
 
 
 
Laat je verrijken met Steinse duiten en al het ander geld. 
 
De gulden, mark en frank waren de laatste voorlopers, tot 1 januari 2002, van de 
euro, waarmee wij in onze regio en bij onze naaste buren konden betalen. 
De gulden kende een lange geschiedenis en werd in 1325 voor het eerst geslagen. 
Het was een gouden muntje van 3,5 gram goud. 
Ook kwamen zilveren en bronzen munten met afgeleide waarden van de gulden in 
omloop.  
De euro is de Europese eenheidsmunt waar, zowel voor als na de invoering, veel 
ophef over is geweest en nog is. Velen denken dat de euro de eerste eenheidsmunt 
in Europa is, maar ook in de “muntwereld” geldt dat de geschiedenis zich telkens 
herhaalt. Machthebbers (landen, naties) introduceren hun geldstelsel of munt waar zij 
politiek invloed hebben en/of de overheersers zijn. 
De waarde van een munt (bankbiljetten) wordt heden ten dage door centrale banken 
van overheden vastgesteld (ECB, Fed, enz. en kredietbeoordelaars als Standard & 
Poor's). 
Vanaf het ontstaan van de munten tot aan het verlaten van de goudstandaard in 
1971 was het geldsysteem gebaseerd op een hoeveelheid (edel)metaal goud, zilver 
en koper (brons) of legeringen van deze metalen. Het gewicht van een munt in 
grammen kwam oorspronkelijk overeen met de waarde van een zelfde hoeveelheid 
metaal waaruit de munt was geslagen. Een van de oudste munten ter wereld was de 
Chinese cash-munt, Deze 'cash' muntjes bleven ruim 2500 jaar, tot in het begin van 
de twintigste eeuw, in gebruik, Het waren kleine ronde munten met een vierkant gat 
erin om er een touw doorheen te kunnen halen. 
De eerste gebruikte Europese eenheidsmunt die in onze streken als betaalmiddel 
werd gebruikt was in de Romeinse tijd de zilveren denarius. Deze munt was 
omstreeks het jaar 90 na Chr. in onze regio een wettig betaalmiddel. In het Romeinse 
Rijk was deze munt gangbaar van de 3e eeuw voor Chr. tot het einde van de  3e 
eeuw na Chr.  
 

  
Denarius van keizer Augustus (geslagen 4 n.Chr.) 
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De waarde van 25 zilveren denarii was 1 gouden aureus, de eerste voorloper van de 
euro. Dus de eerste Europese eenheidsmunt.  
Deze aureus munt, die in 309 werd vervangen door de solidus, eveneens een 
gouden munt, had veel afgeleide waarden (muntjes), zoals wij in het guldentijdperk 
de cent, stuiver, dubbeltje, kwartje en de (rijks)daalder hebben gekend. 
De huidige Europese munteenheid bestaat alleen uit euro’s en heeft een 
onderverdeling in eurocenten. 
De reeds genoemde Romeinse denarius was een zilveren munt die een waarde had 
van 10 en later 16 bronzen asses. Door waarde stijging of waarde vermindering van 
de onderliggende materialen ontstond er re- of devaluatie van de munten onderling. 
Dit had geldhervormingen tot gevolg en de Romeinse denaruis verdween rond het 
jaar 250 en werd vervangen door de antoninianus.  
Een standaard munt kon ook een waarde hebben van één dagloon of was gebonden 
aan één of ander onroerend goed. 
Na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk in 476 ontstond er een enorme 
economische chaos en het bestaande muntstelsel van de Romeinen verdween in het 
westelijke deel van Europa. Terwijl de Romeinse munteenheid solidus (wat solide 
betekent) in het Byzantijnse Rijk in takt bleef, keerde in onze regio de ruilhandel 
terug. Pas in de 7e eeuw, als het Frankische Rijk meer vorm begint te krijgen, 
ontstonden weer welvaart en orde met een éénheidsmunt in het kerngebied van het 
Frankische Rijk, de TREMISSIS, die een waarde had van éénderde solidus. Deze 
laatste was nog steeds gangbaar in het overgebleven Oost Romeinse Rijk 
(Byzantijnse Rijk.) Deze tremissis werd rond het jaar 700 door de Merovingen in 
Maastricht geslagen. In de eerste helft van de achtste eeuw namen de Karolingen 
het Frankenrijk over van de Merovingen en veroverden bijna alle Germaanse Rijken. 
Karel de Grote maakte het nieuwe Rijk tot een éénheid en dit z.g. Karolingische Rijk 
werd, in die tijd, beschouwd als het herstel van het West Romeinse Keizerrijk. Karel 
de Grote liet zich niet alleen, zoals de Romeinse Keizers deden, in Rome tot 
Imperator kronen, ook voerde hij een nieuw Europees muntsysteem in en daarvoor 
haalde hij prompt de denarius weer van stal. Een nieuwe voorloper van de euro was 
geboren.  
Dit geldstelsel was, vanwege het gebrek aan goud, gebaseerd op zilver en 240 
denarii was een pondgewicht (LIBRA) van 450 gram zilver. 
De libra werd verdeeld in 20 solidii (schellingen) en  
De schelling bestond uit 12 denarii, ofwel 12 penningen. 
Er werd, in het jaar van invoering 780 / 781, maar één (nieuw) type munt geslagen de 
denarius (later de penning genoemd), de libra en de solidus waren rekenéénheden. 
Alle in omloop zijnde oude munten werden in het hele “nieuwe” Rijk van Karel de 
Grote in 781 verboden en omgesmolten. 
Evenals de euro die in alle Eurozone landen wordt geslagen werd ook de denarius in 
vele muntsteden verspreid over het gehele Rijk geslagen, waaronder Dorestad.  
 
 
 
 
 



 
 
 
1 libra (pond) = 20 solidii (schellingen) 
1 solidus (schelling) = 12 denarii (penningen) 
 
Deze Europese éénheidsmunt (penning) als algemeen betaalmiddel bleef tot in de 
elfde eeuw bestaan, maar het grondbeginsel van de verhoudingen (principe) van het 
muntstelsel, zoals door Karel de Grote ingevoerd, bleef veel langer bestaan. Door 
overerving in het feodale stelsel versplinterden de afstammelingen van Karel de 
Grote het Rijk in vele zelfstandige(lands)delen met vorsten die veel onderlinge strijd 
met elkaar leverden en dikwijls hun eigen munten sloegen.  
Na de val van het Frankische Rijk, eind tiende eeuw, ontstonden nieuwe koninkrijken, 
hertogdommen, kerkelijke staten, enz. waaronder het ontstaan van het Duitse en 
Franse Rijk. Van één Europese munt was geen sprake meer. 
Het principe van de opzet van het muntstelsel ingevoerd in 780 / 781 bleef het langst 
in Groot-Brittannië gehandhaafd en werd pas op 15 februari 1971 afgeschaft, toen 
het decimale muntstelsel in Brittannië werd ingevoerd, hetgeen in de rest van Europa 
rond 1800 al was gebeurd tijdens de Franse overheersing. 
In Groot-Brittannië zijn de afkortingen en benamingen echter blijven bestaan. 
(Pound -libra, Shilling- solidus en Penny – dinarius) afkortingen L, - S, en D. 
 
Limburg heeft nooit eigen muntgeld gekend. Dat heeft te maken met het 
staatkundige feit dat Limburg tot aan 1813 bestond uit verschillende 
vorstendommetjes of gedeeltelijk behoorde bij grotere hertogdommen als Brabant, 
Gelre en Gulik. Deze vorstendommen hadden wel vaak een eigen munt. Er zijn door 
de eeuwen heen in het huidige Limburgse in opdracht van feodale heersers wel 
munten geslagen. Maastricht is lange tijd een officiële muntplaats geweest voor 
keizers en hertogen, terwijl in diverse Rijksheerlijkheden ook munten werden 
geslagen. In Maastricht werden officiële munten geslagen voor de Romeinen, de 
Merovingen en de Karolingen, de Duitse keizers van het Heilige Roomse rijk, de 
prins-bisschoppen van Luik en de hertogen van Brabant. 
Niet altijd officiële munten werden ook geslagen door plaatselijke baronnen en 
graven.  
Zeer bekend, in deze, zijn de Heren van Rekem die veel (vals) geld in omloop 
hebben gebracht. Veel feodale heren waaronder de Bronckhorst - Batenburgers van 
de Rijksheerlijkheid Stein evenals die van Valkenburg, Horn en Gronsveld brachten 
hun eigen munten in omloop. Penningen werden onderverdeeld in muntjes van een 
halve- (obool), en een vierde penning. Het wonderlijke was dat de pond (450gr.) in 
gebruik bleef en deze een waarde bleef behouden van 240 penningen. Doordat geld 
van goede kwaliteit omgesmolten werd, waaruit “nieuw” veelal plaatselijk geld werd 
geslagen, ontstond er een enorm waarde verschil tussen de onderlinge penningen 
en daar waar de plaatselijke heer of hertog over de macht beschikte het gebruik van 
het slechte geld (waaronder de Bronckhorst - Batenburgers) voor te schrijven, kon 
deze zich enorm verrijken met het slaan van eigen munten.  
 
 
 
 
 



 
 
Einde dertiende eeuw lukte het de Franse koning Lodewijk IX, een geldhervorming 
door te voeren en ontstond er een munt die in West Europa zeer geliefd werd. In dit 
geval was dat de Gros Tournois, in de Nederlanden werd dat de Groot Toernoois en 
in Duitse landen de Groschen. 
Maar ook met dit stelsel werd weer geknoeid en ontstonden er grote verschillen in 
waarde tussen de op vele verschillende plaatsen geslagen munten. 
De Franse revolutie bracht het decimale stelsel en een nieuwe geldhervorming in 
Europa tot stand (met uitzondering van Groot Brittannië). Na 1813 werd er alleen 
door staatsoverheden geld in omloop gebracht, ofschoon gewestelijk geld pas onder 
Koning Willem II verdween. 
Het is een lange reeks van geldhervormingen en soorten munten die de Nederlandse 
gewesten zijn gepasseerd, waarvan de gevolgen lang in de lage landen merkbaar 
bleven. 
Allerlei zaken waren op de waarde bepaling van het geld van invloed. Door de 
verbeterde mijnbouw kon er meer zilver gedolven worden waardoor het aanbod van 
zilver groter werd, hetgeen tot gevolg had dat de zilveren munten devalueerden. 
Echter het beschikbaar hebben van meer zilver had ook tot gevolg dat men gouden 
munten ging vervangen door zilveren munten met de zelfde oorspronkelijk 
(intrinsieke) waarde. Guldens die tot in de zestiende eeuw uit goud werden geslagen 
werden opnieuw uit zilver in omloop gebracht. Karel V voerde een nieuwe gulden in, 
ter waarde van 20 stuiver een verhouding die stand hield tot de euro kwam. De 
zilveren gulden verdween zo’n veertig jaar eerder en werd door nikkel vervangen in 
1967. 
De benaming zilveren gulden bleef echter ook bestaan tot het eurotijdperk. 
In de middeleeuwen zaten de heren van Stein niet stil. Aan muntstelsels en 
munthervormingen droegen zij hun eigen “muntje” bij en brachten deze voor eigen 
gewin in omloop.  
 
Zoals eerder gezegd heeft Limburg als gewest nooit munten gekend. Stein daar en 
tegen als Rijksheerlijkheid bracht diverse munten in omloop.  
Arnold III (1266 – 1329) heeft vermoedelijk de eerste munt van Stein in omloop 
gebracht een denier, afgeleid van denarius. Met op de voorzijde een hoofdje in 
zijaanzicht met het opschrift ARNOLDVS-STEIN en aan de keerzijde een 
Karolingisch kruis, met vier roosjes één in elk kwadrant, met het opschrift SIG NVM 
GRVCIS. (Het teeken des kruis) 
 

.  

 Munt Arnoldus van Stein, eind 13e - 14e eeuw 
 

 



 
 
 
De rekeneenheid in de tijd van Arnold III was ponden, zo blijkt uit een lijst van  
uitgaven in augustus 1315 van de Graaf van Holland, gericht aan de Ridders en 
overige Edelen, die voor hem en Lodewijk X, Koning van Frankrijk, tegen de Graaf 
van Vlaanderen hadden gestreden. In bedoelde lijst staat vermeld dat de Graaf aan 
Arnold III (Aarnoud), Heer van Stein, 180 ponden Hollands, voor de bewezen 
diensten, heeft uitbetaald. 
 

 

 
     

Munt van Arnoldus V van Stein eind 14e eeuw.  
 
 
 
Arnold V Heer van Stein, gehuwd met Gertrudis van Limborch (Lymborch, Limbricht) 
en Heer van Limbricht werd gevangen genomen door de hertog van Gulik in de slag 
van Baesweiler in 1371. Hij bleef een half jaar gevangen en werd tegen een hoog 
losgeld vrijgekocht.  
 
Nadat de Elsloose dynastie (1202 – 1390, afstammelingen van Herman Edele van 
Elsloo) in Stein was uitgestorven werden zij opgevold door de v. Merwedes en de 
Brederodes. Ook van deze heren zijn gelijk soortige munten als van de Arnoldussen 
van Stein bekend. 
 
  

 

 

Koperen munt. 
Johanna van Merwede,  
vrouwe van Stein en Gerdingen 

 

 
 
 



 
 
 
In 1465 verkocht Johan IV, Graaf van Nassau Dillenburg, Heer van Breda, Stein etc. 
de Rijksheerlijkheid Stein aan Herman I van Bronckhorst – Batenburg. Zijn opvolgers 
hielden Stein in het bezit tot 1646. 
De Bronckhorst – Batenburgers hebben veel geld in omloop gebracht.  
 

 

 
 
Herman Diederik van Bronckhorst (1573-1612), 
Daalder van geslagen zilver, waarde daalder van 30 stuiver, 1579,  
Gelderland, Batenburg, Herman Diederik van Bronckhorst (1573-1612) 

 Voorzijde beeld: borstbeeld van Herman Diederik 
Voorzijde tekst: * herman. theodo. bronc. baro. ba  

 Keerzijde beeld: gedeeld wapenschild met wapens van Bronkhorst- Batenburg, 
Manderscheid-Blankenheim, Rouci, Daun, Stein.  

 Keerzijde tekst: moneta. nova. argentea. tri. s. 1579  
Bron: Teylers Museum, Numismatisch Kabinet 
  

 

 
Duit, Maximiliaan van Bronckhorst-Batenburg (1602-1641) 
 
 
 



 
 
 

 
 
Vier stuivermunt (zilver), Batenburg, Maximiliaan van Bronckhorst (1612-1641) 

 voorzijde beeld: onder een kroon dubbelkoppige adelaar met rijksappel op de 
borst.  

 keerzijde beeld: gekroond in vieren gedeeld wapen met daarin de wapens van 
Bronckhorst, Batenburg en Stein . (7 rode ruiten op een zilveren veld). 

 
De munten voor de Rijksheerlijkheid Stein werden door de Bronckhorst - 
Batenburgers geslagen te Batenburg, een voormalige Bannerheerlijkheid in Gelre 
(Gelderland). 
 
Willem van Bronckhorst - Batenburg en zijn zoon Herman Diederik hebben grote 
aantallen daalders geslagen. Deze daalders hadden niet het juiste gewicht en waren 
van een slecht gehalte. Deze munten werden in de Bronckhorst – Batenburgse 
bezittingen (zie tekst bij de munten) in omloop gebracht tegen de waarde van 
daalders die wel van een juiste gehalte en gewicht waren. Dit bracht grote winsten 
op. Zoals reeds genoemd was dit proces nauwelijks te stoppen door de “centrale 
overheden” van die tijd. Willem van Bronckhorst – Batenburg werd in 1573 tijdens het 
beleg van Haarlem doodgeschoten door de Spanjaarden. Zijn zoon Herman Diederik 
volgde hem op en ging door met het aanmunten van vooral daalders. Hij overleed in 
1602 te Thorn zonder kinderen na te laten. Zijn neef Maximiliaan kwam na zijn dood 
in het bezit van Stein (1602) en Batenburg. Maximiliaen van Bronckhorst – Batenburg 
overleed in 1641 en de Rijksheerlijkheid Stein ging via zijn dochter in 1646 over naar 
de Merodes. Maximiliaen was de laatste Vrijheer, die munt sloeg.  

  


