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DE WISSELAARSINSTRUCTIE VAN 1580

De heer Marcel Hoc heeft zich onder meel' voor de studie van
de muntgeschiedenis der Nederlanden bijzonder verdienstelijk ge
maakt door zijn uitvoerige bibliografieën van gedrukte muntordon
nanties uit de 16e en 17e eeuw. Dankzij een langdurig onderzoek
in stoffige, weinig gebruikte verzamelingen heeft hij in de Biblio
theca Belgica (1) de beschrijving kunnen geven van honderden,
dikwijls slechts in enkele exemplaren bewaard gebleven, geïl
lustreerde en ongeïllustreerde teksten, die althans va or de regering
van Philips II ook slechts zeer gedeeltelijk naar de originelen ge
drukt zijn (2).

Een van de zeldzaamste, maar tevens belangrijkste van de hierin
beschreven teksten is Instructie VOOI' alle yVisseleeJ's verschenen
bij Guillaem van Parijs, « op die Lombaerde Veste, in den Gulden
Pellicaen 1) te Antwerpen in 1580 (3). Verrnoedelijk is ook deze
uitgave, zoals toentertijd gebruikelijk was, tegelijk in het Neder
lands en in het Frans verschenen; van de Franse uitgave getiteld
L' Instruction pour tous changeurs zijn eehter sleehts twee bladen
met ondertitels, verwerkt in een overigens Nederlandse uitgave,
bekend,

Uiterlijk onderscheidt dit merkwaardige boek zich hierdoor, dat
voor het eerst het hoge en smalle agenda-formaat voor een mone
tair handboek gebruikt werd, dat vooral bekend geworden is door
de ruim verspreide Wisselaarsinstructie van 1633, vroeger in ver
zamelaarskringen bekend als {( peperkock » (4).

(1) M. Hoc, L'ordonnance monétaire du 11 {17 juillet 1548; M. Hoc, Pla
cards monétaires de Philippe II (1555-1698) en M. Hoc, Placards monétaires des

archiducs Albert et Isabelle (1598-1621), de Philippe J V (1621-1665) el de

Charles II (1665-1700) met Supplément.
(2) De omvangrijke collectie, die in 1958 uit particulier bezit door het Kan.

Penningkabinet, Den Haag werd verworven bevat nog enkele aan de auteur
onbekerid gebleven edlties.

(3) Hoc, Philippe 11 , fiche I 9 (10 X 30 cm)

(4) Hoc, Archiducs etc., fiches 0 111-114.
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246 H. ENNû VAN GELDEH

Blijkens het titelblad is dit handboek voor de wisselaars ver
vaardigd op uitdrukkelijk bevel van de Generaalrneesters van de
Munt ter uitvoering van het muntplakkaat van 19 december 1579,
gepubliceerd op 5 januari 1580. Het bevat de prijs die de wisse
laars verplicht zijn te betalen voor talrijke verschillende munt
soorten die bij hen ingeleverd konden worden. De tekst bestaat
uit een lange reeks van 1105 afbeeldingen in houtsnede van gou
den en zilveren munten, gerangschikt in groepen, die geacht wor
den hetzelfde gehalte te bezitten. Bij iedere groep wordt aange
geven hoeveel de wisselaars voor 1 mark (5) van deze munten die
nen te betalen. De groepen zijn samengevat in vier partijen:

a. gouden munten als gangbaar aangemerkt in het plakkaat van
1579: blad A2 - G1, 391 afbeeldingen.

b. zilveren munten als voren; blad G1 - 13, 106 afbeeldingen.
c. gouden munten niet voorkornend in het plakkaat : blad 14

N2, 201 afbeeldingen.
d, zilveren munten aIs voren : blad N3 - Y2, 407 afbeeldingen.

Naast de veel meer voorkomende gedrukte uitgaven van munt
ordonnanties, tarieven of valuaties van gangbare munten en lijs
ten van niet gangbaar of ongevalueerde munten, zijn wisselaars
instructies van dit type zelden gedrukt. De zaak zelf, d.W.z. paal
en perk stellen aan het vaak als willekeur gevoelde optreden van
de officiële wisselaars, is veel ouder. Reeds in de I5 e eeuwse or
don nanties wordt voorgeschreven dat aIle munten die niet voor
het verkeer geschikt zijn, hetzij omdat zij gesnoeid of op andere
wijze beschadigd zijn, hetzij omdat de soort niet in het officiële
tarief is opgenomen, bij de wisselaars moeten worden ingeleverd
tegen vergoeding van de metaalwaarde. Deze waarde hing echter
niet alleen af van het gewicht van de munten, maar ook van het
gehalte: men denke slechts aan de dubbele en enkele stuivers
van Philips de Schone die bij hetzelfde gewicht een gehalte van
resp. 8 en 4 penningen hebben. Het publiek kon dus niet op een
voudige wijze zelf de door de wisselaar geboden prijs verifiëren.
Vandaar dat el' reeds vroeg behoefte bleek te bestaan aan een of
Iiciële opgave van de « rechte weerde» (in het Frans « la droite

(5) Eco mark of half pond is ca 245 g. De prijzcn worden tevens berekend
voor de onderdelcn van de mark: ons = 1/8 mark, engelse = 1/20 ons, aas =
1/32 engelse.
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valeur ») ter bescherming van het publiek tegen fraude van de
wisselaars: het gevoelen was imrners vrij algemeen, hoewel zeker
slechts tendele terecht, dat de voortdurende waardestijgmg van de
munten, die zich uitte in daling van de koopkracht, door die wis
selaars werd veroorzaakt. Reeds in 1500 werd een dergelijke lijst
van de Rechte weerde, ontworpen door de Generaalmeesters van
de Munt, het officiële college dat met de voorbereiding en uîtvoe
ring van de regeringspolitiek op dit gebied was belast, door de
drukpers verspreid : een door Roland van den Dorpe te Antwer
pen gedrukt handboekje, bevat naast het gedeeltelijk geïlIustreerde
tarief van officëel gangbare munten ook deze gegevens. In de vol
gende decennia werden meermalen nieuwe lijsten gedrukt, de
laatste door Jacob van Liesvelt te Antwerpen, in of kort na 1539.
Inmiddels was de omvang van deze Iijst wel aanmerkelijk gegroeid,
maar hij bevatte ook in de laatste uitgave niet meer dan ca 80
muntsoorten met 49 afbeeldingen. Van een scheiding tussen toe
gelaten en niet-toegelaten soorten is hier nergens sprake (6).

Na 1539 C) zijn geen gedrukte lijsten van de Rechte weerde
meer verschenen; of berekeningen voor intern gebruik door de
Generaalmeesters oak niet werden uitgevoerd, is zonder omstandig
archiefonderzoek niet vast te stellen. In ieder geval verandert na
dat jaar de opzet van de gedrukte publikaties grondig. De munt
hoekjes, die in grote aantal1en gedrukt worden, vooraI door Joost
Lambrecht en Victor Dayn te Gent en Symon Coek te Antwerpen
- later ook door Jan Ewoutsz. te Amsterdam - vertonen een
geheel andere opzet, Zij bestaan uit twee bij elkaar horende beek
jes : het enc, gewoonlijk Eualuatie-bouxkcn geheten, bevat evenals
de vroegere tarieven de reeks van toegelaten muntsoorten met
koersen en afbeeldingen van alle voorkomende typen ; het tweede
meestal onder de tite1 D'Onqheualueerde Munie bevat een lange
reeks rnunten, thans aIle afgebeeld, die niet in het officiële tarief
van toegelaten en getarifiëerde stukken voorkomen, In deze laat
ste reeks komen nooit de vroeger gebruikelijke inleveringsprijzen

(6) Zie : H. ENNÛ VAN GELDER, Les plus anciens tarifs monétaires illustrés
des Pays-Bas, in ANS Centennial Volume, New York, 1953, p. 239-272.

(7) Ecn moderne bibliografie voor de uitgaven verschenen tussen 1540 (slot
jaar van \V. NIJHÛFF en M. E. KRONENBERG, Nederlandsche bibliografie van
1500 lot 1540, 's-Gravenhage, 1923-1951) en 1548 (aanvangsjaar van de in
noot 1 genoemde reeks) bestaat nog niet.
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pel' mark voor; weI eehter soms hun gewicht en een koers in Ne
derlands geld. Dit laatste is eigenlijk een tegenspraak: het gaat
juist, blijkens de titel, om munten waarvoor geen koers is vast
gesteld en zelfs formeel verboden voor de ornloop. Blijkbaar was
dit verbod weinig effectief en had de handel behoefte aan oriën
teringskoersen, Ook uit rnuntvondsten blijkt trouwens dat vele
van deze verboden rnunten, vooral de op enkele uitzonderingen
na in de Nederlanden steeds verboden Duitse daalders, wel dege
lijk een rol in het verkeer speelden, wat door de telkens weer her
haalde verbodsplakkaten bevestigd wordt.

Door de nieuwe opzet, die een volledige illustratie meebracht,
groeide de ornvang van deze uitgaven sterk. Die van de Valuatie
is uiteraard afhankelijk van de wijzigingen in de monetaire poli
tiek van de regering en blîjft aan zekere grenzen gebonden: het
aantal afbeeldingen loopt in ruim 30 jaar sleehts op van ruim
300 tot 360. De reeks der Onghevalueerde Munte daarentegen
wordt bijzonder omvangrijk, doordat voortdurend nieuwe afbeel
dingen, aan verschillende bronnen ontleend, worden toegevoegd
en nauwelijks obsolete worden verwijderd: hier stijgt het aantal
afbeeldingen van 445 in 1546 tot niet min der dan 1278 stuks in
1575.

Dit cijfer heeft betrekking op de laatste uitgave in deze reeks,
de typografiseh bijzonder goed verzorgde boekjes die in 1575
werden uitgegeven door Christoffel Plantijn « In den Gulden Pas
ser ) en Guillaem van Parijs « In den Gulden Pellicaen » tezamen (8).
Het is niet geheel duidelijk op welke wijze de beroemde aarts
drukker in deze uitgave betrokken is geweest; waarsehijnlijk is Van
Parijs weI de voornaamste bewerker geweest: aIle exemplaren be
vatten zijn drukkersmerk en niet dat van Plantijn, somrnige geven
zelfs alleen zijn naam als uitgever en later heeft hij alle materiaal
in han den en vermeldt reeds in 1577 zijn alleenrecht alle uitgaven
betreffende de muntzaken te publiceren. Hoe dit ook zij, de uit
gave van 1575 die uitgaat van het nieuwe aIgemene munttarief
van 22 juni 1574, brengt in de opzet geen andere wijziging dan dat
afbeeldingen van bij iedere muntsoort passende muntgewichten

(8) Hoc, fiches 0 163-165 (Orâonnancie Prooisionael ons Heeren des Coninx,
ook in hct Frans) en 1\1 292 tD'onqeoatueerde gouden en siloeren Munte, alleen
in het Nederlands bckend).
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worden toegevoegd, en het aantal afbeeldingen, vooral van onge
valueerde rnunten nog eens aanzienlijk wordt uitgebreid.

Intussen waren nog twee nieuwe soorten van muntboekjes in
zwang gekomen. Het was natuurlijk al lang gebruikelijk, dat de
tekst van nieuwe regelingen door de drukpers werd vemenigvul
digd. Met uitzondering van een zeer vroege druk van 1489 wa
ren hier echter nooit afbeeldingen van nieuw îngevoerde soorten
aan toegevoegd. Dat gebeurde voor het eerst bij de invoering
van de Philipsdaalder in 1557 en van de Bourgondische rijksdaal
der in 1567 (9); in beide gevallen ging de invoering van nieuwe
munttypen nI. niet gepaard met eenwijziging van het algemeen
tarief, zodat het niet nodig was de geïllustreerde lijst van toegela
ten soorten opnieuw te redigeren. Weinig Iater werd ook illus
tratie nodig geoordeeld van een plakkaat dat een aanta1 munten
- het ging in dit geval over de sedert 1554 zo talrijke nabootsin
gen van dukaten, daalders enz. door hoge edelen - nit de om
loop weerde. In 1561 verscheen een bij dit verbod behorend boekje
De Fiquerea van diueerschen nieuw gouden en zilueren pennijnghen
de welcke ... expresselicken uerboâen zijn bij Henrick van den Keere
te Gent (10).

Op het ogenblik dat de in 1572 begonnen opstand van Holland
en Zeeland zich na de Pacificatie van Gent van 3D october 1576
over het gehele land verbreidde en de Staten-Generaal o.a, ook
het beheer van de muntzaken in handen namen, waren dus vier
soorten geïllustreerde muntboekjes in gebruik :

a. plakkaten betreffende invoering van nieuwe soorten, sedert
1557 geïllustreerd

b. afbeeldingen van recente uitdrukkelijk verboden muntsoorten,
het eerst in 1561

c. tarief van de door de geldende plakkaten als gangbaar toege
laten muntsoorten, sedert 1541 met volledige illustratie

d. afbeeldingen van niet toegelaten muntsoorten, samengevat onder

(9) 1557: Valuwacye van den Gouden en ziloeren pennlrujen nu nieuw ghe
muni, Jan Ewoutsz., Amsterdam (Hoc, fiche V 336) en 1567: ûrâinancie en
ghebol beroerende den priis etule weerde van den Gouden gulden erule Daelder
van Bourgoingen van nieuws gllemunl, Willem Sylvius, Antwerpen (ook in het

Frans; Hoc, fiche 160 en 1(1).

(10) Hoc, fiche F 74 en B 374.
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de naam Ongevalueerde munie, in tegenstelling tot a, b en c
niet onmiddellijk op een plakkaat berustend.

De nieuwe regering heeft zich zeer veel moeite gegeven Dm het
muntwezen in de Nederlanden opnieuw te regelen (11). Er waren
dan oak tengevolge van de reeds vîjf jaar durende oorlog vele
moeilijkheden te overwinnen. Ten eerste moest getracht worden
de door de krijgstoestand (en niet minder, hoewel men zich dat
nauwelijks realiseerde, door de algerneen Europese zilverinfla
tie) opgelopen koersen aan banden te leggen. Dan diende een
compromis gevonden te worden tussen de door Holland en Zee
land sedert 1572 gevoerde zelfstandige muntpolitiek en die van
de overige Nederlanden; in de praktijk kwam dit vooral neer op
het vaststellen van een voor beide partijen aanvaardbare koers van
de Hollandse leeuwendaalder. Tenslotte diende de bestrijding van
de in 1577 weer krachtig opgeleefde hagemunterij door edelen en
kleine steden serieus bestreden te worden. Bovendien moest nog
rekening gehouden worden met de hervatting van de aanmuntingen
in opdracht van de Koning in de gewesten die werden heroverd,
het eerst te Luxemburg en Namen.

De hiertoe strekkende wetgeving bestond uit een reeks van
plakkaten, waaraan bekendheid gegeven werd door gedrukte pu
blicaties, meestal ruirn geïllustreerd en aIle verzorgd door Guil
laem van Parijs te Antwerpen.

Het eerst kwam tot stand het plakkaat van 11 novernber 1577,
houdende bevestigîng van de sinds enkele maanden geslagen nieuwe
Staten-munten, vaststelling van een nieuw tarief van de overige
toegelaten soorten en verbod van een aantal minderwaardige ty
pen door «hagernunten . in omloop gebracht. Aanvankelijk werd
het plakkaat gedrukt zonder afbeeldingen, weldra volgden geïl
lustreerde uitgaven bij Van Parijs : De Figueren van de nieuuie
Goude en Zeluere Munie gheordonneert met conseni van de generale
Staien (12) en Figueren van de uerboden gouden en silueren Munie (13) ;
een nieuwe uitgave van het algemeen tarief werd weI in 1577 al
aangekondigd (l4)~ rnaar liet tot 1579 op zich wachten. Voor de

(11) Hierovcr uitvoeriger : H. ENNO VAN GELDEH, De Netierlatulse munlen
van Philips JI lot ];)81, in JMP, 35, 1948, blz. 16-5t.

(12) Hoc, fiche P 429-431 en F 75.

(13) Hoc, fiche F 76.
(14) Vcrmeld aehterin de ongeïllustrcerdc uitgave P 429.
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nieuwe Statenmunten en voor de sinds 1576 geslagen verboden
typen moesten uiteraard nieuwe houtsneden gemaakt worden. Voor
de in het tweede boekje voorkomende oudere munten van ca
1560 werden echter de blokken die H. van den Keere in 1561 had
laten vervaardigen, opnieuw gebruikt. Deze blokken waren blijk
baar of direct of via Plantijn (ze zijn ook al in de gemeenschappe
lijke editie van 1575 gebruikt) aan Van Parijs overgegaan. Dit
gebruik van oude blokken is een verschijnsel dat voortdurend kan
worden geconstateerd. Ook in het vervolg zal telkens blijken, dat
iedere afbeeldingenreeks is samengesteld uit een aantal nieuwe,
getekend naar op het ogenblik van uitgave in de circulatie voor
komende soorten, en talrijke oudere, waarbij het een open vraag
is of de noodzakelijkheid van het opnieuw aîdrukken weI inderdaad
aan de praktijk werd getoetst.

De onderhandelingen tussen Holland en de andere gewesten
sleepten zich nag twee jaar voort: leeuwendaalders werden nog
in de zomer van 1579 geslagen (15), terwijl in de overige gewesten
nog een hele Statendaalder aan de reeks werd toegevaegd. Eens
gezindheid bestond slechts ten aanzien van de bestrijding van de
hagemunten. Het verbod daarvan werd 28 [uni 1578 herhaald en
wederom in een geïllustreerde uitgave van Van Parijs (16) bekend
gemaakt: ditmaal bevatte deze wederom 81 afbeeldingen, groten
deels van zeer recente munten. Een derde sterk uitgebreide edi
tie verscheen in 1580 en bevatte 137 afbeeldingen (17).

Pas tegen het einde van 1579 kwam overeenstemming over de
eigen muntslag tot stand met het plakkaat van 19 december 1579.
Het voornaamste punt was dat aIle munten met geforceerde koers
werden afgeschaft, zodat de uitgifte van leeuwendaalders zowel als
van Statenmunten werd beëindigd, en een gemeenschappelijke
koersregeling, reeds 23 november 1579 afgekondigd, voor het hele
gebied van de opstandige gewesten tot stand kwam. Daar el'
thans geen reden meer was voor afzonderlijke munttypen werden
de beeldenaars van vôôr de oorlog opnieuw in gebruik genomen :
gouden kronen en zilveren Philipsdaalders met onderdelen, aIle
met de naam van de pro forma nog steeds erkende Koning van

(15) Aan de muntcn is dit niet te zien, aangezien het [aartal 1576 met ge
ringe uitzondcringen tot aan het elude van de muntslag werd gchandhaafd.

(16) Hoc, fiches 0 167 en 168.
(17) Hoc, fiche F 70.
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Spanje. De nieuwe regeIing werd aIs definitief beschouwd, zodat
de muntautoriteiten zich alle moeite gaven om door middel van
diverse uitvoeringsbepalingen de in de laatste vijf jaren ontstane
chaos op te ruimen. Dat dit in feite niet gelukt is, doordat reeds
in 1581 de gehoorzaamheid aan Philips II werd opgezegd en de
meningsverschillen over de munten door de zwakker wordende
centrale regering te Brussel niet konden worden overbrugd, is
een andere zaak.

De geïlIustreerde uitgaven berustend op het plakkaat van 19
december verschenen al spoedig daarna grotendeels met het jaar
tal 1580. Genoemd werd reeds de derde uitgave van het verbod
van de hagemunten. Van het plakkaat zelf en de bijbehorende
koersregeling verschenen uitgaven bij verschillende drukkers, zowel
in Holland aIs in het Zuiden. Van Parijs verzorgde weer geïl
Iustreerde edities, gedateerd 1579 en 1580 (lB) onder de titel De
[içueren van alle Goude ende Si/vere penninqhen die van nu vooriaen

achtervolghende Tplacaet vanden Ghelde cours ende loop sullen heb

ben, met de uitdrukkelijke toevoeging dat «( aIle andere hier niet
in prente gestelt worden verclaert voor billoen ende niet ontfanc
baer 1). Deze uitgave voigt geheel het systeem van de Ordonrumcie

prooisionael van 1575, slechts de afbeeldingen van muntgewichten
zijn weggelaten. Voor het overgrote deel zijn ook de houtblokken
uit 1575 - die zelf al veel ouder waren - opnieuw gebruikt.
Slechts voor enkele recente, nu toegelaten soorten werden nieuwe
blokken gesneden, terwijl enkele oude blokjes afkomstig van Victor
Dayn werden vervangen door even oude, maar beter gesneden
exemplaren afkomstig van Joost Lambrecht.

De door het laatste plakkaat toegelaten en dus nu afgebeelde
typen waren de volgende.

In goud:
aIle munten van de Bourgondische Nederlanden, gesla-

gen sinds 1433 33 afb.
enkele andere Nederlandse munten, vnl. Hollandse schil-

den en Utrechtse en Overijsselse guldens 28 afb.
de nieuwe Statenkronen en Gelders-Utrechtse rozenobels 7 afb.
aIle Engelse munten sedert het begin van de I5 e eeuw,

met uitzondering van de minderwaardige stukken
uit de inflatietijd van omstreeks 1540 13 afb.

(18) Hoc, fiches F 77 en F 78, Franse uitgaven zijn niet bekcnd.
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42 afb.

15 afh,

39 afb.
82 afb,

aIle Franse munten sedert 1465
aIle Spaanse ~n Portugese munten sedert het einde van

de I5 e eeuw
talrijke Duitse goudguldens uit de 14e-16e eeuw
talrijke « Hongaarse 1) dukaten, dwz. dukaten van Hon

garije en de omliggende landen
een reeks enkele en dubbele pistoletten of kronen en

enkele en dubbele dukaten van Italiaanse staten 130 afb.

Voor het zilver is de toelating veel selectiever:
alle munten van de Bourgondische Nederlanden, geslagen

sedert 1433 (op enkele zeldzame typen na)
de nieuwe Statenmunten, leeuwendaalders en Uniernunten
aIle Spaanse munten sedert het eind van de I5e eeuw
een kleine keuze nit de Duitse daalders
de nieuwe Franse franc en een aantal douzains of blan

ken

50 afb.
16 afb.
13 afh.
14 afb.

15 afb.

In tegensteIling tot 1575 kwam thans eehter niet een boekje
met « ongevalueerde munten » van de pers. In plaats daarvan
werd aan de veel ambitieuzer uitgave van de in de aanvang be
schreven Wisselaarsinstructie de voorkeur gegeven. Terwijl in de
laatste decennia vrij willekeurig plaatjes van niet in de valuatie
genoemde muntsoorten bijeengebraeht werden en zonder verdere
cornmentaar aIs ongevalueerd gepubliceerd werden, is de nieuwe
Wisselaarsinstructie zeer systematisch van opzet, duidelijke ont
worpen door de officiële deskundigen op monetair gebied, de Ge
neraalmeesters van de Munt en beantwoordend aan het doel dat
deze errnee voor ogen hadden

Het belangrijkste gegeven is dan oak de opgave bij ieder stuk
van de prijs pel' mark, die de wisselaars, na aftrek van 2 112 0/0
wisselloon, aan degenen die voor de circulatie ongeschikte munt
stukken inleverden, verplieht waren te vergoeden. Deze offi
eiële prijzen zijn kennelijk, evenals in de lijsten van «rechte weer
de 1) uit het begin van de eeuw, bedoeld om de inlevering van slecht
geld te bevorderen en op deze wijze bij te dragen tot de beoogde
sanering van het geldverkeer. Zij hangen natuurlijk niet af van
het gewicht van de individuele munten, omdat zij niet pel' stuk
- zoals in de tarieven - maar pel' gewichtseenheid zijn berekend ;
de prijsverschillen berusten uitsluitend op de uiteenlopende gehal
tes. Hierhij werd naar zeer fijne detaillering gestreefd. Voor goud
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worden 37 verschillende prijzen genoemd, overeenkomend (19) met
gehaltes afdalend van 23 karaat 8 1/2 grein tot 6 karaat 6 grein,
voor zilver zelfs 56 gehaltes van Il penningen 3 grein tot 1 pen
ning 22 grein (20).

Deze cijfers moeten zonder twijfel berusten op door Generaal
meesters omstreeks 1579 uitgevoerde gehaItebepalingen, aangezien
rnogelijk nog voorhanden gegevens uit vroeger perioden verouderd
waren door de toevoeging van vele nieuwe soorten.

Vit de indeling van de instructie en uit vergelijking met VOOf

afgaande boekjes is vrij duidelijk op te maken op welke wijze
zij hierbij te werk gegaan zijn. De indeling in gevalueerde en
ongevalueerde munten - die hier eigenlijk geen zin heeft - toont
reeds aan, dat van tevoren bestaande Iijsten is uitgegaan. In
derdaad komt de reeks der toegelaten muntsoorten overeen met
de Iijst in het gelijktijdige geïllustreerde tarief : weggelaten zijn
slechts 3 goudstukken en 12 vroeger onder het zilver genoemde
koperen en bijna koperen munten. Uiteraard is de vroeger naar
muntsoort gerangschikte reeks uitsluitend naar het afdalend ge
halte herordend.

De reeks der ongevalueerde munten is gecompliceerder van sa
menstelling. Vitgangspunt moet de laatst voorafgegane uitgave
zijn geweest: de D'Onghevalueerde Munie van 1575. Van de 419
gouden munten in 1575 afgebeeld, keren er slechts 150 stuks - met
gebruik van de identieke houtblokken - terug. Daaraan zijn toe
gevoegd 21 munten die vroeger onder de toegelaten stukken waren

(19) In tegcnstelling tot de Instructie van 1633 worden in de tekst niet de
gehaltcs zclf genoemd, maar de op grond daarvan berekeude prijzen. Tcrug

rekenen naar gehalte is enigszins gecornpliceerd. Voor zilveren munlen zijn

de prijzen wel recht evenredîg aan de zilvergehaltes, maar voor gond wcrd

rekening gehouden met de hogerc raffinagekosten bij lagere gehaltes en met
de prijs van het eventueel in de alliage verwerkte zilver (een vrij duidelîjk

omschrijving van de in deze tijd gebruiktc prijsbepaling is te vmden in : Tresoir
van de Getoichten ..... uaruien Ge/de ende de WisseZ enz., Amsterdam, 1590, blz.

199 v : l'VIOES, I, p. 311). De prijzen kunncn dan oak nlet met absolute zekcr

heid worden omgerekend tot gehalte, de mogelijkc foul zal cchter nict meer

dan ± 1 greîn bedragen.
(20) Het gchalte wordt uttgedrukt voor goud in karaten (1 karaat = 1/24

Iijn) en greînen (1 karaat = 12 grein), vaal' zilver in penningen (1 penning =
1}12 Iijn) en grelnen (1 penning = 24 grein). De genoemdc gehaltes bedragen

'dus in moderne schrijfwijze : 23 k. 8 1 f2 g. = 0,988 ; 6 1f2 k. = 0,270; Il p.

3 g. = 0,927; 1 p. 22 g. = 0,154.
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afgebeeld, maar inmiddels verboden door het nieuwe Tarief, en
30 recente hagemunten die voor het eerst waren afgebeeld in de
diverse uitgaven van verboden munten van 1577 e. v. Uiteraard
zijn niet in dit deel van de Instructie, maar in het eerste gedeelte
gekomen de in 1575 nog verboden, maar thans toegelaten soorten,
vnl. Italiaanse dukaten. Een groep van 130 goudstukken keert
echter noch in het eerste, noch in het tweede deel van de Inslruclie
terug. De reeks der ongevalueerde zilveren munten is op derge
lijke wijze samengesteld: van de 407 afgebeelde munten zijn 328
uit de ongevalueerde reeks van 1575 geput, 15 uit de valuatie van
1575, omdat zij inmiddels zijn verboden en 63 uit de recente uit
gaven van verboden munten. Zodoende zijn niet minder dan 529
zilverstukken in het geheel niet in de nieuwe uitgave overgenomen.

Een klein deeI van deze weglatingen is te verklaren uit het feit
dat in 1575 meermalen 2, soms zelfs 3 a:fbeeldingen van dezelfde
munt - ontleend aan verschiIlende bronnen - waren opgenomen,
wat natuurIijk zinloos was, De rest moet echter opzettelijk zijn
gesupprimeerd. Een aanwijzing voor de motieven voor deze weg
lating geeft de tekst van Fiqueren van de uerboden munten van 1580.
Ook hier waren systematisch gehaltes opgegeven, maar die uit
gave bevat achter de getaxeerde gouden en zilveren munten tel
kens een afdeling waarvan gezegd wordt « Voor dese navolgende
penningen op diversche hagemunten gheslagen, sullen de Wisse
laers ghehouden wesen te betalen de rechte weerde soo na als
't doenlijck is achtervolghende hunnen eedt ». Generaalmeesters
waren dus kennelijk niet in staat cijfers te produceren. Aangezien
het hier voor een deel om zeer recente munten gaat, waarvan zo
juist nieuwe afbeeldingen gemaakt waren, kan de reden niet daarin
liggen clat geen exemplaren te vinden waren, maar moet bij onder
zoek zijn gebleken dat het gehalte van de onderzochte stukken zo
wisselend was, dat het stellen van een norm niet werd aange
durfd (21). Zij hebben het kennelijk overbodig gevonden deze stuk
ken, waarvan het verbod op zich zelf al was bekend gemaakt,
opnieuw in de lnslruclie op te nernen, omdat zij toch niet tot een
prijsbepaling konden komen. Naar analogie hiervan mag worden
verondesteld, clat ook de overige weglatingen in de Instruetie

(21) Dat inderdaad in hagcmunten het gehalte bij gelijkblijvcnd type meer

malen tussentijds verlaagd werd, blijkt uit gegevens gepubliceerd door F. B. M.

TA;':GELDER, Munlheer en munlmeesler, Arnhem, 1955, hlz. 257 e.v.
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1. Dubbele Spaanse dukaat, in: Valuwacy (Joost Lambrecht) 1546

2. Vierdubbele Spaanse dukaat, in: Ordonnancie prouisiotiael 1575

3. Dubbele Spaanse dukaat, in: Ordonnancie provisionael 1575

4. Vierdubbele en dubbele Spaanse dukaat, in: Instructif' 1580
(herkornst van de fato's : 1 en 2. Kan. Penningkabinet, Den Haag 
3 en 4. Kan. Bibliotheek Albert l, Brussel)
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met opzet zijn gedaan : geen afbeelding omdat geen prijsbepaling
mogelijk bleek. Voor recente typen moet de reden daarvan een
vastgestelde ongelijkmatigheid van gehalte zijn, voor oudere, vooral
buitenlandse soorten moet ook gedacht worden aan de mogelijk
heid, dat niet voldoende exemplaren voor onderzoek konden wor
den opgespoord. Dit laatste geldt in het bijzonder voor [aren
geleden uit huitenlandse geïllustreerde tarieven overgenomen af
beeldingen (22).

Het tweede deel van de Insiruclie bevat zodoende afbeeldingen
en gehaltebepalingen van de volgende muntsoorten (23) :

Nederlandse munten, vnl. oudere stukken
benevens Luik en Kamerijk

Recente Nederlands munten (hagemuntcn)

Duitse munten (behalve daalders)
Duitse en audere vreemde daalders
Italiaanse en Zwitserse tes tons
Poolse en Scandinavische munten
Engelse en Schotse munten
Franse munten
Spaanse en Portugese munten
Italiaanse munten (behalve testons) (24)

GOlld

35 afb. (89)

36 afb. (50)

65 afb. (101)

-4 afb. (7)

15 afb. (26)

9 afb. (30)

7 afb. (17)

30 afb. (109)

201 afb. (429)

Ziluer

94 afb. (115)
31 afb. (36)

92 afb. (183)

87 afb. (370)
38 afb. (49)

12 afb. (24)

8 afb, (11)

10 afb. (17)

4 afb. (14)

31 aîb. (38)

407 afb. (857)

Samenvattend mag dus worden geconstateert, dat de lnslructie
van 1580 bevat afbeeldingen en inleveringsprijzen - dat betekent
gehaltebepalingen - van :

a. aIle in 1580 in de Nederlanden voor circulatie toegelaten gouden
en zilveren munten (25)

b. het merendeel der toenmaals in de Nederlanden voorkomende
niet toegelaten gouden en zilveren munten. Hieraan ontbreken

(22) Dit geldt bijv. ongetwijfeld voor de talrijke Zuidduitse batzen die in
1543 werden overgenomeu uit Zuiddultse Valuatie van 1536: zie RSN, 8,
1899, p. 282 en pl. V.

(23) De getallen tussen haakjes hebben betrekking op de lijst in de Ongeva-
lueerde Munte van 1575. -

(24) Het grote verschil met 1575 wordt hier verklaard, doordat vele Ita
Iiaanse dukaten in 1579 vaal' de omloop werden toegelateu.

(2,,)) Gezicn bet karakter van de Insiructie zijn kopercn munten, zowel toe
gelatcn als verboden, in het geheel niet opgenomen,
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echter twee groepen, nl. die soorten waarvan het voorkomen
weI bekend was, maar waarvoor geen vaste prijs kon worden
vastgesteld,' en soorten die aan de aandacht van de samenstellers
van de afbeeldingen van 1575 om een of andere reden waren
ontsnapt. Doordat deze hierbij voornamelijk gedrukte tarieven
aIs bron gebruikten is de ornvang van deze laatste groep nau
welijks vast te stellen. Uit beschrijvingen van muntvondsten
uit deze tijd kunnen enkele typen genoernd worden waarvan
de aanwezigheid in de Nederlanden uit die vondsten blijkt,
maar die niet zijn opgenomen (26). Daar echter oak zeer veel
wel afgebeelde typen tot nu toe niet in vondsten zijn gesigna
leerd, sommige zelfs in het geheel nîet aIs munt bekend zijn,
is een schatting op deze basis niet zeer betrouwbaar.

In de samenhang van de door Van Parijs verzorgde geïllustreerde
uitgaven op het gebied van de munten moet nog één zeer eigen
aardig boekje worden vermeld. Het draagt de titel Hel Thresoor
oft schal van alle de specien, figuren en sorten van Gouden en Sif
oeren munten, allen Muntmeesters, Wisselaers, Rentmeesters, Coop
lieden, ende alle liefhebbers der Antiquiteyien zeer bequaem ende
nooidelijck (27), en bevat de afbeeldingen - natuurlijk weer de reeds
vele malen gebruikte houtblokken - van 768 gouden en 963 zil
veren munten. De munten zijn evenals in D'Ongevalueerde munie
van 1575, en anders dan in de recentere uitgaven van Figuren
en Instructie uitsluitend voorzien van een aanduiding van de her
komst en, soms, van het gewicht. Opgenomen zijn op enkele
uitzonderingen na aIle munten die in beide afzonderlijke uitgaven
van 1575 resp. als toegelaten en als ongevalueerd werden opge
somd, waaraan toegevoegd zijn het merendeel der stukken die aan
die reeks in de Figuren van toegelaten, resp .. verboden munten
in de [aren 1577-1580 voor het eerst waren afgebeeld; nu echter
niet meer, zoals voorheen steeds het geval was, in twee gescheiden

(26) AIs voorbeelden kunnen genoem d wordcn uit depots, die in de jaren
1576-1580 zijn gevormd:

2 mark Aken 1577 : vondst Aubel 1942 (Chronique archéol, du Pays de Liège,

35, 1944, p. 28).
6 heller van Gulik-Berg en van Neuss 1562: vondst Nuth 1950 (JMP, 1950,

p. 162).
(27) Hoc, fiche T 170; een uitgave met Franse tekst schijnt niet te zijn

vervaardigd.
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groepen, en zonder enige mededeJing omtrent de koers van gang
bare munten of de inleveringswaarde van verboden soorten. Het
is dan ook niet geheel duidelijk waarom voor de vele in de titel
als afnemers in spe genoernde groepen dit boek nuttig en nodig
kon zijn. De uitgever heeft eigenlijk niet meer gedaan dan alle
munten waarvan hij in haut gesneden afbeeldingen in zijn fonds
bezat, bijeen te plaatsen, waarvan geen enkel voor de circulatie
noodzakelijk gegeven werd verrneld, maar weI systematisch de
herkornst werd aangeduid (28).

Toch is dit Thresoor tegenwoordig het minst zeIdzaarn van alle
uitgaven uit deze periode. De oorzaak daarvan kan zijn, dat de
oplage bijzonder groot geweest is, maar oak dat dit boekje rneer
dan de andere door Iatere verzamelaars bewaard is. Het leent
zich inderdaad, juist orndat de munten zonder verdere groepering
ongeveer in afdalende groutte zijn weergegeven en alle voor een
muntverzamelaar min der interessante gegevens ontbreken, bijzon
der goed am aIs determineerboek gebruikt te worden. Inderdaad
wordt het nog in het begin van de Ige eeuw, voordat de standaard
werken van Van der Chijs, Den Duyts, Renesse-Breidbach ont
stonden, veelvuldig voor dat doel geciteerd. Er is dan ook alle
reden te veronderstellen dat Van Parijs bij de samenstelling van
het Thresoor in het bijzonder aan de in de titelhet laatst genoemde
liefhebbers van antiquiteiten heeft gedacht: op die groep legt hij
ook de nadruk in de vooraankondiging die hi] in enkele vroegere
boekjes al liet afdrukken: « Beminde leser. Corts sal iek Iaten
uitgaen een ander schoon Boeck ghenamet den Thresoor oft Sehat
van aIle Goude en Silvere penninghen seer bequaem voor aIle

(28) Bi] kleinere munten ontbreekt veelai de spccifiekc benaming (el' staal
dan ~ Munte van '" »). De herkomstaanduidingen zijn zeer volledig en bevat
ten hetrekkelijk welnig fouten. WeI is bij een aantal stukken de herkornst uit
sluitend aan het omschrift ontlcend en dan nict steeds juist verklaard. Zo
wordt weI cens TREMON(ia) (Dortmund) als Trier uitgeschreven, worden
sorns Mainz en Metz verward, Quernham geschreven i.p.v. (Quern-)Hameln,
OSNAB van de munt overgenomen zonder het als Ossenbrugge tè verstaan,
een munt van Robert de Lenoncourt, bisschop van Metz, als munt van Lenon
court aangeduid, een Friese munt van Albrecht van Saksen onder Sassen ge
plaatst. Bcpaalde fouten zijn echter vrij zeldzaam: hljv. een balve gulden
van Munster onder Vrieslandt, een schilling van Dorpat onder Hessen, een

halve albus van Palts onder Triere.
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Liefhebbers )) (29). Duidelijk hlijkt hier de uitgave niet bedoeId te
zijn aIs een praktisch hulpmiddel bij de afwîkkeling van betalin
gen, maar aIs een platenboek voor hen die in de munten zelf ge
ïnteresseerd zijn. Het toont het bestaan van een belangstelling
voor oudere munten als zodanig, waaraan niet veel 1ater nog uit
gesprokener werd voldaan door de Bossehe goudsmid Erasmus
van Houwelingen met zijn Penninck-Boeck inhoudende alle Figu
ren van Silvere en Goude penningen, gheslaeghen by de Graeoen van
Hollaruit ... met hei leven int cori van deselve Graeuen, versehenen
te Leiden in 1597 (30). Kennelijk wil Hel Thresoor, nu vrijblij
vende overzichten van het type van D'Onghevalueerde munie bij
de nieuwe opzet van het publicatiesysteem niet meer herdrukt
werden, aan de in. deze kringen gevoelde belangstelling voor af
beeldingen van oude en vreernde munten zonder meer voldoen.
Het begin van een nieuwe traditie is het eehter niet geworden :
alle volgende muntboekjes zijn weer uitsluitend op de eisen van
de praktijk ingesteld.

De zo systematisch, ongetwijfeld naar aanwijzingen van Generaal
meesters opgezette van serie van drie bijeenhorende publicaties:
Tarief van toegelaten munten, Lijst van verboden munten en
Instructie voor de wisselaars, waaraan Van Parijs op eigen initia
tief het Thresoor toevoegde, heeft geen direkte voortzetting ge
vonden. De politieke ontwikkeling, die reeds in 1581 tot de afval
van Philips II leidde en vervolgens tot de splitsing van de korte
tijd weer verenigde Nederlanden in twee afzonderlijke staten, heeft
dat verhinderd. Doordat aanvankelijk de oorlog het gehele Zui
den overspoelde, kwarn vôor de verovering van Antwerpen in 1585
daar in het geheeI geen nieuwe druk tot stand. Pas in 1585 ver
scheen een herdruk van de Fiqueren van de verboden munten,
gebaseerd op de gelijknamige uitgaven van 1577-1580 en aange
vuld met een aantal reeentere door de rebellen in Noord en Zuid ge
geslagen typen (31). Inleveringsprijzen werden ditmaal eehter niet
meer toegevoegd, zodat de munten weer naar type gerangsehikt
konden worden. In 1587 verseheen bij de weduwe van de in 1586

(29) O. a. in Fiquren van de toegelaten muntcn van 1579 (Hoc, fiche F 77)
aan het slot.

(30) Nader hierover : G. VAN DER MEER, in De Geuzenpennitui, 13, 1963,
afl. 4, blz. 41,

(31) Hoc, fiche F 81 (Nederlands) en F 80 (Frans) ; nog eenmaal herdrukt

in 1590: Hoc, fiche F 82 (Nederlands).

17
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overleden Van Parijs ("2), een nieuwe druk van het Tarief der toe
gelaten soorten, eveneens in hoofdzaak gelijk aan de uitgave van
1579 met toevoeging van de voorlopig getolereerde munten van
de Staten van Brabant en Vlaanderen en van een aantal andere
recente emissies (33). Van tijd tot tijd verschenen in de Spaanse
Nederlanden soortgelijke tarieven, telkens aan de geldende wet
geving aangepast, regelmatig tot 1665. De Instructie voor de
wisselaars bleef in het Zuiden voorlopig rusten : een nieuwe uitgave
van vrijwel dezelfde opzet verscheen pas in 1620, herdrukt in
1627, onder de nieuwe titel Caerle orle Lysle Inhoudende den prijs
van elek Marck .... van alle de specien gout orle si/ver zijnâe ver
boâen, le lichi orle le seer verslelen.... (34). Een laatste wederom
vermeerderde uitgave verscheen onder nog eens gewijzigde titeI
in 1633, nu weer in het 1580 gekozen lange agendaformaat. Hoe
wel door zijn opzet daartoe eigenlijk minder geschikt is ook deze
editie van 1633 zeer ruim verbreid en tot in de Ige eeuw als na
slagwerk door verzamelaars gebezigd.

De traditie in 1580 véor de scheîding van de Nederlanden ont
staan werd echter evenzeer als in het Zuiden, in het Noorden
voortgezet. Ook in de Republiek duurde het enkele jaren voordat
wat meer geregelde toestanden toelieten weer landelijk zorg aan
het muntwezen te besteden. De ordonnantie van 4 augustus 1586
opgesteld door de Staten-Generaal en gepubliceerd op de naam
vau de landvoogd, Robert, graaf van Leicester, beoogde voor de
gehele Republiek het muntwezen uniform te regelen, op dezelfde
wijze als de Staten-GeneraaI dat in 1578/80 nagestreefd hadden.
Hoewel het sucees niet terstond volledig was, is deze wet de grond
slag van het muntwezen gebleven tot aan het einde van het An
cien Régime.

Ook in de Republiek wilde men natuurlijk geïlIustreerde munt
boekjes uitgeven am de naleving van het plakkaat te waarborgen,
Hier was echter noeh een ervaren college van Generaalmeesters
dat de wetgeving in details kon uitwerken, noeh een drukker die
reeds jarenlang dit speeialistische werk had verzorgd. De nieuwe

(:12) P. CLAIR, Christopher Plantin, London, 1960, p. 186 en 278.

(33) Hoc fiche 0 181 (Nederlands) en 180 (Frans). Voor talloze latere edi

tics, zie de bibliografieën van J'vI. Hoc.

(34) Hoc, fiches C 777-779, C 780-781 en 0 111-115, aile tegelijk in het

Nederlands en in het Frans uitgegeven.
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Generaalmeesters (35), die in 1585 weer tot als een college waren
geconstîtueerd,. maakten dan ook in hoge mate gebruik van de in
de Antwerpse drukken vastgelegde ervaring van hun zuidelijke
collega's. Voor de druk zelf vonden zij een gelukkige oplossing
door deze op te dragen aan de Amsterdamse drukker Cornelis
Claesz. «Op 't water in 't Schrijfhoekck by die oude Brugghe »,

die de voortzetter blijkt te zijn van de drukkerij van Jan Ewoutsz.
die een kwart eeuw vroeger de Gentse publicaties van Joost Lam
brecht met eigen, nieuwe houtsneden geiIlustreerd, had nage
drukt (36). Doordat Claesz. over dit materiaal nog beschikte, kreeg
de jonge Republiek de gelegenheid op korte termijn geïllustreerde
uitgaven te publiceren. De beide publicaties van 1586 zijn dan
ook samengesteld, voorzover dat mogelijk was, met de oude blokken
van 1559 e.v., aangevuld met enkele door hun afwijkende stijl
gemaklielijk te herkennen blokjes voor nieuwere munten. De kwa
liteit van de illustratie blijft daardoor eehter een stuk beneden
die van de Antwerpse uitgaven.

De toegelaten soorten werden in 1586 bijeengebracht in een
uitgave (37) die niet meer Figuren enz. heet, maar Beeldenaer oîie

Figuerboeck âienenae op die nieuwe Ordonnantie van der ]\1unie.

In hoofdzaak werd de laatste uitgave van Fiqueren gevolgd met
behoud van volgorde en keuze van de afbeeldingen. Toegevoegd
worden: de nieuwe in de Republiek na 1582 geslagen munten, een
vollediger reeks van Engelse munten - het is de tijd van het
verbond met koningin Elisabeth I! - en - in overeenstemming
met de handelsbelangen van de jonge staat - wat meer Duitse
daalders : de weglatingen betreffen vooral verouderd klein geld,

Ook de Instructie van 1580 werd opnieuw uitgegeven. Hier is
de aansluiting bij het voorbeeld nog veel nauwer. Het Manuael

orle Handlboeck inhoudende die weerde van een Marck ... nan alle
qbeoalueerde ende onqeoalueerde Munte, eveneens in hetzelfde jaar
verschenen, blijkt vrijwel een copie te zijn van de lnsiructie.
Verlaten wordt slechts de onpraktische indeling in getarifieerde
en verboden munten: hij ieder gehalte worden telkens eerst de

(35) Over het herstel van het collège van Generaal-Meesters : R. BULSMA,

in Innenlarlsseti van Rijks en arulere archieoen, 2, 1930, p. 30.
(36) Over hem: E. W. MOES, De Amsterdamsclie boekdrukkers en uilgevers in de

lôe eeuw l, Amsterdam, 1900, p. 164-173, en Hoc, Charles-Quint, fiche 0 197.
(37) De uitgaven van 1586 zijn bibliografisch bijeen te vinden bij Mozs, Il,

Amsterdam, 1907, p. 45-50.
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5. Bourgondische dubbele stuiver, in: Insiructie 1580 (onder ge
valueerd zilver)

6. Vlaamse botdrager, in: Instructie 1580 (onder ongevalueerd
zilver)

7. Bourgondische dubbele stuiver en Vlaamse botdrager, in: 1\1a
nuael 1586

(herkornst van de Iotos : 5. Kon. Bibl. Albert I, Brussel - 6 en 7.
Kon. Penningkabinet, Den Haag)
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munten uit het eerste deel van de Instructie afgebeeld, daarna
- merkwaardigerwijs nog gescheiden door een zinloos ornament
randje - die van het tweede gedeelte. De nieuwe prijzen - in
overeenstemming met de gewijzigde koersen - zijn niet gevonden
door de oude met een vaste coëfficient te vermenigvuldigen, maar
aangenomen moet echter worden dat niet een volledig nieuw on
derzoek is ingesteld : voor ieder gehalte zal met enkele steekproe
ven de nieuwe prijs zijn bepaald. De inhoud is in twee opziehten
gewijzigd: de enige toevoeging zijn de nieuwe Nederlandse en
Engelse munten, tezamen 50 afbeeldingen. Daartegenover zijn ech
ter 215 afb. weggelaten: in iedere gehaltegroep zijn aanvankelijk

-zeer enkele, verderop in het boek echter zeer grote aantallen
vervallen. Men krijgt sterk de indruk dat deze zijn weggelaten,
deels omdat in het te Amsterdam beschikbare materiaal geen ge
schilde houtblokken te vinden waren, deels eenvoudig am de om
yang van het boek te beperken. Het Manuael kan dan ook niet
als een nieuwe opname van de toestand in 1586 beschouwd worden,
maar aIs een wat slordige adaptatie van het in Antwerpen in 1579
en 1580 verrichte werk,

Een afzonderlijke heruitgave van de Figuren der verboden mun
ten kwam in 1586 niet tot stand: het hoogtepunt van de hage
munterij was reeds voorbij en de zaak was niet meer aktueel.
De beide overige uitgaven werden verschillende malen opnieuw
gedrukt: het Manuael het laatst in 1610, zonder dat principieel
iets was gewijzigd, de Beeldetiaer veel vaker, het laatst in 1626,
nadat bi] behoud van het systeem, de inhoud geleidelijk aanmer
kelijk was gewijzigd.

Dit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn dat de rnunt

boekjes van 1579 en 1580, waarvan de Instructie de beIangrijkste
is, een scharnierpunt vormen in de geschiedenis van deze geïl
lustreerde uitgaven: zij vormen de uiteindelijke systematisering
van de voorafgaande publicaties en zijn het voorbeeld geworden
voor de nieuwe afzonderlijke reeksen van de Spaanse Nederlanden
en van de Republiek.

Den Haag. H. ENNO VAN GELDER.

RÉSUMÉ

Parmi les pièces les plus importantes qui ont été décrites par
Marcel Hoc dans sa bibliographie des placards monétaires des
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16e et 17e siècles figure l'Instruction pour tous changeurs de 1580.
Cette instruction comporte la reproduction de 1105 espèces mo
nétaires en or et en argent avec mention du prix auquel elles doi
vent être rachetées par les changeurs. L'ouvrage appartient à une
série d'éditions officielles des années 1578-1581, lorsque les États
généraux tenaient le pouvoir aux Pays-Bas et faisaient un effort
louable pour clarifier la situation monétaire après le désordre qui
avait régné pendant les premières années après la Révolte. Tou
tes sont publiées par l'imprimeur anversois Guillaem Van Parijs
d'après les données rassemblées par les maîtres généraux des mon
naies. Quelque peu auparavant avaient déjà paru les Figueren
de toutes les espèces monétaires autorisées et les Figueren d'un
certain nombre d'espèces interdites depuis peu. De sa propre
initiative, Van Parjs y ajouta encore un Thresoor de toutes les
espèces qui lui étaient connues, destiné moins à la pratique du
change qu'aux amateurs d'antiquités.

L'Instruction très circonstanciée a surtout de l'importance parce
que les prix auxquels les monnaies devaient être livrées y sont
indiqués pour la plupart des espèces de monnaies autorisées et de
pièces interdites qui se rencontraient de ce temps aux Pays-Bas
et de ces prix on peut déduire l'aloi. L'ouvrage a été imprimé
avec très large emploi de gravures sur bois qui avaient déjà été
confectionnées pour les éditions des prédécesseurs de Van Parijs,
depuis 1541, et qui avaient été employées en dernier lieu pour les
publications de Plantin - Van Parijs en 1575. Dans la nouvelle
édition, elles ont été rangées autrement, suivant les ordonnances
récentes, et pourvues des prix calculés par les maîtres généraux.
Le volume doit donc être considéré comme le point d'aboutisse
ment d'un développement systématique des manuels monétaires
illustrés dont la publication avait commencé à la fin du xv e siècle.
D'autre part, rIns truction est devenue le modèle des suites de ma
nuels de l'espèce publiés après 1581 dans les Pays-Bas dorénavant
séparés. Dans les Pays-Bas espagnols, la Carte ou Liste contenant
le prix, de 1620, en dérive de même que l'Ordonnance et Instruction
de 1633, où se trouvent encore employés la plupart des mêmes
bois gravés. Dans la République, l'Instruction a été adaptée en
1586 sous le titre Mcnuael oîte Handiboeck inhoudende die weerde, 
pour lequel on fit usage de bois gravés à l'origine pour des petits
manuels monétaires publiés à Amsterdam.




