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in de nederlandsche munthuizen stukken van drie-, twee-, een-,
een halven- en een kwart gulden en dubbele stuivers te laten
slaan van een bizonder teeken voorzien. De halve guldens zijn
nooit geslagen, het dubbeltje vertoont een geheel afwijkend type
van die in patria gangbaar, de verdere stukkeI:\ hebben het type
der zg. generaliteitsguldens met hun veelvouden en halve, be-
houdens dat onder het wapen de letter W is geplaatst.

De gulden, de kwart gulden en twee stuiversstukken van twee
verschillende stempels zult U aantreffen.

Het trekt de aandacht, dat op deze munten niet voorkomt het
monogram der Geoctrooieerde Westindische Compagnie (de
hoofdletter W, door welker buitenste beenen een G en een C
zijn geplaatst), zooals wij dat aantreffen op het oude West-
indische huis aan 's-Gravenhekje alhier, maar de letter W. Dit
gaf aanleiding tot eene niet onvermakelijke toekenning dezer
te Utrecht geslagen munten aan de gelijknamige provincie
door Prof. P. O. van der Chijs, in den 1867 verschenen kata-
logus van het munt- en penningkabinet der Leidsche Hooge-
schooL De hooggeleerde vertelt daarin, dat deze munten in
1794 te Utrecht zijn geslagen uit het zilverwerk van den stad-
houder Prins Willem V.

De vorst had dit naar de munt te Utrecht gezonden, "a<}ngezien
"de nood des lands zeer hoog geklommen was en er te midden van
"de steeds heerschende tweedracht, moedeloosheid en onverschil-
"ligheid, zelfs niet tegen hooge rente, gelden ter leening ten be-
"hoeve des vaderlands te bekomen waren".

Het verhaal kan waar zijn en dit is niet onwaarschijnlijk, te
meer waar van der Chijs zich beroept op een met name genoemd
ooggetuige, die het stadhouderlijk zilver aan de munt zag ineen-
slaan v66r de smelting en de Oranjevorsten zoo vaak met hun geld
en goed zijn bijgesprongen als het vaderland in nood was, terwijl
daarenboven iedereen het recht had zilver naar de munt te bren-
gen, om daarvan munt te doen slaan.

Maar daarom waren deze stukken met de W nog niet die, welke
van het stadhouderlijk zilver zouden zijn geslagen: het was toch
zeker onnoodig daarvoor afzonderlijke stempels te laten maken,
wat zeer kostbaar en tijdrovend zou geweest zijn; waarvoor een \V
op de stukken? Dat zou toch strijden tegen het: laat de rechter-
handniet weten wat de linkerhand doet; waarvoor een geheel af-
wijkend type voor de dubbele stuivers en bovenal hoe zouden hier
te lande niet ojjicieel1) als munt bestaande !guldens met waarde-

1)De muntmeesters van Holland, van Gelderland, van Westfriesland en
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In 1815werden, om in de groote behoefte aan klein geld in de
kolonie Curayao te voorzien, 8000 spaansche pesos in vijf deelen
gekapt en deze zg. driekantjes voor drie realen gangbaar gesteld.
Een dergelijk driekantj e, een rdial van 1821, een stuiver van 1822
en twee partikuliere munten-stuivers zonder jaartal gemerkt
J X Co (Jesurun en CO)en J. J. N. (J. J. Naas) is alles wat de ver-
zameling van het Ron. Oudh. Gen. van Curayao bezit. T. o. der
beide laatste stukjes zij opgemerkt, dat koning Willem I aan eeni-
ge handelshuizen in die kolonie vergunde voor eigen rekening
stuivers te doen slaan, die 2t cent golden.

Suriname was sedert 1667 hollandsche bezitting en kwam in
1682 aan de West-Indische Compagnie. Naast het gewone geld
van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, uit ons land aan-
gevoerd, was suiker (1 pond = 1 stuiver) er in de eerste tijden
wettig betaalmiddeL

Gouverneur J?han Heinsius liet in 1679 koperen vierpenning-
stukken = !stmver slaan, met een papegaai er op, waarvan twee
stuks met verschillende stempels geslagen in onze verzameling
voorkomen. Dit werd hem echter door Heeren Hoogmogenden
verboden.

Van Gouverneur Wigbold Crommelin vinden wij een dubbelen
penning of duit van 1764.
- De raad der kolonie werd bij resolutie van de Staten-Generaal
der Vereenigde Nederlanden van 31 December 1793 gemachtigd

1).Op27 November ~92~.hield de konservatorvan het Munt- en Penning-
kabmet van het Komnkl1Jk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam
voor de leden van het Genootschap een voordracht over "de munten van
Nederland en zijne Kolonien van de vroegste tijden tot heden" en toonde
daarbij dit - en wel verreweg het belangrijkste - deel der aan zijne zor-
gen toevertrouwde num~smatische schatten. Omtrent de in de verzameling
voorkomende West-Indlsche munten deelde de heer Zwierzina het boven-
staande mede. Redactie W. I. Gids.



vermelding kunnen worden geslagen, zonder dat tot aanmunting
dezer nieuwe geldsoort door de Staten-Generaal was besloten?

Waar alle andere numismaten deze munten aan Suriname toe-
kennen, mogen wij gerust aannemen, dat van der Chijs fanta-
seerde en het de stukken zijn tot weIker aanmunting aan Suri-
name bij de resolutie van 31 December 1793 machtiging werd
verleend.

In de jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden,
bewerkt door het Centraal Bureau voor .de Statistiek
over het jaar 1911, komt een overzicht voor van het ver-
bruik (in liters) van gedistilleerd, bier en wijn per jaar
en per hoofd der bevolking van Nederland in vergelijking
met de naburige landen. Dit overzicht dat zooveel moge-
lijk vervolgd is en tevens aangevuld met de overeenkom-
stige getallen voor de kolonie Suriname moge hier volgen.

Houdt men in het oog dat een groot deel der b~volking
van Suriname bestaat uit Javanen en Aziaten, die
- overeenkomstig hun zeden en gewoonten - weinig of
geen sterken drank gebruiken, dan steekt het drankver-
bruik nog gunstig af bij de andere in het overzicht ge-
noemde landen.

van Utrecht sloegen in de jaren 1756-1759 zg. nieuwjaarspenningen in
grooten getale, vertoonende het type der generaliteitsguldens, doch zonder
waardeaanduiding, die daar ze in waarde juist gelijk waren aan 1van den
gulden, weldra overal voor viji stuivers werden uitgegeven en in betaling
genomen.


