
1578

254~17
253~17
252~17
247~17
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Kwart
Halve
Statendaalder

1579
1579
1579

246~17
245~17
248~P

(Brits Museum)
247~17
246~17
245~17

Halve Statendaalder 1578
Statendaalder 1578
Achtste Statendaalder 1579

Vol gens de Resolutie van de Staten-Generaal van 19 decem
ber 1579 werden voorts door hem geslagen:

Twintigste Philipsdaalder 1580
Halve 1580
Philipsdaalder 1580

215~17
211~17b
210~17c

Deze munten dragen het muntteken kruis in schild of het
wapentje van Hasselt.

Niet bekend zijn de tot de eerste serie behorende dubbele
gouden statengulden en de tot de tweede serie behorende gou~
den kroon van 1580.

Geschiedde voormelde muntslag nog steeds formeel in naam
van Philips als landsheer, op 26 juni 1581 namen de Staten van
Overijssel de muntslag zelf ter hand. Zij ontsloegen de
Hasseltse muntmeester Gerrit Jansz. en benocmden Matthijs
Engelkens met de opdracht in Deventer te munten, hetgeen
ook inderdaad geschied is, n.1. in de jaren 1581 en 1582.

Rozenobel 155~17a Rynbende 1564, Stephanik 2343
Vermoedelijk zijn de Rozenobels met onderdelen met een
leeuw in de standaard te Deventer geslagen, die met een C
in de standaard in Kampen

Ondanks bovenvermelde benoeming wist Balthazar Wtjnt
gens, muntmeester der drie steden, te bewerken, dat de
benoeming van Engelkens werd ingetrokken en dat deze ver
plicht werd zijn muntgereedschap bij de Deventer raad in
te leveren, hetgeen op 23 mei 1582 geschiedde.

Balthazar Wijntgens wist voorts van de Staten van Over
ijssel gedaan tc krijgcn dat zijn beide zoons Melchior en
Balthazar op 8 oktober 1582 voor de tijd van 6 jaar werden
aangesteld om de landschapsmunt te bedienen. Deze muntslag
werd in Kampen uitgeoefend, zodat hiermede die in Deventer
een einde vond.

Melchior en Balthazar Wijntgens kregen toestemming om
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de munten als in de overige provincien in om loop zijnde te
slaan, alsmede de dubbele dukaat met de hoofden (v. G. & H.
26I~17a). Op 25 oktober 1588 werd hun commissie weder
voor 6 jaar verlengd. Deze commissie werd echter in zodanige
vorm gegoten dat hun vader Balthazar Wijntgens aansprake
lijk zou zijn en de eigenlijke leiding zou hebben. Aangezien
Balthazar Wijntgens Sf. zich hieromtrent bij zijn overlijden
op 3 oktober 1589 nog niet had uitgesproken, achtten de
ridderschap en de steden het provinciale muntmeesterschap
bij zijn overlijden vakant. .

Aan de hand van de beide door Besier beschreven munt
buss en n.!. die over de jaren 1582-1586 en 1586-1589 en de
overige thans bekende munten blijken door Melchior en
Balthazar Wijntgens [r. geslagen te zijn (mmt. 2 gekruiste
haakpennen ) :

Gouden rijder z.j.
Kwart Rozenobel z.j.
Rozenobel z.j.
Kwart Nobel (15)83
Halve Nobel (15)83
Nobel (15)83
Halve Kruisdaalder 1584
Kruisdaalder 1584
Leeuwendaalder 1585
Kwart Nobel (15)85
Honqaarse dukaat z.j.:
a Keizer rijksappel in hand
b Keizer wapen Overijssel in hand

Kruisrijksdaalder 1586
Dubbele Spaanse dukaat z.j.
Niet teruggevonden tot nog toe:
Leeuwendaalder 1589

[aarboek 1953
257~17b
255~17
Verkade 133.3
Koninklijk Kabinet
Verkade 133.2
241~17b
240~17b
Koninklijk Kabinet
Stephanik 2368, NB

Stephanik 2359/60
Koninklijk Kabinet
240~17b
261~17a

Gezemenlijke muntslag Deventer, Kampen en Zwolle
(1583-1589)

Naar de muntslag der drie steden terugkerende zij verrneld,
datde steden op 10 juli 1583, besloten hun muntslag veiliq
heidshalve voor de tijd van zes maanden naar Kampen te
verplaatsen, althans voor het aanmaken van daalders en
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onderdelen daarvan. Toen twee maanden later Zutphen in
Spaanse hand en viel en Deventer rechtstreeks bedreigd werd,
zijn aIle muntwerkzaamheden. te Deventer gestaakt en naar
Kampen overgebracht, zodat men sedert deze tijd van continue
slag van de stedelijke munt in Kampen kan spreken.

Het streven naar unificatie van het muntwezen, waarmede
de steden onder de Bourgondiers reeds zo veel last gehad
hadden, deed zich nu doch thans van de Generale Staten
wederom voelen in de vorm van het plakkaat op de munt van
Leicester van 4 augustus 1586. Dit plakkaat was zeer nadelig
voor de drie muntsteden daar zij niet aileen geen Statenmunten
mochten slaan, doch voorts omdat tevens een deel hunner
munten ongangbaar werd verklaard (Cost Jordens 1855).
N och de provincie, noch de drie steden onderwierpen zich
echter aan dit plakkaat (Cost Jordens 1855).

In 1586 werd Balthazar Wijntgens Jr. benoemd tot munt
meester van de te Hoorn opgerichte munt, die .te beschouwen
vaIt als tweede provinciale Hollandse munt. Na zijn vertrek
was blijkens brief van 22 december 1587 door de stad Kampen
mede namens Zwolle aan Deventer gezonden, zijn broeder
Casper als muntmeester der steden aangesteld, hetgeen bo
vendien nog blijkt uit de door deze overgelegde afrekening
van door hem van 15 maart 1586 tot 17 mei 1587 geslagen
munten (Archief Kampen Min. XI p. 44-46, Dagvaardboek
p. 126-141, Cost Jordens 1855).
Uit deze periode valt nog te melden dat in het jaar 1585 de

Deventer burgemeester Claes van Essen, Balthazar Wijntgens
Sr. ervan beschuldigde in 1583 slechte rijksdaalders te hebben
geslagen. De stadsregering van Deventer besloot n.a.v. deze
beschuldiging dat het noodzakelijk was de aanmaak der drie
stedenmunt geheel stop te zetten, totdat zij deze affaire onder
zocht had. Kampen en Zwolle gevoelden hiervoor niets en
bepaalden: zo er sprake van een onderzoek zou zijn - hetgeen
volgens hen overbodig was - zou dit door de steden qeza
menlijk dienen te geschieden. Zij geboden de muntmeester
Deventer zelfs niet de gelegenheid te geven een onderzoek in
te stellen. Balthazar Jr. en Melchior Wijntgens hebben de
muntbussen, waarin ook de betrokken rijksdaalders waren, op
1 oktober 1587 op de Probationstag te Keulen gebracht, al
waar zij goedgekeurd werden. Zij vroegen hierna eerherstel
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van hun vader. Aangezien Deventer hieraan niet voldeed
werd deze kwestie door Kampen en Zwolle bij het Hof van
Holland en bij het Kammergericht te Spiers aanhangig ge
maakt. Deze gehele affaire duidt op een wrijving tussen de
drie steden. Het is zeker ook niet toevallig dat bovengenoemde
Claes van Essen, nadat Deventer tevergeefs getracht had de
driestedenmunt weer binnen zijn muren te krijgen, in 1588 tot
stedelijk muntmeester werd aangesteld. De controverse tussen
Deventer enerzijds en Kampen en Zwolle anderzijds wcrdt
wel zeer duidelijk gedemonstreerd door de opdracht die de
drosten van Salland en Vollenhove op 10 februari 1592 van
Ridderschap en de steden Kampen en Zwolle krijgen n.1. om
Ciaes van Essen, indien hij buiten Deventer komt, te arreste
ren. Door het feit dat Ciaes van Essen op 28 februari d.a.v.
van de stadsregering van Deventer opdracht krijgt hele en
halve duiten te sIaan, blijkt zonnekIaar de grote onenigheid
tussen Deventer en de beide andere muntsteden. Blijkens een
brief van 29 augustus 1594 van de stad Kampen aan de gede
puteerden van de Westfaaise Kreits (Ch. en Besch. dee14, no.
3048) werd Van Essen, toen hij van de vorige Probationstag
terugkwam door de Spanjaarden gevat en mishandeld, het
weik zijn dood tot gevoig had.
Toen Deventer in 1587 door de Spanjaarden werd her

overd, bleef Casper Wijntgens te Kampen voortgaan met
het sIaan van munten op naam van de drie steden, waartegen
Deventer bij de Kreits protesteerde.

Driestedenmunten op naam van Rudolf II (1576-1612) te
Kampen geslagen (1583-1589) , te herkennen aan ktuis
vormige klaverblaadjes tussen de woorden van het randschrift.
Halve rijksdaalder 1583 Onbeschreven (De Nederlandsche Bank)
Rijksdaalder 1583 Verkade 146.1
Zestiende rijksdaalder
of halve schelling

Goudgulden
Halve schelling of
zestiende rijksdaalder

Schelling of achtste
rijksdaalder

Halve rijksdaalder
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1583 Ntet teruggevonden

1584 Verkade 146.3

1584 146.2
1584 Onbeschreven (De Nederlandsche Bank)



Rijksdaalder 1584 Verkade 146.1
Halve schelling 1585 Rynbende 1735
Schelling 1585 1734
Halve rijksdaalder 1585
Rijksdaalder 1585 Stephanik 3038
Halve rijksdaalder 1586 Rynbende 1732 (Kampen)
Rijksdaalder 1586 1727
Rijksdaalder 1587 1728
Halve. schelling 1588 Stephanik 3044
Schelling 1588 Schulman mrt, 1948 no. 278
Halve rijksdaalder 1588 " 1934 no. 326
RijkSdaalder 1588 Rynbende 1729

De gezamenlijke muntslag der Overijsselse steden nam een
einde door de benoeming van eigen muntmeesters n.1.:
in 1588 van Claes van Essen
in 1589 van Hendrik Wijntgens
in 1590 van Casper Wijntgens

voor Deventer
voor Kampen
voor Zwalle

Stedelijke en provinciale muntslag (1589-1653)

Op 3 december 1589 werd Hendrik Wijntgens voordien
muntmeester te Zutphen, eveneens een zoon van Balthazar
Wijntgens, tot muntmeester van Kampen benoemd.Zijn munt
meestersteken was een vijfbladige rozet. De Staten benoem
den hem op 3 april 1590 eveneens tat provinciaal muntmeester
en niet een zijner beide breeders, die reeds sedert 1582 het
provinciale muntmeesterschap gezamenlijk hadden uitqeoe
fend. Blijkens het Kamper dagvaardbaek hebben zijn breeders
Casper, Balthazar en Melchior tegen deze benoeming gepro~
testeerd, terwijl voorts ook Zwolle bezwaar maakte tegen
hernieuwd onderbrengen van de provinciale munt in Kampen
(v. d. Chijs, biz. 413). Prins Maurits intervenieert te zijnen
behoeve op 17 maart 1590 en dringt er bij de Staten van
Overijssel op aan hem met het muntslaan te laten beginnen
(Ch. en Besch., dee! 4. no. 2896).
Van Hendrik Wijntgens zijn de navolgende munten bekend:

a Kamper Rijksmunten op naam van Rudolf II (1576-1612):

goudguldens (219.1 en Rynbende 1830'), dukaten (niet bij
Verkade). hele (160'.1) en halve (160'.2) arendrijksdaal-
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ders en hele (165.2) en halve (165.3) schelling en. Tot
deze groep behoort eveneens de zeer zeldzame zoqenaam
de Rudolf~daalder (160.3) z.j. geslagen op voet van de
Philipsdaalder, die zoals Verkade ons mededeelt evenals
de halve (160.4) en de vijfde (160.5) Rudolfdaalders uit
hoofde van de te geringe waarde door de Staten van
Holland en West friesland bij plakkaat van 19 december
1601 scherp werden verboden.
Bij deze munt yond ik een afwijking aan de keerzijde van
beide in de muntverzameling van de Nederlandsche Bank
aanwezige exemplaren, waarbij op het ene onder het wapen
drie kruisen voorkomen, het midde1ste groter dan de beide
buitenste, op het andere exemplaar staat daarentegen in
het midden een groter Malthezerkruis (ons tevens bekend
als muntteken van Hasselt).

b Stedelijke munten op de algemene N ederlendse muntooet:
hele (Rynbende 1837), halve (XIV.7) en kwart (Ryn
bende 1838) nobels, hele 1) (158.3) en halve 2) (158.4)
rozeriobels. dubbele (XIV.4) en enkele (219.3) gouden
Spaanse dukaten, leeuwendaalders 3) (162.4), stoters
(166.2 en 3) en duiten (167.1). De nobels geslagen op
Gentse voet met op de keerzijde het randschrift: Nisi
Dominus servavit civitatem frustra - Indien de Heer de
stad niet behoedt, bewaakt men haar tevergeefs; de roze
nobels met het randschrift: Concordia res parvae crescunt.
Voorts de stoters of dubbele stuivers (166.3) van 1596 en
1597 draqende de spreuk "Dominus noster adiutor", een
snijdende variant op het "Dominus mihi adiutor" van
Philips II. In zijn aanstellingsinstructie als stedeliike munt
meester werd Hendrik Wijntgens tevens gemachtigd tot
het maken van gouden beloningspenningen, in de vorm
van dubbele rozenobels (XIV.3, 219.2) of gouden souve
reinen wier gewicht varieert van 13 tot 61 gram en de
grote realen (XIV.l).

1) Komt voor met gewone, omgekeerde en met gewone en omgekeerde,
dus ineengestrengelde C in de standaard.

2) Komt ook voor met omgekeerde C in standaard.
3) De beide in de verzameling van de Nederlandsche Bank aanwezige

exernplaren z.j. hebben aIs muntteken het kasteeltje binnen een rozet. Het
ene exemplaar heeft twee, het andere exemplaar een kruisje.
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c Provinciale munten :

Hongaarse dukaten (Rynbende 1574), enkele (262-17) en
dubbele (261-17b) Spaanse dukaten, enkele (134.2) en
dubbele (134.1) Nederlandse dukaten, hele (134:4) en
halve (217.1) gouden rijders, hele (240-17b), halve (241-
17b) en kwart (242-17b) kruisdaalders, hele (138.1) en
halve (138.2) N ederlandse rijksdaaiders, leeuwendaa.Iders
(niet bij Verkade) en enkele Leicestermunten t.w.: de
twintiqste (136.2) en vijftigste (136.3) reaa1.

Uit al deze siagen bIijkt duidelijk een dualisme. Enerzijds
een handhaven als Duitse rijksstad van de muntslag van de
N ederlands-Westlaalse Kreits, anderzijds een zeker toeqeven
aan de Staten-Generaal, hoewel niet zover gaande als deze
laatsten wel wilden n.1. volledige opheffinq der stedeliike
munthuizen.

Kampen kwam, teen Deventer op 20 juni 1591 weer her
overd was, met de Nederlands-Westfaalse Kreits in botsing,
daar deze wenste dat weder op naam van de drie steden S'e~
zamenlijk zou worden gemunt. Hierteqen bled Kampen zich
echter verzetten. Eerst in 1612 eindigden de onderhandc
ling en met de Kreits met de erkenning van het muntrecht van
ieder der drie steden.
Op 20 maart 1606 sloten de Staten-Generaal met elk der

drie steden een overeenkomsr, waarbij aan iedere stad ge
durende drie jaar f 600.0.- 's jaars werd tocqekend mits zij
hun muntwerk zouden stilzetten. Deze overeenkornst werd
dus qesloten aan de vooravond van de algemene muntordon
nan tie van 21 maart 1606. Op 10 september 1609 werden deze
overeenkomsten voor drie jaar verlengd, doch op 11 januari
1612 besloot Kampen de muntsiag weer te hervatten, zonder
dat de Generaliteit daarin gekend werd (Cost Jordens 1855).

Inmiddels had Hendrik Wijntgens op 27 mei 1611 bedankt,
zowel voor het muntmeesterschap van Kampen als voor dat
van de proviricie Overijssel, wegens overgang in dienst van
de pretendenten voor het hertogdom van Gulik en Berg, n.1.
de vorsten van Brandenburg en Palz Nieborg. Zeer zeker een
lucratiever werkkring, daar de stedelijke Kamper munt in deze
jaren zoals hiervoren reeds verrneld, stilstond. Blijkbaar was
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hij in staat van insolventie geraakt daar Schepenen en Raad
op een verzoek van Johan Wijntgens en Gerrit van Wijn
gaarden om als gevolmachtigde van Hendrik Wijntgens diens
goederen onder Kamperveen te mogen verkopen, ten ant
woord krijgen dat de verkoop slechts in het openbaar bij
opbod mocht geschieden en dat het provenu ten bate van de
gezamenlijke crediteuren zou komen (Ch. en Besch., dee! 6,
no. 3976). In 1614 intervenieert Anna van der Mark, abdis
van het stift Thorn ten behoeve van haar muntmeester
Hendrik Wijntgens (Ch. en Besch. dee! 6, no. 4348).

Het hiervoren reeds vermelde dualisme zette zich even
eens voort onder zijn zoon, de nieuwe muntrneester [ohan
Wijntgens (mmt. vijfbladige rozet en Ielie ] , die op 14 septern
ber 1611 tot provinciaal en op 6 april 1613 tot stadsmunt
meester van Kampen werd benoemd. Op 3 september 1614
huurde hij van de stadsregering de school op het Boven
kerkhof voor zes jaar (Ch. en Besch. deel 6, no. 4348).

Van de door hem op naam van Matthias (1612-1619)
aangemaakte Kamper Rijksmunten zijn bekend: dukaten
(158.2), goudguldens (158.1), hele (160'.1) en halve (160.2)
arendrijksdaalders, achtentwintigstuivers (164.2) en arend
schellingen (165.2).
De opvatting dat op naam van Ferdinand II (1619-1637)

door Kampen geen Rijksmunten zijn geslagen, wordt eniqs
tins onzeker gefnaakt door een proefslag van een Arend
rijksdaalder, die de Nederlandsche Bank in de Van 9-12
maart 1959 door de firma Schulman gehouden muntveilmq
kocht (no. 453).
Deze vierkante proefslag van 1616, geslagen over 1615 en

1614 draagt aan de keerzijde het randschrift: Ferdinand: 1.
D:G.ELEC.RO:IMP.SEM.AV~, waarin de I ongetwijfeld een
fout van de stempelsnijder is, daar Ferdinand I van 1555-
1564 aan het bewind was.
Voorts sloeg [ohan Wijntgen op naam van Ferdinand III

(1637-1658) dubbele dukaten (159.2), dukaten (159.1).
Arendrijksdaalders (160.1) en ArendscheIIingen (165.2).
Wegens het slaan van minderwaardige munten werd

hij in 1617 te Dusseldorf gearresteerd. Dientengevolge
benoemde Kampen op 6 januari 1618 zijn zoon Hendrrk
Wijntgens (t 1641) tot opvolger. Nadat Johan Wijntqens
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was vrijgesproken werd hij in zijn kwaliteit van stadsrnunt
meester van Kampen hersteld.

In 1612 werd Kampen door de Nederlands-Westfaalse
Kreits gemachtigd stuivers zonder jaartal te slaan van welke
machtiging eerst in 1621 gebruik werd gemaakt. Deze stuivers
(166.5) werden echter als zijnde te laag gemunt reeds bij
plakaat van 2 december 1621 door de Staten-Generaal ver
boden en voor biljoen verklaard.

Op 13 juli 1623 geven schepenen en raad Johan Wijntgens
toestemming tot het slaan van enige Kamper arendscheIlingen
(165.2). zulks als uiting van hun muntregaal (Ch. en Besch.
deel 7 no. 5535).

Hoe wonderlijk de toestand op muntgebied was blijkt weI
uit de raadsresolutie van 24 mei 1624 waarbij Johan Wijntgens
vergund werd zilveren goudguldens (acht en twintig sturver
stukken of florenen, 164.3) te slaan, mits niet afwijkende van
de daarvoor vastgestelde muntvoet en mits zij in het buiteri
land en niet in Kampen uitgegeven zuIlen worden (Ch. en
Besch. deel 7 no. 5791). Op 26 maart 1625 krijgt hij wederom
toestemming florenen te slaan van een a twee greinen onder
het vorig gehalte (Ch. en Besch. deel 7 no. 6045). Op 10 mei
d.a.v. wordt Johan Wijntgens ontlast van het betalen van de
gages en tractementen der muntofficieren, daar de munt prac
tisch stilstaat. Deze gages en tractementen zuIlen naar gelang
er gemunt wordt, betaald worden uit de sleeschat (Ch. en
Besch. deel 7 no. 6078). Op 27 september d.a.v. krijgt hij ver
gunningen voor eigen risico arendscheIlingen (165.2) te slaan
tegen de waarde van een grein de mark minder (Ch. en
Besch. dee! 7 no. 6139).

In augustus 1628 verlenen schepenen en raad toestemming
tot het slaan van een HoIlandse daalder en 7500 Caroler
guldens aan duiten (Ch. en Besch. deel 8 no. 6526). De munt
slag van de florenen (164.3) wordt in oktober 1632 wederom
hervat op de gereduceerde voet van 1625, waarbij schepenen en
raad achter stipuleren: ."ende sulk alles met alsulke vcor
sichticheit ende in alsulke stillecheijt enichsints doenlijcken"
(Ch. en Besch. deel 9 no. 7116). Ook in 1634 krijgt hij met
dezelfde bewoordingen hernieuwde vergunning tot het slaan
van deze stukken (Ch. en Besch. deel 9 no. 7340).
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De raad van Kampen besloot op 6 januari 1638en eveneens
op 7 november 1645"in aile stilheid" weder opdracht te geven
tot het slaan van dubbele en enkele (166.6) stuivers ten einde
deze naar het buitenland uit te voeren. Deze en de voorgaallde
in 1621 geslagen stuivers dragen geen jaartal. '
Overigens was dit geen op zich zelf staande gebeurtenis,

daar het streven naar unificatie van het muntwezen, zoals dit
door Staten-Gencraal en de Staten van Holland werd voorqe
staan, telkenmaie ook door de overige provinciale en stede
lijke munthuizen doorbroken werd door het slaan van minder
waardige munten. Dit was evenals in Kampen een gevolg van
het ontbreken van lonende opdrachten voor de munthuizen
ten gevolge van de hoge zilverprijzen, waardoor de munt
meesters niet in staat waren hun pachtsommen opte brengen.
Ten slotte sloeg Johan Wijntgens op de algemene Neder

landse muntvoet voor Kampen hele (162.1 en 163.3) en halve
(163.2) leeuwendaalders, heiden geslagen overeenkomstiq
het plakkaat van 1606, alsrnede een .aantal duiten (167.2 en
167.4) en op naam van Ferdinand III dubbele dukaten (159.2),
dukaten (159.1), arendrijksdaalders (160.1), alsmede de op
het randschrift na volkomen analoge rijksdaalder (161.1) van
het type van 1606. Voor de provincie sloeg 'hij: dukaten
(134.2), hele (134.4) en halve (217.1) gouden rijders, hele
(138.1) en halve (138.2) Nederlandse rijksdaalders, hele
(139.3) en halve (139.4) leeuwendaalders, dubbele (143.2)
en enkele (143.5) stuivers en duiten (144.5 en 144.6).
[ohan Wijntgens, die in 1635eveneens tot muntrneester van

Gelderland was benoemd, werd bij de Kamper muntslag ge~
assisteerd door zijn schoonzoon Jan [ellen. Dit is dan ook de
oorzaak dat reeds tijdens het muntmeesterschap van Johan
Wijntgens Kamper munten voorkomen met her meesterteken
.Jelie" van Jan [ellen.
Johan Wijntgens de laatste muntmeester, die zowel munt

meester van Kampen als van de provincie was, overleed op
1 april 1653.

Stedelijke Kamper muntslag ,(1653-1809 )
Opvolger van Johan Wijntgens was Jan Jellen (1653~

1663, muntmeesterteken "lelie"). Van hem kennen wij de
overeenkomstig het besluit van 6 augustus 1659op de Neder-
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la~dse muntvoet geslagen zilveren rijders of dukatons (159.3)
en rijksdaalders (161.3 en 161.4). Voorts sloeg hij op naam
van keizer Ferdinand III (1637---1658) dubbele dukaten
( 159.2), dukaten (159.1), rijksdaalders. (161.1), arendrijks
daalders (160.1) en arendschellingen (165.2). Ten slotte nog
de duiten van het type Verkade 167.5 en 167.6.

Krachtens het genoemde besluit kreeg de stad Kampen
toestemming tot het slaan der generaliteitsmunten onder voor
waarde van controle namens de Staten-Generaal. Van dit jaar
af komen dan ook de muntrekeningen voor in het archie] van
de Generaal~Meesters van de Munt, aanvankelijk slechts voor
de in 1659 ingevoerde munten, voor de dukaten eerst in 1668.
Het kleine geld bleef waarschijnlijk nog langer buiten de ver
antwoordingen.

In 1659 kreeg Jan Jellen van de Magistraat ook verIof tot
het slaan van stuivers en andere kleine munten mits dit zoveel
mogelijk iiJ.het geheim geschiedde. Hiervan is in 1663 gebruik
gemaakt.

Na het overlijden van Jan Jellen in december 1663 volgde
dr. Johan van Harn (1664---1675, muntmeesterteken .mioren
kop "] hem als stadsmuntmeester op, van wien wij wederom
een aantal hele (159.3) en halve (159.4) dukatons, leeuwen
daalders (163.1), arendschellingen (165.2), stuivers en duiten
(167.5) kennen, alsmede acht en twintig stuivers (164.3) op
naam van Matthias(!) doch geslagen in de jaren 1666---1672.
Ook Johan van Harn nam het minder nauw met de muntslag.
Een gedeelte van het muntzilver verkreeg hij zelfs door het
opkopen van goede rijksdaalders. Controle van zijn muntslag
doorCommissarissen van de Statcn-Generaal bleek niet moge~
lijk, daar zowel muntbus als administratie verdwenen waren.
Bij plakkaat van 12 april 1668 werden de Kamper stuivers op
nieuw door de Staten~Generaal verboden.

Tijdens de Franse inval in 1672 vervaardigde Van Harn
op de stadsmunt van het stadszilver florijnen om de opgelegde
oorlogsschatting te voldoen.

De z.g. noodmunt van Kampen uit 1672 wordt als een her
inneringsmedaille beschouwd.

Met het overlijden in januari 1675 van de wegens het onge~
oorloofd slaan van het kleine munt in de gevangenis vertoeven
de burgemeester en muntrneester dr. Van Harn eindigde het
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sedert 1557 door het geslacht Wijntgens of Iamilieleden daar
van vervulde muntmeesterschap.

Onder de laatste stedelijke muntmeester Jacob Ridder
(1675-1695, muntmeesterteken "ruiter") werden eveneens
op de Nederlandse voet geslagen: dukaten, zilveren rijders
( 159.5), hele (162.1, 162.2 en 162.3) en halve zilveren duka
ten, daalders (163.4), statenschellingen (165.5). dubbeIe
stuivers (166.4), leeuwendaalders (163.1 ), drieguldens
(164.1) en een serie duiten. Voorts ook gouden dukaten
(165.1) en Arendschellingen (165.4) op naam van Leopold I
(1658-1705). Deze gouden dukaten zijn van de grootste
zeldzaamheid. In het Koninklijk Penningkabinet berust een
exemplaar van het jaar 1676, aangekocht uit de in 1906 door
de firma Schulman geveilde doubletten uit de Hermitage.
Reeds in het eerste jaar van zijn muntmeesterschap werden

de door hem geslagen, doch ook reeds vroeger ontoelaat
bam geachte arendschellingen van het type del' Rijksmunt
met de adelaar en naam van keizer Leopold door de Staten
Generaal verboden. In 1679 sloeg hij ruiterschellingen met
twee leeuwen (165.5) en in 1681. 82, 85 en 86 schellingen
van het provinciale type (166.1). welker aanmaak in de jaren
1689-91 werd voortgezet.
Van hem zijn er voorts ook nog een aantal acht en

twintig stuiverstukken (164.4) van 1680-1686 met de titeI
van Matthias, die zoals bekend van 1612-1619 aan het be
wind was. Een anachronisme dus. Deze slagen, minderwaardig
in gewicht en gehalte, dienden om het munthuis aan het werk
te houden. Jacob Ridder kreeg hiervoor van de Kampense raad
zelfs toestemming, mits hij er maar voor zou zorgen dat de
stad er geen moeilijkheden door zou ondervinden.
De vele pogingen om aan de minderwaardige muntslag een

einde te maken hadden eerst geen resultaat. Pas toen in 1691
de stadhouder-komnq Willern III intervenieerde, leidde dit er
toe dat de aanmaak van het minderwaardig paijement werd
gestaakt. De stempels werden opgehaald en de muntmeesters
onder toezicht gesteld.

Rest ten slotte nog de mededeling, dat aan de stedelijke
muntslag van Kampen in 1693 een einde kwam. Bij overeen
komst van 16 april 1694 zette de stad Kampen met de vijf
andere rijkssteden tegen een jaarlijkse vergoeding van 4000
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gulden de aanmunting voor 4 jaar stop. WeI behield de stad
formeel het recht tot het aanmaken van de Rijksmunten. On
danks de benoeming van Rutger Lemker van Breda op 25 juli
1697 tot mun1meester van Kampen, werd in dit zelfde jaar bij
nadere overeenkomst geheel afstand van de muntslag gedaan.
De recognitie werd op 26 februari 1809 stopgezet bij besluit
no. 12 van koning Lodewijk Napoleon.

ProvincialeMunt (1653-1809)

Zoals hierboven reeds vermeld, was met het overlijden van
[ohan Wijntqcns in 1653 een einde gekomen aan het gecombi~
neerde muntmeesterschap van de stad Kampen en de provincie,

Hieronder voIgt een overzicht van de volgende provinciale
muntmeesters, hun muntmeestersteken, alsmede de door hen
geslagen munten:
Rudolf van Sonsbeeck, 1659-1668, muntmeesterteken
"rozet" :

dukaten (134.2), hele (135.1) en halve (135.2) dukatons,
zilveren dukaten (139.1) en stuivers (134.5).

Dirk van Romond, 1675-1705, muntmeesterteken "rozet":
dukaten (134.3), hele (135.4) en halve (135.2) dukatons,
Nederlandse rijksdaalders (217.2, 138.3 en 138.4), zilve
ren dukaten (139.1 en 139.2), statendaalders (140.5), hele
(139.3) en halve (139.4) leeuwendaalders, provinciale
drieguldens (141.1, 141.2 en 141.3), Nederlandse drie~
guldens (141.4), tweeguldens (141.5), guldens (141.6),
achtentwintigstuiverstukken (142.1), schellingen (127.5,
142.4 en 142.5), dubbele stuivers (143.6) en duiten (145.1).

Dirk van Romondt, 1705-1710, muntmeesterteken "rozet":
dukaten (134.3), dukatons (135.4), zilveren dukaten
( 139.2), guldens (141.6).

Bernard Cramer, 1717-1721, muntmeesterteken .Jcraan-
vogel":

dukatons (136.1), drieguldens (141.1), guldens (141.6).
Petrus van de Weteringe, 1721-1731, muntmeesterteken
.Jelie":

dukatons (136.1), zilveren dukaten (139.2), guldens
Overijssel (141.6).

In de 's~Gravenhaegse Woensdaegse Courant no. 98 van
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16 augustus 1730' komt onderstaande advertentie voor:
"Muntmeester voor Over-Ijssel gezocht
Die bequaem en geneegen zijn tot de bedieninge van Munt
meester der provintiale Munte van Over-Ijssel onder eerie
vaste residentie binnen de stad Campen, kunnen zig
addresseeren ten eerste bij den Heer Francois Beeldsnyder,
Koopman op 't Water tot Amsterdam en ten Secretarie
tot Campen."
(Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde, jrg. 16, 1908, bIz. 180'.)
In 1731werd aangesteld: Coenraad Hendrik Cramer, voor

dien muntmeester van Westfriesland en Ge1derland. Zijn
muntmeesterteken was een "kraanvogel". Hij sloeg:

gouden dukaten (134.3), dukatons op naam van de pro
vincie (136.1) alsmede voor de Verenigde Oostindische
Compagnie (Scholten nrs 59 en 60'), zilveren dukaten
(139.2), guldens (141.6), stuivers (143.7) en duiten (145.2
en 145.3). Bij resolutie van 9 april 1754 werd hem eervol
ontslag verleend.
De Overijsselse hele (134.5) en halve (134.6) gouden

rijders van 1760 en 1761 zijn aangemaakt op de Gelderse munt
te Harderwijk, die van 1762 en 1763 op de Utrechtse munt,
dit omdat de eigen provinciale munt te Kampen niet werkte.
De laatste provincale muntmeester was Nicolaas Wonne

man, 1763-1807, muntmeesterteken .Jieraldieke adelaar".
Door hem zijn geslagen:

dukatons (136.1), zilveren dukaten (139.2), guldens
(141.6), stuivers (143.7) en duiten (145.4, 145.5, 145.6
en 145.7), V.O.C.~duiten in 180'3, 180'4, 180'5, 180'6 en1807.
(Scholten 513/17 en 559/60'.)

De provinciale munt was aanvankelijk tot 1612 in Kampen
gevestigd en verhuisde daarna om de zes jaar van Kampen
naar Zwolle en dan naar Deventer. In 1680' werd de provin
ciale munt ddinitid in Kampen gevestigd, waarvoor de steden
Deventer en Zwolle jaarlijks 1DO' enkele en 20' dubbele duka
tons als schadevergoeding zouden ontvangen. Hij bled aldaar
totdat in de Franse tijd bij Koninklijk besluit van 16 februari
180'9 de provinciale munten werden opgeheven.
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Aan het einde van mijn overzicht gekomen wil ik niet na
laten op te merken dat het dod was een globaal overzicht van
de muntslag in Kampen te verschaffen. Veel is nog onaanqe
roerd gebleven o.m. de plaats van de munthuizen, de naam
der stempelsnijders en het overig muntperscneel eIlZ;.,Voorts
werd door mij evenmin aandacht geschonken aan de vele
varianten, die er practisch va,n alle munten bestaan.

De bedoeling was binnen de kring der lezers van Uw
almanak belangstelling te wekken voor de munthistorie van
Kampen. Dat het bestuur van de Nutsspaarbank tevens bereid
gevonden werd aan de leden vall het Konjnklijk Genootschap
voor Munt- en Penningkunde een overdruk te zenden, was
voor mij een stimulans te meer binnen dit bestek een zo vol
ledig mogelijk beeld te geven.

Gaarne zeg ik ten slotte dank aan allen, die mij in .woord
en geschrift behulpzaam zijn geweest.

14 september 1962,
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Verklaring van de overeenkomstige nummers
op de iIIustraties hiernaast.

1. Deventer, Kampen en Zwolle. Goudgulden z]. (1534)
-2. Deventer, Kampen en Zwolle. Rijksdaalder z.j.• op naam van Keizer

Karel V. geslagen voor 1546 (IV.16)
3; Deventer, Kampen en Zwolle. Goudqulden 1546
4. Deventer, Kampen en Zwolle. Halve gehelmde rijksdaalder 1583
5. Kampen - Sint Johannes goudgulden z.j, (1524 e.v.j.]
6. Kampen - Noodmunt van 101/2 stuiver 1578
7. Kampen - Noodmunt van 21 stuiver 1578
8. Kampen - Noodmunt van 42 stuiver 1578
9. Kampen - Dubbele Spaanse dukaat z.j.
10. Kampen - Nobei z.j.
II. Kampen - Rozenobel z.]. (ca. 1600)
12. Kampen - Leeuwendaalder z.]. - Ad Val(orum) Hol(landiae)

Op de Hollandse voet
13. Kampen - Arendrijksdaalder 1616. Vierkante proefslag
14. Kampen - Leeuwendaalder 1648 t vierkante proefslag)
15. Kampen - Leeuwendaalder 1689
16. Overijssel - Rozenobel z.j. (I580-'82)
17. Overijssel - Nobel (15)83 inqestempeld met stadswapen Groninqen
18. Overussel - Halve kruisrijksdaalder 1584
19. Overijssel - Kleine gouden rijder (ca. 1586}
20. Overijssel - Gouden rijder 1607
21. Kampen - Dubbele Rozenobel z.j.
22. Overijssel - Dertig stuiver 1690
23. Overijssel - Bezemstuiver 1738
24. Overijssel - Duit 1741
25. Overijssel - Gouden rijder 1763

298











LITERATUURLIJST

Berghuys. H. K.
De noodmunten van de stad Kampen 1578-1672.
Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van
Overijsselsch regt en qeschiedenis, jrg. 68. 1953. bIz.. 33-42.

Besler, L.W. A.
De muntmeesters en hun muntslag in de provinciale en stedelijke
rnunthuizen van de Republiek der Vereenigde Nederlanden en van
de Bataafsche Republiek en in de Utrechtsche munt van het Konink
rijk Holland en tijdens de inlijving bij het Fransche Keizerrijk.
Utrecht. 1890.

Chijs, P. O. van der
De munten der voormalige heeren en steden van Overijssel. van de
vroegste tijden tot aan de pacifica tie van Gent.
Haarlem, Erven F. Bohn, 1854.
De munten der bisschoppen van de heerlijkheid en de stad Utrecht
van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gent.
Haarlern, Erven F. Bohn, 1859.

Cost [ordens •.W. H.
Bijdraqen tot de geschiedenis der Deventer munt.
In: Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren, jrg. 19. 1854.
bIz. 1-77 en jrg. 20, 1855. bIz. 1-89.
Kamper stempels. Bijdrage tot de Kamper munt,
Deventer, J. de Lange. 1857.
De munt te Hasselt.
In: Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch
regt en geschiedenis, 2e afdeling. verslagen enmededelinqen, l e stuk,
bIz. 62-94.
Deventer, J. de Lange. 1860.

Cuijpers vanVelthoven, P.
Bijdraqe tot de bekroonde prijsverhandeling van de hoogleraar P. O.
van der Chijs over de munten der heeren en steden van Overijssel.
Breda. Broese - Comp.. 1856.

Gelder, H. Enno van
Munthervorming tijdens de republiek 1659-1694.
Amsterdam. P. N. van Kampen en Zoon N.V., 1949.
De Nederlandse noodmunten van de tachtiq-jariqe oorlog.
's-Gravenhaqe, 1955.

Gelder. H. Enno van. en M. Hoc
LesMonnaies des Pays-Bas Bourguignons et Espaqnols, 1434-1713.
Amsterdam, J. Schulman. 1960.

I·
Munt van Deventer, Kampen en Zwolle.
Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren, jrg. 18. 1853, bIz.
82-84.

Kuyk, J. van
Muntslag van Karel V te Kampen.
In: Jaarboek van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penning
kunde, jrg. 36. 1949, dl. 2, bIz. 88-92.

299



Meer. G. van der
De vondst Arnhem 1957.
In: Jaarboek voor Munt- en Penninqkunde, no. 46. 1959.bIz. 1-36,

Mensonides, H. M.
'Munt, munten en muntmeester te Leeuwarden.
In: De Leeuwarder Gemeenschap. jrg. 2. 1953. no. 1.

Moerman. H. J.
De Kamper munt.
In: Kamper Almanak, jrg. 1937-1938. bIz. 116-124.
Geschiedenis van Kampen. De Middeleeuwen.
In: Kamper Almanak. jrg. 1953-1954. bIz. 191-192.

Nanninga Llitterdijk, J.
Register en charters en be scheid en in het oude archief van Kampen.
(Afgekort tot: Ch. en Besch.)

Romondt, Ph. F. W. van
Het muntmeestersgeslacht Wijntgens.
In: De Nederlandsche leeuw, jrg. 33. 1915.

Rijn. J. M. van
Oude Overijsselsche munt.
Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren, jrg. 9. 1844. biz.
97-107.

Scholten. C.
De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee, 1601-1948.
Amsterdam. J. Schulman. 1951.

Schulman. M.
De munt van Overijssel te Kampen onder Karel V.
Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt
en Penninqkunde, dl. 1. 1914. biz. 144-151.

Tanqelder, F. B. M.
Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berqhse muntprivi
lege in de tweede helft der zestiende eeuw.
Arnhem, S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon, 1955.

Verkade, P.
Muntboek bevattende de namen en afbeeldingen van munten, ge
slagen in de Zeven voormalige Vereenigde Nederlandsche Provincien
sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd.
Schiedam, P. J. van Dijk. 1848.

Vooqt,W. J. de
Geschiedenis van het muntwezen der Vereenigde Nederlanden. DI. r.
Provincie Gelderland.
Amsterdam. G. Theod. Born. 1874.

Wiel. A. van der
De muntmeesters van de stad Kampen.
[aarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt
en Penninqkunde, nr. 25. 1938. biz. 84-90.
Wanneer zijn de ongedateerde stuivers van Kampen geslagen?
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. no. 41. 1954. biz. 97-99.
Munten als Nieuwjaarspenningen geslagen.
Jaarboek voor Munt- en Pennmqkunde, nr. 41. 1954. biz. 19-26.


