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MICHEL JENNES

DE NUMISMATEN

J. B. VAN DER STRAELEN EN F. VERACHTER

OVER DE ANTWERPSE NOODMUNT VAN 1814

Wanneer het einde van het Franse keizerrijk nakend was zou
Antwerpen, toen nog omwalde vestingstad, een 3 maanden lange
belegering kermen. Gedurende de maanden februari, maart en
april van het jaar 1814 zou er in de ingesloten stad een tekort ont
staan van de lagere muntwaarden.

Carnot, de Franse militaire gouverneur, zal bevel geven (1) een
koperen noodmunt te slagen van 5 en 10 centiemen.

Er zou gemunt worden door Wolschot, in zijn werkplaatsen en
gieterij. Later wordt hij bijgesprongen door het atelier van het
Arsenaal, als blijkt dat het produktiepeil te laag ligt. Ondertussen
worden de initiaien van Napoleon, afgetreden op 4 april 1814,
vervangen door deze van Louis XVIII.

Het grote aantal variëteiten, het gebrek aan officiële bescheiden
en de omstandigheden waarin de aanrnuntingen plaatsgrepen, om
geven deze Antwerpse noodrnunt met een waas van geheimzinnig
heid, die een voortdurende aantrekkingskracht op numismaten
heeft uitgeoefend.

Met bet onderhavige wensen we twee eminente Antwerpse nu
mismaten te laten kermen, die zowat tijdgenoten waren toen deze
noodmunt op bevel van (C Le Grand Carnot» aangemunt werd,
Hun aantekeningen, betreffende dit onderwerp, waarvan we ver-

(1) 10 maart 1814, «ordre du jour D, gedrukt te Antwerpen bij Poittevin ",'" ....
de La Croix, rue Bonaparte. Het is onzeker of dit druksel l1etzelfde is als het- , ', ...,-;',

:~:~:~:~::;i~~:7;:::;~:::;~ :~I~C:d~:v;:p~r:~I~~ ~~~~em;~: ...•.••.••.•••••••••••••••••• }ii"i);111



134 M. JENNES

onderstellen dat de lezer er mede vertrouwd is, zullen we in twee
bijlagen weergeven.

Om deze teksten naar waarde te kunnen schatten is el' een meer
algemeen beeld over hun numismatische belangstelling en werk
onontbeerlijk.

Jan B a p t i s t Van der S t r a e 1e n werd geboren te
Antwerpen in 1761. Hij studeerde aan de Akademie en legde zich
toe op het etsen (2), doch werd notarisklerk. Van zijn vader erfde
hij de passie om kunstwerken, boeken, en munten te verzamelen.
Hij overleed in 1847. Zijn geschrîften, waarvan geen enkele tij
dens zijn leven gepubliceerd werd, zijn van groot belang vcor de
kunst en lokale geschiedenis. Vaoral als kronijkschrijver heeft
hij zich doen waarderen. Hij verwijst en voegt de originele hrief
wisseling en documenten toe aan zijn betogen, wat zijn werken
tot een veelvuldig geraadpleegde bron maakt voor de geschied
schrijving van zijn tijd (3).

Naast al die kronijken legde hij honderden gebeurtenissen vast
meestal handelend over de verdwijnende instellingen, ambachten
en gewoonten na de Franse inval in ons land (4).

Het is hier enkel onze bedoeling om zijn numismatîsche aktivi
teiten in het licht te plaatsen.

F. Verachter, de Antwerpse stadsarchivaris en numismaat van
formaat - en die we hierna bespreken - getuigt zeer erkentelijk
over Van der Straelen :

« Pendant plus de 30 ans nous avons été dans la position d'ap
précier les connaissances solides et nombreuses de cet homme
de bien, et nous ne dissimulons pas de le dire, que c'est par lui
que nous avons été instruit dans les vrais éléments de la science
numismatique 1) (l').

(2) Het Plantin Museum bewaart van hem een St-Franciscus, studie naar
Van Dijck, Verder zijn el' verschillende tekeningen van hem vermeld in Des
jardin,« Description des cartes de la province d'Anvers et des plans de la ville »,

2 e suppl. Antwerpen, 1888, nv 195-7, 8, 9, 10 zijn gravures van E. Puttaert
naar een akwarel van J. B. Van der Straelen.

(3) VAN DER STRAELEN, Frans en Jan-Baptist, Kronijk van Antwerpen
1770-1817, uitgegeven in 192.9~36, 8 delen.

(4) In het stadsarchlef te Antwei pen (SAA) zijn verschillende van zijn ge
schriften bewaard.

(5) VERACHTER, F., Introduction. - Histoire monétaire d'Anvers SAA, Pk
3005. Maakt o.m. een interressant cverzicht van aIle gekende plaatselijke nu
mismaten, graveurs en drukkers van muntordonnanties. Weerstaat de verge-



DE ANTWERPSE NOODMUNT VAN 1814 135

Ook veel later zal men zeer lovend over zijn eruditie spreken en
hem vergelijken met de meest gekende numismaten van het begin
der Ig e eeuw (6).

Voor de huidige onderzoekers numismaten kunnen volgende
handschriften, die in het Antwerps Stadsarchief te vinden zijn (7),
van belang zijn:

- « Gouden en Zilveren munten der Hertogen en Hertoginnen
van Brabant» (Samengesteld volgens de muntordonnantieën en
evaluatieën, gedeeltelijk volgens de geschriften van Waterloos,
begin 17e eeuw).
- (1 Notas over de munten van Vlaanderen, Holland en Zee
land »,

- « Evaluatieën en Ordonnantieën » (een verzameling van ko
pies die hij genomen heeft van de originelen en die hij nodig
had om voorgaande studiën te funderen.)
- (1 Copye van den Erfmuntboeck» (Is een kopie door hem
gemaakt naar het originele erfmuntboek van de Brabantse mun
ters. De opvolging van de munters is opgedeeld in de zoge
naamde (1 tiende plaatsen 1), de Brusselaars en de Leuvenaars.)

Verder moet hij de auteur zij n van een « Observation sur les let
tres ou caractères anciens aux Pays-Bas, médailles ou monnaies
et autres» en een beschrijving van « Trésor de terre près de Zam
mel ». Beide zij n niet tot ons gekomen of niet voltooid gewor
den (8).

Van der Straelen bezat een gewaardeerd munt- en penning
kabinet dat gedeeltelijk verkocht zou worden (9) en deels zou
overgegaan zijn in de handen van zijn vrouw, zodat het terecht
kwam in de families Moons en Van Lerius (10).

Wanneer we dit weliswaar vrij slordig tot ons gekomen geheel
overschouwen, dan moeten we besluiten dat we te doen hebben

Iijking met C. P. Serrure's overzicht (1e hooîdstuk hlz. 1-90) in (1 Notice sur le
cabinet monétaire de S. A. le Prince de Ligne ~.

(6) A. GOOVAERTS, inleiding in verkoopskatalogus (10), «Numismate des
plus érudits, V. d. Straelen était sur le terrain de la numismatique l'émule des
Geelhand, du comte de Renesse-Breidbach et du chanoine Ullens t.

(7) ln volgorde Pk 2908, 2909, 2.757, 2.756.
(8) Vermeldîng gevonden in Pk 2918.
(9) Catalogue d'une belle collection d'anciennes monnaies prcoenani du ca

binet J.-B. Van der SLraelen, 8 blz. 141 nummers verkoop mei 1853. eksemplaar
aanwezlg in het werk van Verachter F. (23) volume V doc.

(10) Les collections Van der Straelen - Moons - Lerius à Anvers, van Heist
9 volumineuze delen.
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met een voor die tijd onderlegd en belezen numismaat. Dit besluit
en de erkenning van de waarde van zijn geschriften schijnen ons
nodig, om zijn nota over de noodmunt te waarderen als een ob
jektief en waarachtig ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen
binnen de tijdspanne maart-april 1814.

In zijn « Kronijk van Antwerpen 1) haalt Van der Straelen na
tuurlijk de feiten aan die betrekking hebben op de Antwerpse
noodmunt (11). Tevens vermeldt hij hierin een uitvoeriger be
schrijving van zijn hand: (1 van het obsidionaal geld ziet mijn
note 1) (12). Het is deze nota die we terugvonden in een zijner dos
siers (13) ; ze beslaat slechts één folio overladen met zijn kenmerkend
miniatuur handschrift. In bijlage I geven we de volledige tekst
weer van deze nota. Waarschijnlijk is het wel het enige verhalend
verslag van de werkzaamheden rond de Antwerpse noodmunt.
Het bevat meerdere gegevens die voor ons niet nieuw zijn; toch
menen we dat er enkele interessante details in staan, waarover
hierna enkele opmerkingen.

De ondernemer van de noodmunt, Wolschot, blijkt zijn eerste
proeven van het 5 centiemen stuk reeds gemaakt te hebben voor
dat het op 10 maart tot een akkoord komt met gouverneur Car
not.

Deze eerste stukken wegen zwaarder dan de officiële, en enkele
ervan zou Wolschot zelfs aangeboden hebben aan zijn opdracht
gevers om hen van zijn kunde te overtuigen. Niettegenstaande het
proeven zijn, en daarom erg verschillend in gewicht en diameter,
zullen ze toch in omloop gebracht worden. Hierover meer bij de
bespreking van Verachter's katalogus. Daaruit blijkt ook dat de
eerste geldstukken van 10 centiemen reeds de 12e maart aange
maakt werden.

Zoals we reeds wisten uit de eindafrekening van Wolschot (14)
krijgt hij een vierde voor Ioon en onkosten.

Om dit te vereffenen laat de marine het kopergewicht met 1,4
verminderen. Zo ontstaat een verschil t.o.v. de faciale waarde
en kan aannemer Wolschot vergoed worden.

(11) O. e., deel VIII, p. 160, 159, 162.
(12) Ibid., p. 160.
(13) SAA, Pk 2909.
(14) BORDEAUX, La médaille frappée en l'honneur de Pierre Lair à Anvers en

1814, el les monnaies obsidionales Anversoises, în RBN, 1910, p. 196.
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Kronijkschrijver Van der Straelen meent dat het arsenaal op

zijn beurt met de aanmunting start zonder toelating van de gou
verneur. Nochtans zou el' een dagorder uitgegeven zijn, zoals
blijkt uit de studie van Bordeaux (15).

Met de vervanging van de « N » door de ineengestrengelde « LL »

zou maar eerst begonnen zijn op 21 april; dit klopt met de nauw

keurige gegevens van de katalogus van Verachter, zie bijlage II.
Het zou gebeurd zijn met de toelating van de gouverneur, wat

ons evident lijkt; het kan immers moeilijk dat, zoals wel eens
beweerd wordt (16), tegelijkertijd op twee verschillende plaatsen,

naar eigen goeddunken, begonnen wordt met nieuwe gelijkaardige
muntstempels.

In een onlangs verschenen artikel (17) vonden we een breed
voerige argumentatie dat de zilveren 5 en 10 centiemen moeilijk
gemaakt kunnen zijn tijdens de bezetting, en mogelijk wel verval
singen zijn.

Van der Straelen geeft ons een aanwijzing: « 29 april, ter gele
genheid van het bezoek van de gouverneur Carnot op de werkplaat
sen van Woischot slaat deze enige stukken in zilver » (l8).

Maar in afwijking van een oud gebruik waarbij men hertog of
regent vereerde met een proefslag in edel metaal, schenkt hij deze
stukken niet aan Carnot. Wat uitlegt waarom zij niet in diens
verzameling te vinden zijn. Zijn handelswijze is niet zo onbegrij
pelijk ; de tijd was el' niet naar om geschenken te geven, en tegen
over de vroegere tradities stelden de verhoudingen tussen uitvoer
der en opdrachtgever in 1814 zich gans anders.

Tot daar over de « nota » van Van der Straelen, van zijn werk
nog meer opsommen is moeilijk, waarschijnlijk is een en ander
weI verloren geraakt.

Verscheidene zijner nota's en studieën werden ten dele benut
door F. Verachter, die we hierna behandelen.

(15) O. C., p. 196.
(16) Bij Bordeaux en o.a, ook bij E. LE POITTEVIN DE LA CROIX, Histoire

physique, politique et monumentale de la ville d'Anvers, Antwerpen, 1847,

p. 378.
(17) COLLAERr, M., Monnaies frappées à Anvers en 1814, in Bulletin du Cercle

d'éludes numismatiques, 1968, p. 32-33.
(18) Zie bijlage 1.
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De figuur van F. Ver a ch ter (1797-1870) ontbreekt ten
onrechte in de nationale biografie; gelukkig is onlangs een uitvoe
rige studie over hem verschenen (19).

Ook hij ervoer bij het verdwijnen van al het « oude 1) de aanspo
ring om de geschiedenis ervan vast te leggen ; ook hij is een ver
woed verzamelaar van munten, gravures, boeken en allerlei an
tiek. Het grootste deel van zijn leven was hij bibliothecaris en
archivaris te Antwerpen, vandaar zijn enorme kennis en belezen
heid aangaande onze geschiedenis. Reeds vroeg is hij in de nu
mismatiek geïnteresseerd, maar zijn verzameling begint pas echt
wanneer hij een muntvondst uit Mechelen, bestaande uit gouden
en zilveren munten, aankoopt (20).

Verachter zou enkele werken laten drukken, maar ook bij hem
is veel in handschrift gebleven.

Zeer verschillende onderwerpen zoaIs: ommegangen, boekdruk
kunst, han deI, houten gevels, beruchte moordzaken, artsen, kwak
zalvers enz. enz. Iagen hem nauw aan het hart. Laat ons alleen
zijn numismatisch werk beschouwen. Zijn belangstelling zou zich
vooral toespitsen op het Antwerpse muntatelier, zonder andere
gebieden te veronachtzamen.

Het voert hem tot één zijner grootste werken: « l'Histoire moné
taire d'Anvers 1) een lijvig handschrift, met bijgevoegd 6 delen
dokumenten en nota's, waartussen o.a. het origineel van de af
rekening van de noodmunt van Woischot (21) samen met een op
stel van ongeveer 5 blz. dat zijn kennis en belangstelling over onze
noodmunt bewijst.

Dit monumentaal werk, heeft nog steeds niet de gepaste waor
dering gevonden, alhoewei het reeds sinds 1877 in de Antwerpse
stadsbibliotheek berust (22). Voor dit, toch weI bijzondere werk,
schreef hij ook een « Introduction 1) (23), die echter door de jaren

(19) W. COUVREUR. Frederik Verachter, Anlwerps siadsbibliatekaris en ar
chioaris, in Antwerpen, tijdschrift der stad, 1973, nO 1, p. 44-60.

(20) Beschreven in vol. V, doc., van zijn Histoire monétaire d'Anvers. Men
vond bij het afbreken van een huis op den BruuI te Mechelen op 28 mei 1838,
75 gouden munten in een eiken balk, Zie hierboven p. 153-165 de bijdrage
van M. Colaert.

(2.1) Te vinden achteraan in het deel il Documens III l>.

(22) Werd aangekocht op de veiling Ter Bruggen, Ret belang ervan werd
door Mahot besproken in het Bulletin de la Commission Royale d' Histoire,
1894, p. 236: (l Monuments inédits pour l'histoire d'Anvers &.

(23) Ibid. (5)
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heen afgescheid geraakte van het hoofdwerk. Deze beschrijft de
Antwerpse drukkers van muntordonnantieën, graveurs en vooral
muntverzamelaars, door de eeuwen heen.

Spijtig genoeg blijven, ondanks onze opsporingen, de illustraties
die voorzîen waren in de «Histoire monétaire 1) onvindbaar. Ze
zijn ten dele van zijn hand, en ten dele van Van der Straelen,
en ons inziens zeer belangrijk voor de Brabantse rnuntgeschiedenis
en de Antwerpse îconografie (24).

Vanaf maart 1840 begint Verachter in eigen beheer (25) een niet
periodieke reeks nit te geven over de muntgeschiedenis der Neder
landen : « Documents pour servir à l'histoire monétaire des Pays
Bas 1). Uitgegeven tussen 1840 en 1845, zou ze het brengen tot 5
afleveringen. Gezien deze afleveringen op slechts 100 eksemplaren
verschenen, zijn ze vrij zeldzaam. Voor de eerste nummers kreeg
hij zelfs subsidies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Achtereenvolgens verschenen:

nO 1, p. 5-16, « Recherches sur les deniers bastiniens }).
p. 17-24, « Les seigneurs de Cuivre et leurs monnaies 1).

nO 2, p. 25-26, «Supplément aux monnaies de cuivre Il.

p. 27-56, (1 Monnaies de Maximilien et Philippe frappées à
Malines (1485-1489) l).

nO 3, p. 57-66, <1 Oboles du comte Gerolphe ».
p. 67-102, li Monnaies de Philippe de Saint-Paul frappées

à Louvain. 1429-14301}.
nO 4, p. 103-114, (1 Monnaies du duc Antoine frappées à Vilvorde

et à Louvain 1409-1412 »,
p. 115-151, (1 Monnaies de Jean IV duc de Brabant frap

pées à Vilvorde, Maestricht et à Bruxelles,
1417-1421 ».

p. 148, een repIiek aan de RBN wegens haar recensie
over zijn vorige afleveringeruê").

nO 5, p. 153-238, « Monnaies frappées à Bois-le-Duc 1) (27).

(24) In het deel « Documens II & worden er 31 gravures en tekeningen aan
gegeven waaronder: de gevel van de oude munt in de borchgracht van H. De
Corto de gevel van het huis van de waradijn van J. Trachez, een tekening van
het fronton van het muntatelier, binnenzicht van de gevangenis van de munt
enz.

(25) Gedrukt bi] Le Poittevin de La Croix te Antwerpen.
(26) Besproken in RBN, 1845, p. 83-86, 133, dom Piot.
(27) Deze laatste aflevering werd vooraîgegaan door een Notice sur les mon

naies de Bois-le-Duc, in M essayer des Sciences historiques de Belgique, 1842
(Bestuurder C. Serrure).
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Van het nummer 5, dat 90 blz. telt, liet hij 25 extra eksemplaren
drukken. Deze verschenen onder een aparte omslag met aIs titeI:
« Histoire monetaire de Bois-le-Duc ».

Een eksemplaar liet hij geworden aan de Nederlandse konîng
Willern I (Verachter was orangist).

Praktîsch ononderbroken heeft hij voortgewerkt aan zijn Ant
werpse muntgeschiedenîs waarvan, op een bepaald moment, zelfs
de uitgave in het vooruitzicht gesteld was (28). Het blijkt inder
daad dat hîj voortdurend zijn kennis trachtte te vermeerderen door
briefwisseling die hij onderhield met gekende historici en numisma
ten zoals Van Lerius, J. F. Willems, C. P. Serrure, J. B. Van der
Straelen, J. Lelewel en vooraI P. O. van der Chys (29).

Kreeg Verachter in het binnenland veel kritiek op zijn «geslo
ten» archiefbeleid, in het buitenland was hij zeer gewaardeerd.
Zo was hij lid van de « Maatschappij van Nederlandse Letter
kunde }) (te Leiden) - dank zij van der Chys - en van de (1 Royal
Numismatic Society » te Londen (reeds vanaf 1840).

Een weinig gekend handschrift van Verachter is zijn « Catalogue
des monnaies frappées dans la ville d'Anvers » (30). Hierin be
schrijft hij chronologisch alle toen bekende Antwerpse munten,
met opgave van uitgiftecijfers en ordonnantieën. AIs we hiermee
de (1 Histoire métallique et de gravure d'Anvers 1) van Ter Bruggen
vergelijken, dan zien we dat dit laatste kwasi volledig overgeno

men, en dus in feite het werk is van Verachter.
In de eerste uitgave van Ter Bruggen (1867) - Verachter leeft

nog - wordt dit nog aangegeven: (1 redige suivant les notes de
Mr. Verachter 1). Bij de latere uitgave van 1875 wordt dit botweg
vergeten (Verachter overleed in 1870).

Latere numismaten hebben steeds verwezen naar het werk van
Ter Bruggen, terwijl de originele gegevens van Verachter in de
vergeethoek geraakten en dus te vin den waren in zijn « catalo
gue ... l).

(28) Volgens een artikel over de Brabantse munt in hel dagblad « Den Ant

werpenaer s, 22 mey 1845.
(29) Van deze laatste die hi] goed kende, auteur van verschillende numlsma

tische werken, waaronder voor ons van belang : Munten der herlogdommen
Braband en Limburg nana] de nroeqste tijden loi de paciticatie van Gent, Haarlem,
1851.

(30) SAA, Pk 3006.
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Een der hoofdstukken van dit manuscript is gewijd aan de
catalogering van de noodmunten van 1814. Alhoewel het geen
nieuwe elementen bevat, achten we het nuttig, na meer dan 50
jaar, dit hoofdstuk van zijn catalogus weer te geven (in hijlage II)
wegens zijn authenticiteit en overzichtelijkheid.

Tussen haakjes vermelden wij de corresponderende nummers met
Ter Bruggen.

Voor de duidelijkheid hebben wij steeds weerkerende gegevens
beter gerangschikt en afgekort.

Zoals reeds aangestipt vond men onlangs (31) het originele ver
slag van W olschot terug. Daarbij is ook een opstel van Verachter
over de Noodmunt. Vroegtijdig opgemaakt vermeldt het slechts
7 varianten, terwijl Verachter in zijn latere «catalogue... )} er veel
meer kent. In dit eerste opstel leren we de twee graveurs kennen
die voor Woischot werkten. De afkorting (c V)} op de noodmunt
verwijst naar Van de Goor, terwijl de «R)} Ricqeur aangeeft (32).
Later in zijn katalogus, zou Verachter nauwkeurige emissiecijfers
en data opgeven.

Waar haalde hij plots die kennis vandaan? Een klein briefje,
later toegevoegd aan het dossier, licht een tip van de sluîer op.
Verachter moet te rade geweest zijn bi] A. J. Steenecruys, die hem
in een « Note de Mr. Steenecruys i - het briefje in kwestie - ver
schillende getallen en data mededeelt betreffende de noodmunt (33).

Deze Steenecruys was vôér de eeuwwisseling notaris (34). Hij
wordt eehter niet meer vermeld als notaris in 1814. Hij ook was

(31) H. L. V. DE GROOTE, die deze papieren vond, besprak ze uitvoerlg in
De Anlwerpse nooâmunt van 1814, Balanstnakers en ijkers te Antwerpen bi]
het einde van de ISe en te» eeuw, in Vlaamse Slam, 1974, p. 353-362 en 461-470.

(32) En niet Ransormet de q aide de champ ~ van Carnot, zoals BORDEAUX,

o. C., p. 310, aangeeft.
(33) We citeren o.a, q Note de M. Steenccruys 18-8-1838 (1828?)

3° Op den penning met cent's : den stempel gebroken op 12 meert 10 u voor
middag zijnde slechts 100 stuks hiervan geslagen aangesien de meerder va
leur dan t'gelt.

4° 10 cent, N zonder letter eerst geslagen 12 meert 1814 12 u s' middags hop
land.

5° 10 cent met R, 10 penning geslagen met de pers bij Wolschot op de Meir. »

(einde citaat),
(34) Hij staat nlet op de lijst van degenen die de eed aîlegden voor de Fran

sen. Hij behoort in 1814 tot de 600 zwaarst te belasten personen met een aan
zienlijk bezit van 12.000 fr (RAA, Provinciearchleî, J 163).
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een hartstochtelijk liefhebber van kunstwerken, boeken en mun
ten. Verachter beweert dat het muntenkabinet dat hij gevorrnd
had merkwaardig was en tot in het buitenland gekend (35).

Steenecruys moet aanwezig geweest zijn bij de rnuntslag in het
atelier van Wolschot, van beroepswege, of als geïnteresseerde toe
schouwer. In ieder geval kermen we van hem verschillende attes
ten, geleverd bij de eerste geslagen munten van nieuwe stempeIs (36).

Verachter zal bij de veiling van het kabinet Steenecruyse (37)
enkele van die merkwaardige stukken aankopen en tekent er zelf
genoegzaam bij aan: «bonne occasion). Ook Wolschot wordt door
Verachter benaderd; hij krijgt enkele uitzonderlijke stukken, en
waarschijnlijk het originele rapport, dat later in zijn dossier ge
raakt :

« De toutes ces pièces appartenants à la fabricque de Wolschot
nous possèdons des exemplaires variés à l'infini et que nous te
nons en partie de la générosité de l'ingenieur entrepreneur ».

In het atelier van de Marine werd dezelfde noodmunt aange
rnaakt onder de Ieiding van de graveur Gagnepain zelf. Verachter
kent ook deze man persoonlijk en verkrijgt van hem verscheidene
muntstukken:

« Messieur Gagnepain aussi et que rai beaucoup connue, a
bien voulu me gratifier de quelques exemplaires choisis parmi
les pièces remarquables, fabriqué par ses soins dans les ateliers
de l'Arsenal 1).

Zo kornt Verachter in het bezit van uitzonderlijke verzameling
noodmunten van 1814, opgebouwd door ruilen, giften of aan
kopen via drie personen die bij de aanmunting direkt betrokken
waren: Wolschot, Gagnepain en Steenecruys. Deze unieke ver
zameling, beschreven in Verachter's catalogus, komt in handen

(35) VERACHTER, ibid. (5), p. 42. Ecn gedeelte van dil rnuntenkabinet zou
Steenecruys verwisselen Legen een zeldzaam rnanuscript : « Tijdsgebeurtcnissen
binnen Antwerpen 1792 tot 1797 », 10 vol. met tekeningen en gravures. Huidig
bezit Konlnklljke Bibliotheek zie VAN DEN GnEVN, Catalogue des manuscrits,
deel VII.

(36) E. TER BRUGGEN, Histoire métallique el histoire de la gravure d'Anvers,
1875, p. 36.

(37) Catalogue du magnifique cabinet d'antiquités de A. J. Steenecruus,

1840, vanaf p. 90 munten en medailles, waaronder «na 1816 : 180 pièces obsi
dionales de 10 et 5 cent. frappées à Anvers en 181<1, 1 en argent et 3 en plomb»
sarnen verkocht voor 30,50 fr.
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van Ter Bruggen. De integrale verzameling wordt daarna aange
kocht door de stad Antwerpen en berust nu in de reserve van
't Vleeshuis (38).

Wanneer Bordeaux spreekt over de emissiecijfers (39), beweert
hij dat deze door archivarissen zijn opgegeven volgens bronnen
waarvan (Ion ignore maintenant le lieu de dépôt », Hoogstwaar
schijnlijk betrof het hier nogmaaIs Verachter's catalogus in hand
schrift.

En nu de gegevens van die catalogus. Ter controle hebhen we
de data van de stortingen sarnen met de sommen - vermeld door
Wolschot - geplaatst naast de uitgiftecijfers van elke type van
de catalogus Verachter (zie tabel).

De afwijking is nihil, de betrouwbaarheid van de cijfers en de
indelingen in variëteiten lijkt ons vaststaand. Uitzondering dient
echter gemaakt voor de uitgifte van de Marine waarvoor Verach
ter geen indeling in variëteiten geeft, zijn kennis van dit atelier
zal waarschijnlijk onvoldoende geweest zijn.

Dit deze tabel blijkt eveneens dat de proeven van het 5 centie
men type ook officieel gestort werden en dus in omloop kwamen.
Tussen de types van de catalogus, die we van een nummering
voorzagen (nrs. 1 tot 16), heeft Verachter in potlood aanduidingen
gemaakt over de muntstempel zoals : « 10 coin 1), 20 coin », C{ même
coin 1) enz. "vVe hebben deze belangrijke aanduidingen overgeno
men en in de tekst tussengevoegd.

Over deze muntsternpels, als we in overweging nemen dat de
eerste beschadigd werd en vernietigd (we tellen er nog negen)
moeten we nochtans een randbemerking maken. Voor de nrs. 2
en 4 van het 10 c. type van de katalogus staat er respectievelijk
« 10 coin 1) en « même 10 coin avec l'élevure ». Dit zou dus een be
schadigde muntstempel zijn, Verachter heeft waarschijnlijk het
nederlandse woord « puist 1) weergegeven door « élevure » (40).

De anomalie is nu echter dat de volgende aanrnaak van het
10 centiemen muntstuk (het nr. 6) onverklaarbaar aangeduid wordt
door «3° coin 1), daar waar het «20 coin l) zou moeten zijn.

(38) I. VERTESSEN, Hel numismatisch bezli van de Ouâkeidkundiqe musea
der stad Antwerpen, in Bulleiijn van he! Europees Genoolschap voor Muni- en
Penningkunde, maart 1955, p. 28-30.

(39) O. e., p. 325.
(40) BORDEAUX, o. c., geeït p. 314 een andere verklaring hiervoor.

10
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Specialisten numismaten kunnen proberen aan de hand van
Verachter's cataIogus en de verzameling van het museum Vlees
huis te Antwerpen de geheimen te doorgronden die, ondanks alles
nog verscholen liggen in deze lokale noodmunten.

Ons was het in dit opstel in de eerste plaats te doen om de men
sen te laten kermen die, beroepshaIve of aIs belangstelIenden, bij
de aanmaak van deze noodmunt betrokken waren.

5 CENTIEMEN

aanmaak volgens aflevering volgens
kataloog Verachter rapport Wolschot

nO tijdspanne aantal tijdstip aantal

8 maart 180
1 ~

12 maart

13 maart
2 t 2.820

19 maart 19 maart 3.000

19 maart
24 maart 3.000

5 ~ 6.000 26 maart 1.000
31 maart 1.000

1 april 1 april 1.000

2 april 2 april 2.296
8 ~ 4.290

-6 april 6 april 2.000

6 april

-t 8 aprîl 2.000
9 7.000

9 april 9 april 5.000

10 april
12 t 1.000

18 april 18 april 1.000

totaal 21.290 21.296
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10 CENTIEMEN

145

aanmaak volgens aflevering volgens
katalogus Verachter rapport Wolschot

nO tijdspanne aantal tijdstip aantal

12 maart 3.500
2 t

15 maart

16 maart
4 ~ 4.000

19 maart 19 maart 7.500
-

20 maart
24 maart 8.500

6 -1r 28.500 26 maart 9.500
31 maart 10.500

1 april

1 april 1 april 9.500
2 april 6.688
6 april 11.500

7 65.688 8 april 9.000
9 april 7.500

,J, 13 april 10.000
18 apl'il 18 april 11.500

20 april 20 april 10.000
10 ~ 20.000

22 april 22 april 10.000

23 april
26 april 10.000

11 52.760 26 april 10.000
29 april 10.000

t 30 april 14.766
2 mei 2 mei 8.000

totaal
\

154.448 154.454
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BIJLAGE 1

Belegeringsmunlen der stad Antwerpen (daor J. B. VAN DER STRAELEN)

Deze stad, sedert de rnaend [anuary 1814, door de trouppen der
geallieerde mogendheden belegert zijnde, was el' wegens het Fransch
Gouvernement als gouverneur dezer stad aangestelt zekeren L. N. M.
Carnot geboortig van Besancon in Bourgondië generaal en ...
die alhier op 2 febrary van Parijs langs (H)Olande aangekomen is,
dezen in een order van den dag van 10 meert daernaer geordonneert
hebbende, « dat el' zonder uytstel eene belegeringsrnunt monnaie ob
sidionale zal geslagen worden, welke in Antwerpen cours zal hebben,
zoo lange als den staet van beleg zal dueren ; dat deze munt sal be
staan uyt stukken hebbende bijna de innerlijke waarde van 5 cen
timen, welke zullen gegeven worden door de publieke kassen en in
de besondere betaelingen voor deselve waarde van 5 centimen (a)
Dat die munt voor stempel dragen sal van den eenen kant: mon
naie obsidionale en int' midden 5 cent; van den anderen kant:
Anvers 1814, int' midden een groote N omringt met eenen lauwer
kroon 1)

« Dat J. F. Woischot koper en ijzergieter der Marine uytsluytelijk
met de fabricatie dezer munt belast is »

Gemelden Joseph F. Wolschot, ook gewlchts en balansmaeker,
woonende int' hopland tegen de veste binnen deze stad, had sedert
8 mey (moet 8 maart zijn) reeds verscheyde stukken op het voarge
geven gewigt, te weten van 28 tot 30 int'pond, tot preuven geslaegen,
en eenlge der selve, ook in zîlver, aen den vaors. gouverneur, en aen
de prefect vereert.

Den gouverneur had intusschen aen genoemde Wolschot bevolen
van ook stukken van 10 centimen op de selfe beeltenisse te maeken,
welke hij op 12 derselve maend voor de eerste mael en tot eene preuve
gemunt heeft. Den gouverneur, ingevolge de schikkingen met ditto
Wolschot ten opsigte vant: vinden der onkosten vant' fabrikeren
aengegaen, en naer dat el' een zeer kleyn getal stukken van 5 centi
men geslaegen waren, beveelden van de selve 1/4 ligter te maeken
en cliensvolgens, bij een order van den dag van 16 Meert, om de
fabricatie en de uytgaven van gemelde munte te verhaesten, be
5100t dat, behalvens de stukken van 5 centimen, el' ook van 10 cen
timen zullen geslaegen worden, gantschelijk op de selve beeltenisse ;
en dat 40 van die stukken een kilogrammen (b) en bij gevolg dat
80 stukken van 5 cent. evengelijke gewigt wegen zullen.

Sedert 16 meert lestl. heeft hij, volgens voorschikkingen, de stuk
ken van 5 centirnen opeene klijnere forme, en benevens degene van

(a) 100 centimes is één franc, en gevolgelijk 20 van die stukken doen eenen
franc; 10 franc doen f 5 J) 10. 3 brab. courant ofle f <1 en 14.6 wgt.

(b) Eenen kilogramme koornt zeer naer ovcr een met 4 marken troys ofte
2/118 antwerps gewlcht,
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10 cent. op het voorgeschreven gewigt beginnen te maeken, en den
volgende dag de eerste afleveringe daarvan, bij den gouverneur
gedaan,

Deze geldspecien zijn gernaekt van rood Imper hetwelk aen voors.
Wolschot op bevel van den gouverneur, door de administratie der
Marine en Scheepstimmerwerven ten dien eynde gelevert word, en
waer van hun een vierde VOOI' de onkosten van 't bewerken toege
staen was, met deze munte werden den trouppen en militaire werk
lieden int' vervolg betaelt. Dit zijn de eerste belegeringsmunten in
deze stad geslagen (C) en in de helen cours en gang gehad hebbende ;
men zag de selve welhaast in groot getal in circulatie komen en
alom uytgegeven worden.

Diergelijke stukken van 5 en 10 centimen werden ondertussen,
en zonder eenig voorafgaende besluyt van den gouverneur, op de
selve beeltenisse, maar enigsints ligter van gewigt, wegens de Ad
ministratie der Marinen op de Chantier ofte Scheepstimmerwerken,
immers in eene der plaetsen der Abdye van S. Michiel alhier, van
hun koper, insgelijks gemunt en met persen geslaegen; met deze
geldspecien, werden hunne werklieden welke verschijde maenden
(stond eerst « ten agter )) goedvonde, int'vervolg oprekeninge be
taelt.

De stad Parijs den 30 meert 1814 aen de Geallieerde Mogendheden
bij capitulatie overgegaen zijnde, is den Keyzer Alexander I, keyzer
van Rusland, en Fredericus Wilhelmus III, koning van Pruyssen,
daerîn getrokken en op .. april is Ludovicus Xaverius oudsten
broeder van wijlen Ludovicus XVI, aldaer aIs koning van Vrankrijk
en Navarro uytgeroepen en door het volk geproclameert, onder de
naam van Ludovicus XVIII; Napoleon ter heerschen over dit als
over zo andere overwonne rijk ontnomen zijnde, hetwelk aen de
franschen trouppen alhier op 12 april voorgelezen werd; dog de selve
bleven nog altijd int' bezit dezer stad.

Sedert 21 april werden gemelde munten, zoo van 10 als van 5
centimen met toelatinge van den gouverneur Carnot op den naem
van voorschreven koning Ludovicus XVIII~ met den hamer voord
geslaegen en gemunt; zijnde op de vorige wijze en gewigt, maer
met twee door malkaer geslîngerde L in plaats van de N geteekent.
Op de chantier otte Scheepsbouwinge, werd het munten op deselfde
wijze, wegens der Marinen voordgezet.

Den 29 der selven maend april heeft den gouverneur Carnot ten
huyse van voirs. J. Wolschot woonende alsdan op de Meer het geld
munten komen zien, aIs dan zijner indeszelfs tegenwoordiginge ver-

(c) Dese stukken worden en ten huyse van gemelde Joseph Frans Wolschot
woonende op de Meer int.' huys genoemt q O. L. Vrouwe ~ tegenover de wapper
straat tegenwoordig toebehoorende aen .Ionkhere Le Cadele, op differente
wijze, zo met de hamer, als met den perse, en ook met verschillende sternpels
voortgeslagen en gemunt,
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scheyde stukken waer onder eenige in silver, voor de eerste mael
met de persse gemunt, dewelke te dien eynde gestelt was, en dewelke
van dan af in werksaemheyd gebleven, vele van onze inwoonders
uyt nieuwsgierigheyd quamen het slaegen van geld aldaer sien.

Op maandag den 2 mey is het slaegen van deze geldspecien, door
order van den gouverneur Carnot opgehouden, en gecesseerd (d),
dog de stukken werden in aIle winkels en in betaelinge aengenomen ;
maer ook wederom seggens uytgegeven, uyt rede, dat de circulatie
daervan soude verboden worden bij het inkomen der Engelsche
trouppen en herin bezit nemen dezer stad.

Den 5 der selve maend srnorgens om 5 uren zijn de engeIsche troup
pen langs den roode poorte onder het geluy van aIle de klokken hier
binnen gekomen, en aIs dan heeft den oostenrijkschen generael,
graeve van Küningi, inden naem der hooge verbondene Mogenthe
den bezit van deze stad genornen, en seffens zijn hem de sleutels
als gouverneur der selve van Stadt wegen aengeboden.

Niettegenstaende het bezit nemen deser Stad door de Engelsche
trouppen, bleven de beiegerings stukken hunne cours voor eenen
stuyver en 2 oorden behouden, wordende alsdan ontfangen en uyt
gegeven. Sommige winkels waren er seffens in grooter menigte van
voorzien, als dat sij el' wel van uytgeven konden, jae verscheyde
waren altîjd in der agterdenken dezer eens eene schilîjke verande
ringe te dieu opsigte rnogt int' ligt komen en daarom sogt eenîeder
sig ten spoedigste daer van te ontmaeken : maer intussen ziende
dat el' niets over gestatueert werd, en dat de buytenlieden deselve
zonder tegenzeggen op de merkten in betaeling naemen, en selfs dat
die stukken ook in de andere staden aengenornen werde, hetwelk
het getal alhier merkelijk verminderde en de vreese van daer mede
te blijven zitten, dede verdwijnen en welke vreese en eyndelîjk ook
geheel opgehouden is als men het (bericht) alhier het volgende sag
bekentgemaekt :
l'Inspecteur-général des finances, chargé de l'administration des con
tributions directes, prévient messieurs les receveurs des dites con
tributions que son exellence Monseigneur le gouverneur général de
la Belgique, a décidé que la monnaie de siège dite obsidionale, frap
pée dernièrement à Anvers, sera reçues à son taux et à sa valeur,
de la même manière que les autres monnaies .... en circulation,
dans la Belgique. Qu'en conséquence ils auront a se conformer à
cette décision Bruxelles le 3 juillet 1814. Geteekent le Baron van
Ertborn.

Sedert worden deze stukken zander eenig tegenzeggen aengeno
men.

(d) Voorseiden J. Wolschot heeft aen mij selfs verklaert dat de quantïteit
der belegermgsmunten door hem en ten sijnen huyse zoo int hopland als op
de meert (= Meir) geslagen en gemunt, beloopen den somme van circa 20
duysent franken: en dat er wegens de Marine voor 6 à 8000 franken souden
gemunt sijn.
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BIJLAGE II

Uittreksel van Catalogue des monnaies frappées dans la ville d'Anvers

door F. VERACHTER

Monnaies obsidionales

1814

Pièces frappées
aux ateliers de
Wolschot, au mouton (*)

sans coupoir ni
laminoir.

180 pièces8 au 12 mars5 cent.
1° coin
.ANVER,S - 1814. (N, lauriers)

RI .MONNAIE - OBSIDIONALE. (au milieu 5-CENT.a)

Diam. 33 mm Poids 18 gr (672)
10 val lantes, pièces d'essai (673~682)

1

Arrêté du
10 mars 1814

3500 pièces12 au 15 mars10 cent.
1° coin
.ANVERS - 1814. (N, lauriers)

ni .MONNAIE - OBSIDIONALE. (au milieu .lO-CENT.)
D. 36 • P. 28 (683)
D. 35 ,P. 18 (684)

2Arrêté du
16 mars 1814

Arrêt èè du

10 mars 3 5 cent. 15 au 19 mars 2820 pièces
2 0 coin
(identique nr 1)

.ANVERS - 1814. (N, lauriers)
RI MONNAIE - OBSIDIONALE. (au milieu -5 .CENT.)

D. 34 , P. 12 (687)
D. 34 Plomb, essai (688)

Arrêté du
16 mars

4 10 cent. 16 au 19 mars 4000 pièces
même la coin
(identique nr 2)

D. 35 ,P. 25- premîer coin avec l'élevure
D. 35, . P. 19 -l'élevure au dessus du chiffre 10

(*) GENARD, P., L'Hôtel des monnaies d'Anvers, 1874, p. 111-114. Meent te
moeten aîleiden dat cr gemunt werd in een huis genaarnd t Le mouton D, naar
onze mening gaat het hier klaarblijl{elijl{ om een rnuntgereedschap.
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Arrêté du
10 mars

5 5 cent. 19 mars au 1 avril
même 20 coin
(identique ur 3)

D. 30 . P. 13
D. 29 P. 11

6000 pièces

(689)

(690)

Arrêté du
16 mars

6 10 cent. 20 mars au 1 avril 28.500 pièces
30 coin
.ANVERS - 1814. La lettre N entourée d'une couronne
de lauriers; au dessus du nœud une W (Wolschot)

ni .MONNAIE - OBSIDIONALE. (lO-CENT.)
D. 35 , P. 23 (691)

D. 36 , P. 25 - la frappe, marqué d'une W au
dessous du 10 (692)

D. 36 . P. 26 bronze (693)

(694)

(695)

(696-699)

65.688 pièces1 au 18 avril
40 coin
(identique nr 6, mais R (Ricquier) au lieu de W)

D. 35 ,P. 23
même coin, essai D. 35 plomb
autres coins

10 cent.7Arrêté du
16 mars

Ateliers de Woischot
pièces frappées au
balancier et passées
aux laminoir et coupoir

4.296 pièces2 au 6 avril5 cent.
3° coin
.ANVERS - 1814. La lettre N entourée d'une couronne
de lauriers. Au dessus du nœud un V. (Van de Goor)

ni MONNAIE - OBSIDIONALE. Au milieu .S-CENT.
D. 30 P. 14 (700)
D. 30 . P. 12 (702)

8Arrêté du

Arrêté du
10 mars

9 S cent.
4° coin
(identique
D.30

6 au 9 avril

legende ur 8)
, P. 12

7.000 pièces

(703 ?)

20.000 pièces20 au 22 aVTiI10 cent.
1° coin
.ANVERS - 1814. Deux L croisées, entourées d'une
couronne de lauriers.

RI .MONNAIE - OBSIDIONALE. Au milieu. 10-CENT.
D.36 ,P. 24 (70S)

10'Arrêté du

16 mars
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Arrêté du
16 mars

Arrêté du

10 mars

11 10 cent. 23 avril au 2 mai 52.760 pièces
20 coin avec LL
.ANVERS - 1814. Deux L croisées, entourées d'une
couronne de lauriers. Au dessus du nœud une R.

RI MONNAIE - OBSIDIONALE. Au milieu lü-CENT
D.36 . P. 26 (706)

5 variantes. (707-712)

12 5 cent. 10 au 18 avril 1.000 pièces
10 coin avec LL

.ANVERS - 1814. Deux L entrelacées, entourées d'une
couronne de lauriers. Au dessous le nœud un V

RI MONNAIE - OBSIDIONALE. Au milieu 5-CENT.
D. 31 . P. 15

D. 30 • P. 14. La même, première pièce avant le
bris sur l'N de MON (713)
D. 29 . P. 12. La même; même coin, mais avec
le bris sur I'N, alliage (714)

Pièces frappées aux
ateliers de l'arsenal
de la Marine, par
Jean Louis Gagnepain. (**)

Arrêté du
3 Avril

13 10 cent. 5 au 20 avril 1.8000 pièces
.ANVERS - 1814. La. lettre N entourée d'Une couronne
lauriers. Dans le nœud: JEAN - LOUIS - GAGNE
PAIN.

RI MONNAIE - OBSIDIONALE. Au milieu: 10-CENT.
D. 35 , P. 28 (716)
La même.· Autre coin, la tranche cannelée (717)
La même. Autre coin, la tranche cordonnée (718)

Arrêté du
3 avril

l-t 5 cent. 5 au 20 avril 16.800 pièces
.ANVERS - 1814. La lettre N entourée d'une couronne
de lauriers. Dans le nœud supérieur : I.L - G.N.

RI .MONNAIE - OBSIDIONALE. Au milieu: 5-CENT.
D. 30 • P. 13 (719)

(**) Verachter geeît geen details over de rnuntstempels van dit atelier in
tegenstelling met deze van Wolschot.
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Arrêté du
3 avril

Arrêté du
3 avril
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15 4 variantes.
10 cent. 20 avril - 2 mai 35.000 pièces
.ANVERS - 1814. Deux L entrelacées, entourées d'une
couronne de lauriers. Dans le nœud: JEAN - LOUIS 
GAGNEPA IN.

RI MONNAIE - OBSIDIONALE. Au milieu: lO-CENT.
Pièce très soignée D. 36, P. 25. (724)

16 5 cent. 20 avril - 2 mai 31.200 pièces
.ANVERS - 1814. Deux L croisées, entourées d'une
couronne de lauriers. Dans le nœud supérieur: LL-G.N.

RI MONNAIE - OBSIDIONALE. Au milieu: 5-CENT.
D. 31 , P. 15
La même, même coin, le 1evers de deux cotés (729)
5 vsriantes.




