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R. WAERZEGGERS

EEN ONBEKENDE NOODMUNT VAN RET
BELEG VAN DüüRNIK (1709)

Doornik is herhaaldelijk belegerd geweest en driemaal- in 1521,
in 1581 en in 1709 - werden in de ingesioten stad noodmunten in
omloop gebracht. Het hier besproken stuk maakt deel uit van de
meest reeente van deze drie emissies, die plaatsvond tijdens de
Spaanse successieoorlog.

Inzet van dit conflict was de erfopvolging van Karel 1I, die op 1

november 1700 kinderloos was overleden en zijn achterneef Filips
van Anjou aIs universele erfgenaam had aangewezen. Omdat Filips,
de tweede kieinzoon van Lodewijk XIV, niet afzag van zijn rechten
op de Franse troon, eiste de Oostenrijkse keizer Leopold 1 de erfenîs
voor zijn zoon aartshertog Karel op. Deze was net als Filips van
Anjou een schoonzoon van Filips IV. Oostenrijk vormde met Enge
land en de Verenigde Provinciën de Grote Alliantie, die in 1701 de
strijd aanbond met Spanje en Frankrijk.

De Franse opperbevelhebber, Maarschalk de Villars, boekte aan
vankelijk enkele successen, o.m. te Friedlingen in 1702 en te Hôch
stadt in 1703. Naarmate de oorlog echter langer aansIeepte behaal
den de geallieerden, onder de kundige Ieiding van de hertog van
Marlborough en van prins Eugenius van Savoie, steeds meer de
overhand. Door de overwinningen te Ramillies in 1706 en te Oude
naarde in 1708 viel bet grootste gedeelte van de Zuidelijke Neder
landen in handen van de Verbondenen. Rijsel werd op 7 september
1708 na een Jang beleg ingenomen, en op 27 j uni 1709 sloot het Ieger
van de geallieerden Doornik in. Op 7 juli werd de aanval op de stad
ingezet, waarbij de belegeraars hun inspanningen concentreerden op
de citadel, de Porte Sept Fontaines en de Porie Marois. Door hun
enorm numeriek overwicbt brachten de Verbondenen het Frans gar
nizoen van de stad al vlug in moeilijkheden. Luitenant-Generaal de
Surville, de garnizoenscommandant, kon immers maar 6.000 man
schappen plaatsen tegenover de 100.000 soldaten van Marlborough



Het type van de Doornikse noodmunten van 8 sols gelijkt sterk op
dat van de Rijselse stukken van het jaar voordien: het opschrift
MONETA lIN / OBsIDIoNE / TORNACENSI / CVSA in vijf lijnen op de
voorzijde, en een gekroond en omkranst rond schild met het wapen
van stadscommandant de Surville op de keerzijde. Er bestaan twee
vrij sterk van elkaar afwijkende types: het ene met een groot wapen

(1) Deze emissie wordt onder meer behandeld in de volgende puhlicaties :
G. VAN LOON, Beschryving der Nederlandse hisioripenninqen, deeI IV, 's Graven
hage, 1731, p. 564-565, 1-111; CHAUDRUC DE CRAZANNES, Sur la monnaie obsidio
nale de Tournai, dite de Surville (siège de 1709), in RBN, 1854, p. 59-70 & pl. X;
C. COCHETEUX, Du marquis de Suruilie et des monnaies obsidionales frappées à
Tournai, en 1709, in RBN. 1855, p. 222-249 & pl. XI-XII; P. MAILLIET, Catalo
gue descriptif des monnaies obsidionales el de nécessite avec atlas, Brussel,
1868-1870, p. 443-445 & pl. eXIl; J. DE MEY, Les monnaies Belqo-Luxembour
qeoises de Charles III à Guillaume lU (1706-1830), Brussel, 1963, nr. 14-17; M.
Hoc, H isloire monétaire de Tournai, Brussel, 1970, p. 195-210 & pl. XLI II.

(2) J. DE MEY, op. cit., nr.11-13.

en Eugenius van Savoie. Op de avond van 28 juli werd de witte
vlag gehesen op de drie aangevallen punten en de volgende dag gaf
de stad zich over.

Het garnizoen trok zich terug in de citadel die op zijn beurt, na
rnislukte onderhandelingen, werd aangevallen. Ofschoon deze ves
ting op een nog nooit geziene sehaal door rniddel van ondergrondse
springladingen beveiligd was, werd de geallieerde druk snel onhoud
baar. Op 31 augustus werd de witte vlag gehesen, maar omdat geen
overeenstemming kon bereikt worden over de voorwaarden VOOT de
overgave werd de strijd voortgezet. Twee dagen later, op 2 septem
ber, diende de Surville uiteindelijk toch te capituleren.

Tijdens dit beleg werden zoals gezegd noodmunten in omloop
gebraeht C). Dit was niet zo ongewoon, temeer daar garnizoenscom
mandant de Surville - de initiatiefnemer VOOT deze emissie - het
jaar voordien het beleg van Rijsel had meegemaakt, waar Maar
schalk de Boufflers belegeringsmunten van 20, 10 en 5 sols had laten
aanmaken. Deze droegen op de voorzijde een opschrift in zes lijnen,
en op de keerzijde zijn persoonlijk wapen e) (fig. 1).
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EEN ONBEKENDE NOODMUNT 287

Fig. 1

en met de waardeaanduiding langs weerszijden van de kroon e). en
het andere met een kleiner wapen en met de waardeaanduiding
onder de krans die het wapenschild omgeeft (4) (fig. 2).

Fig. 2

De stukken van 2 sols zijn volledig anders. Ze zijn éénzijdig, en
voorzien van een slottoren onder de waardeaanduiding en binnen
het omschrift TûRNACO OBSESSû; het jaartal 1709 bevindt zich

(3) C. COCHETEUX, op. cii., N° II 1 & pl. XI, 5.
(4) C. COCHETEUX, op. cit .• N° Il 2 & pl. X II, 6.
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in de afsnede. Voor de productie van deze denominatie werden ten
minste vier verschillende stempels gebruikt C) (fig. 3).

',' J" .'~.

' ..... '.~.

Fig. 3 ','.'.~.~~..

De stukken van 8 sols werden vrijwel steeds op speciaal daarvoor
vervaardigde rnuntplaatjes geslagen, maar voor de 2 sols werden
meestal koperen pasmunten van uiteenlopende aard gebruikt, waar
van sommige nog uit de regeringsperiode van Filips Il dateren.

Het verschil in afwerking tussen de koperen noodmunten van
Doornik en die van Rijsel is opvallend. Dit komt omdat men in
Rijsel kon gebruik maken van een goed uîtgerust muntatelier, ter
wijl in Doornik de iokale edelsmeden met de fabricage dienden
belast te worden Cl

Naast deze beîde koperstukken liet de Surville bovendien eenzij
dige vierkantige ziiverstukken van 20 sols vervaardigen, waarbij
zeven verschillende matrijzen werden gebruikt ('). Ais grondstof
werd het zilverwerk aangewend dat hijzelf en enkele andere notabe-

len ter beschikking stelden. Deze munten zijn voorzien van de :::<j%~j~~~~~~~:
gelauwerde en naar links gewende buste van de gouverneur, boven
zijn naam en onder de waardeaanduidîng (fig. 4).

De aanwezigheid van de buste van de Surville op deze zilverstuk
ken veroorzaakte deinîng aan het Hof van Lodewijk XIV. De Aca:

démie des Inscriptions werd zelfs geraadpleegd over het standpunt
dat ten opzichte van deze majesteitsschennis diende ingenomen te
worden. Deze venerabele instelling wist, via een behendig ant
woord, de hele zaak te doen klasseren (8), maar toch hebben de

5 C C 2 Il 1 3 1 7 8 9 ::::::::::::::::::::::::

!ol~i %::;~~:~i:~~~:'C:8N" mi. III. . en III 4 & pl. XI, , , e'lllll
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Fig. 4
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Doornikse belegeringsmunten omwilIe van deze bijzondere omstan
digheid onmiddellijk de aandacht getrokken.

Het is dan ook nauwelijks aan te nemen dat er nog een onbekend
en volledig afwijkend munttype van deze emissie zou bestaan. Toch
kwam in de verzameling van John en Douglas Freund, die op 21 en
22 november 1988 door Coin Investment b.v. werd geveild (9), een
nog niet gepubliceerde dubbele stuiver van dit beleg voor.

Fig. 5

Het stuk heeft een normale voorzijde : op de keerzîjde is het ech
ter voorzien van het wapen van de Surville zoals dat op de 8 stuivers
voorkomt, maar dan zonder waardeaanduiding ('0).

Een dergelijk laattijdig opduiken doet vanzelfsprekend vragen
rijzen over de autenticiteit van dit enig bekend exemplaar. Een
besluit van de Cour de Parlement, dat op 20 juli 1709 werd uitge
vaardigd en verbood om de koperen noodmunten te weigeren, ver
sterkt deze argwaan in niet geringe mate. Het decreet bevat irnmers
volgende vrij preciese beschrijving van deze stukken : « '" La Cour a

(9) COIN INVESTMENT B. V"' Calalogus 31, Openhare veiling (public auclion) van
munlen, penningen enz., 21 & 22 novernber 1988, lot 985.

(10) Koper - 025,6 mm - 4,58 g - 10 h.
Ais muntplaatje werd een ouder koperstuk gebruikt; enkel op de voorzijde is dit
nog merkbaar (enkele letters van het omschrift zijn zichtbaar gebleven).



ordonné que les susdites pièces de cuivre (rapées d'un coing, représen
tant une tour avec cette inscription Tornaco obsesso, seront receues dans
le public pendant le siège pour deux polars, et celles représentant d'un
costé les armesdudit sieur marquis de Surville et de l'autre celte inscrip
tion moneta in obsidione Tornacensi cusa, 'pour huici polars... ) CI).

Vermits het exemplaar uit de Freund collectie niet beantwoordt
aan deze beschrijving, moeten we daaruit logischerwijze besluiten
dat het niet in de belegerde stad in omloop werd gebracht.

R. W AERZEGGERS290

Fig. e
2 Sols van type III 4

(op Brabantse duit van Filips II)

(11) C. COCHETEUX, op. cii., p.239-240.

Voorzîjde van de tweezijdîge
2 Sols
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Een nauwkeurig onderzoek van het stuk zelf toont echter aan dat
het geen gewone vervalsing Is. Uit een stempelvergelijking blijkt
immers dat de voorzijdematrijs identiek is aan deze die voor een
van de vier gekende normale varianten werd gebruikt C2

) .

Maar er is meer: de keerzijdestempel van dit stuk blijkt dezelfde
te zijn als deze waarmee de noodmunten van 8 sols met het klein
wapen en het waardecijfer 8 onder de krans werden vervaar
digd ('3). De matrijs werd te dien einde bijgewerkt, onder meer door
het waardecijfer toe te voegen en de licht gebogen bladeren van de
rechter palmtak van de krans te voorzien van een vrij sterke knik.
Op de stukken van 8 sols van het desbetreffend type is de oorspron
kelijke toestand van deze tak hier en daar nog zichtbaar gebleven.

8 Sols van type Il 2

Fig. 7

Ttueezijdiqe 2 Sols

Deze matrijs werd dus eerst voor de tweezijdige dubbele stuiver
gebruikt, dan aangepast, en vervolgens gebruikt voor de aanmaak
van de noodmunten van 8 stuiver van bet tweede type. Het hier

(12) C. COCHETEUX, op. cii., p.245, N° III 4 & pl. XII, 10.
(13) Ibidem, p.241, N° II 2 & pl. XII. 6.
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besproken stuk moet dus wel tijdens het beleg zélf geslagen zijn, en
niet achteraf.

Het ligt dan ook voor de hand dat we hier te maken hebben met
een niet-geaccepteerde proefslag, die werd vervaardigd vooraleer
men besloot om de stukken van 2 stuiver eenzijdig te maken. Mis
schien gebeurde zulks weI omdat op dat moment de eerste keerzijde
matrijs van de 8 sols onbruikbaar was geworden en men om tijd te
winnen geen volledig nieuwe stempel wou vervaardigen. De twee
keerzijdestempels werden îmmers niet gelijktijdig gebruikt, aange
zien voor beide types dezelfde voorzijdematrijs werd gebruikt ('4).
Bovendien is geweten dat de productie van de koperstukken vertra
ging had opgelopen, vermits de praktische schikkingen VOOT de aan
maak van de zilverstukken en van het kopergeid gelijktijdig op 3
juli werden getroffen ('5), terwijl aan de zilverstukken een week eer
der verplichte koers werd toegekend dan aan de koperstukken CG).

(14) Deze is onder meer herkenbaar aan de lijn tussen de E van MONETA en de
N van IN, en aan de streepjes bovenaan aan de rand.

(15) Ibidem, p.234.
(16) Ibidem. p. 235-237 & 238-240: besluiten van de Cour de Parlement van

respectievelijk 13 en 20 [uli 1709.




