Kring van muntgewichtverzamelaars
Derde bijeenkomst – zaterdag 29 augustus 2020 – Wachtendonk (Duitsland)
Op deze dag waren 18 deelnemers van de Kring te gast in het plaatsje Wachtendonk, in
Duitsland net over de grens bij Venlo. Er waren twee afzeggingen.
Ontvangst
We werden door Ludwig Ramacher ontvangen in de raadzaal, waar normaliter het
gemeentebestuur vergadert. Deze grote zaal biedt genoeg ruimte en is voorzien van alle
benodigde presentatie- en vergaderfaciliteiten, zoals een beamer, een heel groot scherm en
microfoons voor alle bezoekers. Koffie / thee, versnaperingen en de lunch werden in de zaal
geserveerd.
Ludwig Ramacher deed de introductie en vertelde over de geschiedenis van Wachtendonk,
een speelbal tussen Nederland en Duitsland.
Boek over collectie muntgewichtdozen
Aad Penders introduceerde daarna zijn boek over een collectie muntgewichtdozen. De
proefversie van 136 pagina’s is gereed; over enkele maanden wordt een uitgebreidere versie
uitgebracht die bij hem te koop zal zijn.
Presentatie over laatmiddeleeuwse muntgewichten
Er werd deze dag maar één presentatie gehouden en wel door Bruno Janson, die al enkele
jaren onderzoek doet naar laatmiddeleeuwse muntgewichten. Hij werkt nu aan een
systeemcatalogus van gouden munten waarvoor – naar verwachting – muntgewichten werden
uitgebracht, en een catalogus van laatmiddeleeuwse muntgewichten, gevonden in de
Nederlanden.
Voor zowel de munten als de muntgewichten heeft hij de 25 belangrijkste kenmerken van de
afbeelding genoteerd. Het massaverlies van een muntgewicht kan hij nu redelijk inschatten.
Door andere auteurs gepresenteerde aannames worden door hem nog niet als feiten gezien.
Janson geeft zichzelf tot eind 2020 de tijd om gegevens te verzamelen (ook in België), waarna
in 2021 de uitwerking plaatsvindt en publicatie volgt.
Op dit moment kan hij verklappen dat de toleranties kleiner zijn dan eerder werd gedacht, dat
de bronzen muntgewichten eerder in de 15e dan in de 14e eeuw zijn te dateren en dat de
zogenaamde ‘Brugse’ muntgewichten niet persé uit Brugge afkomstig zijn. De lange tijd
verwaarloosde muntgewichten met een voorstelling opgebouwd uit ingevijlde krassen hebben
nu ook zijn aandacht.
Opmerkingen vanuit de bezoekers zullen worden meegenomen in het onderzoek: waren loden
muntgewichten misschien illegaal, het beoordelen van omloopschatten en spaarschatten op de
massa van de aanwezige munten, en toezicht van de overheid op de muntgewichten (sinds
1499?). De oudste muntgewichten uit Italië dateren uit de periode 1329-1339 en het gebruik
van muntgewichten schoof daarna door naar het noorden van Europa.
De dag werd verder gevuld met ontmoetingen, het snuffelen tussen de aangeboden
muntgewichtdozen, muntwegers en muntgewichten, en het uitwisselen van informatie. De
kosten van de dag werden met elkaar gedeeld: slechts 30 euro per persoon.
De zaal in Wachtendonk is een perfecte plek voor de volgende bijeenkomst in 2021!
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