
 
 

Kring van muntgewichtverzamelaars 
 

Vierde bijeenkomst – zaterdag 28 augustus 2021 – Wachtendonk (Duitsland) 
 
De vierde bijeenkomst van de Kring werd gehouden in de Bürgersaal van het gemeentehuis; 
met dank aan Ludwig Ramacher uit Wachtendonk. De goed geventileerde raadszaal op de 1e 
verdieping is per lift bereikbaar, erg ruim, voorzien van voldoende tafels en stoelen, WiFi, 
microfoons en een beamer met een zeer groot scherm. 
 
Zeventien verzamelaars plus aanhang (echtgenotes) uit Nederland, België en Duitsland 
arriveerden vanaf ca. 10 uur. Literatuur en muntgewichtdozen werden uitgestald. Oude 
vrienden ontmoetten elkaar, koffie met gebak werd uitgedeeld en spoedig was het 11 uur. 
 
De dag werd geopend door de organisator Aad Penders die daarna het woord gaf aan Ludwig 
Ramacher. Ramacher presenteerde de zeven grootformaat muntgewichtdozen van Joachim 
Weier uit Vierssen, gedateerd tussen 1645 en 1664. 
 
Dirk-Jan de Witt volgde met een presentatie over twee onderwerpen: 
   a) de zogenaamde ‘multi-muntgewichten’, waarbij 1 muntgewicht meerdere 
muntafbeeldingen draagt. Daarnaast zijn er muntgewichtdozen bekend die op het etiket of in 
een geschreven tekst melding maken van het feit dat met één en hetzelfde muntgewicht 
verschillende munten kunnen worden gewogen; 
   b) het tweede deel van de presentatie ging over buitenlandse muntgewichten voor de 
Nederlandse koninkrijksmunten (vanaf 1815). 
 
Bruno Janson bracht een bijzondere vondst onder de aandacht: een etsplaat van Francis 
Martens te Gent, gedateerd 1652, de tweede staat van een etsplaat die eerder door Jacob Jansz. 
de Backer te Antwerpen was gebruikt. In plaats van antwoorden te vinden zijn er nieuwe 
vragen ontstaan. Interessant! 
 
Het werd tijd voor de middagpauze. Terwijl verzamelaars elkaar weer opzochten werd de 
warme lunch naar binnen gereden. Lekker eten in overvloed en sommige bezoekers moesten 
gemaand worden om de gesprekken te stoppen en tijdig te gaan eten. 
 
Na de middagpauze volgden nog drie korte lezingen door Ritzo Holtman: 
   a) in memoriam Gary Batz (1927-2021), de Canadese expert op het gebied van Nederlandse 
muntgewichten en muntgewichtdozen; 
   b) de vondst van een zilverdoos van Gerrit Geens uit ca. 1658; 
   c) de ontwikkelingen van de website muntgewicht.nl, periode 2014-2021. 
 
Enkele discussiepunten gedurende de dag waren: 
 * het lage percentage overgeleverde muntgewichtdozen en muntgewichten, ten opzichte van 
de oorspronkelijke produktie. Dit heeft meer te maken met wat ervan werd bewaard (en 
teruggevonden), dan met wat er werd geproduceerd; 
 * het aantal gemaakte afslagen van een slagstempel; de kostbaarheid van een set slagstempels 
en de benodigde tijd en geld om zo’n set te laten snijden (en door wie werden de stempelijzers 
gesneden); 



 * soms zijn slagstempels hergebruikt door opvolgers, maar meestal niet en zijn deze 
slagstempels dus verloren gegaan. 
 * door wie werd een muntgewichtdoos samengesteld, wie waren daarbij betrokken en in 
welke volgorde; 
 * was iemand full-time muntgewichtmaker of was het een nevenberoep, gezien de 
toenmalige aankoopprijs van een muntgewichtdoos. 
 
Pas tegen 15.30 uur werd de zaal ontruimd en vertrokken de laatste bezoekers. De tijd vliegt! 
De deelnemers (en de organisatoren Penders en Laufkoetter, met hulp van Ramacher) waren 
zeer tevreden. Voor slechts 25 euro per persoon een prachtige dag met gelijkgestemden! 
 
De vijfde bijeenkomst van de ‘Kring’ is alweer gepland, eind augustus 2022, opnieuw in de 
raadszaal van Wachtendonk. 
 
-- 


