
Hoed je voor de vrijheid, 
iets over de Utrechtse zilverinname van 1795 

L. E. Eelkman Rooda - H oogterp 

Elke revolutie vertoont wel de neiging om zich in snel tempo te ontdoen van 
datgene, dat de herinnering aan het verleden levend zou kunnen houden. 
Vaak zijn dat oude gevestigde instellingen die hun bestaansrecht verliezen; 
soms zijn het zaken van meer materiële aard, die opgeofferd worden aan de 
'idee' van vernieuwing, in welke vorm die zich ook presenteert. Kunnen in
stellingen na verloop van tijd weer hersteld worden, voorwerpen die door 
mensenhand in voorafgaande tijden gemaakt werden kunnen dat niet. Nu 
kan men dit onze voorzaten eigenlijk niet eens euvel duiden; immers het ge
voel voor de waarde van het handwerk en waardering voor de ouderdom van 
voorwerpen vond pas langzaam en algemeen ingang in de tweede helft van de 
negentiende eeuw, als reacties op het vele dat door machines gemaakt werd. 
Toen pas begon men oog te krijgen voor de unieke eigenschappen, die het 
handgemaakte product onderscheidde van het machinaal vervaardigde. In 
dit licht gezien kan men het daarom een logische maatregel vinden, dat de 
overheid die zich hier ten lande aan het einde van de achttiende eeuw in geld
nood bevond, er toe overging om zilverwerk in te nemen en dit te laten om
smelten om het vervolgens te doen munten. Zilver werd immers uitsluitend 
beschouwd als een belegging in roerend goed van iemands vermogen; zilve
ren voorwerpen, en zeker wereldlijk zilver betekende gedurende eeuwen 
voornamelijk: geldswaarde. 

Het gehele stelsel van Europese ordonnanties op het stuk van edelmetaalge
halten ging van dit principe uit, dat het zilver waaruit voorwerpen werden 
vervaardigd nooit onder het gehalte van gemunt zilver mocht zijn. In de 
vroegste Franse ordonnanties is deze relatie nog zeer duidelijk verwoord, 
wanneer het zilvergehalte van voorwerpen gekoppeld wordt aan dat van be
paalde muntsoorten 1). Gedurende vele eeuwen voorafgaande aan het jaar 
1795 werd in tijden van oorlog zilver opgevraagd uit de kerken voor het be
kostigen van oorlogvoering. Zo liet Lodewijk XIV zijn kostbaar zilveren meu
bilair, dat nog slechts korte tijd te pronk had gestaan in de Spiegelzaal van 
Versailles, in 1689 met groot verlies omsmelten voor het voeren van een van 
zijn geldverslindende krijgsverrichtingen 

1) L. Carré, De la réglementation des ouvrages en métaux précieux depuis le très ancien temps (Ren
nes, 1922) 11. Nus orfèvres ne peut oeuvrer à Paris d'argent qu 'il ne soit aussi bons comme estelin (= 
sterling) ou mieudres. Statut van Etienne Boileau. '260. 
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Als we in dit artikel dan toch zoveel aandacht besteden aan dit verschijnsel, 
dan zijn daarvoor drie redenen op te noemen: ten eerste was dit de laatste zil
ver-inname op grote schaal; ten tweede betrof het hier vooral zilver van de 
gegoede burgerij, dus van gebruikszilver (kerken waren ditmaal vrijgesteld 
van het inleveren van hun zilver); ten derde, en dit is belangrijk voor de be
studering van oud zilverwerk uit de verschillende plaatsen in de provincies 
Holland, Zeeland en Utrecht, werd op zilver, dat los- of vrijgekocht werd, 
d.w.z. op zilver, dat door de eigenaar betaald werd met de som, die het in te 
leveren zilvergewicht zou opbrengen, een teken geslagen als bewijs van die 
lossing 2). 

Aan de verschillende gebeurtenissen, die in de loop van het voorjaar en van 
de zomer van 1795 plaats vonden willen we in dit artikel nader aandacht be
steden, speciaal omdat hier ter plaatse een enigzins andere gang van zaken 
gevolgd werd dan in de steden van Holland en Zeeland voor wat betreft de 
uitvoering van het stempel waarmede gewerkt zou worden. Bovendien be
schikken we over enige geschriften van tijdgenoten, die ons inlichten over het 
algemene gevoel dat deze maatregelen opwekten, en die, het onbehagen in 
die tijd verwoorden. 

Het voorspel tot deze gebeurtenis was het besluit van 20 maart 1795 door de 
Provinciale Repraesentanten van het volk van Utrecht genomen, dat al het 
ongemunt goud en zilver in 's lands schatkist gestort moest worden, uitgezon
derd medaljes, kleinodiën en hetgeen tot nut en cieraad voor lijf diende. De over
heid moest tot deze maatregel overgaan ten gevolge van de verplichtingen, 
die de Franse regering ons land had opgelegd. Frankrijk had de eis gesteld, 
dat de Republiek honderd miljoen gulden zou moeten opbrengen als tege
moetkoming in de kosten van de 'bevrijding'; hiervan moest de helft reeds 
binnen enkele maanden voldaan worden. De lands- en provinciale kassen wa
ren op dat moment reeds volledig uitgeput, zodat een toevlucht tot deze bui
tengewone heffing onvermijdelijk leek. In principe diende deze inname als 
een voorheffing op een latere belasting. 
Voor de stad Utrecht werd deze maatregel afgekondigd op 29 mei 1795 door 
de Repraesentanten van 's Lands Utrecht. De publikatie hiervan vinden we 
vermeld in de Stichtse Courant (de tijdelijke opvolger van de Utrechtse Nieuwe 
Courant) van 6 juni 1795, in het eerste jaar der Vrijheid. De gehele kwestie 
werd uitvoerig in de pers weergegeven, opdat alle burgers zouden weten, 
waaraan zij zich te houden hadden 3). In artikel 5 van de Ordonnantie werd 
bepaald, dat een ieder een reçu van de door hem ingeleverde zilveren voor
werpen behoorde te ontvangen, waarop de naam van de eigenaar en het be
loop van het opgebrachte goud en zilver volgens een lijst door een of meer essa
yeurs of zilversmeden gewogen. 
Voor het zilver en goud werden de volgende waarden berekend; 
Voor 't zilver groote keur f 1- 10 stuivers 't Loot 
Voor 't zilver kleine keur f 1-6 stuivers 't Loot 

2) In de overige gewesten van de Republiek gold deze maatregel niet. 
3) Stichtsche Courant, nr 5 den zesde juni, verder lOjuni en 8 juli 1795. 
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Het glad goud f 2- 2 stuivers 't Engelsch 
Het draadwerk (goud) f 2- O stuivers 't Engelsch 
Het zilver zonder keur, naar waarde van dien. 4) 
De commissarissen, die belast waren met de inname, moesten op de eerlijke 
naleving hiervan de eed afleggen. 
Van de eigenaren werd eveneens een eed verlangd, waarin zij moesten zwe
ren, alles te hebben ingeleverd en niets te hebben achtergehouden. Op het 
niet naleven van de ordonnantie werd een boete gesteld. 
Artikel 7 is vooral daarom interessant, omdat hierin de voorwerpen worden 
opgenoemd, die niet inbegrepen waren onder het in te leveren zilver. Afge
zien van gespen, ringen, oorringen, hoofdsiersels, kookers, snuif- en tabakdozen, 
horlogiën- en andere kettingen, rottingknoppen en verdere cieraden welke men ge
woon is persoonlijk te dragen, mits de waarde van alle stukken tezamen genomen 
voor één mensch niet excedeert de somma van f 300-, moest al het overige van 
de cieraden ofderzelven waarde in geld worden opgebragt. 
Artikel 8 luidde: Ter plaatse kan met de waarde vergoeden... en het jaarmerk of 
de letter van dat jaar 1795, bij de zilversmeden in gebruik, laaten stempelen. Ech
ter kon men, volgens een latere publikatie (van 8 juli 1795, in dezelfde cou
rant) het zilver dat men behouden had, op de gildekamer laten stempelen, en 
wel in de periode van 22 augustus tot 30 september. Deze periode werd later 
verlengd tot 21 oktober. Pas begin juli schijnt men besloten te hebben, het 
voor Utrecht zo kenmerkende lossingsteken Vrijheidshoed op een speer (afb. 
IA) te gebruiken. Op dit symbool zullen we later in dit verhaal terugkomen. 
Aanvankelijk wilde de overheid zich hier in Utrecht kennelijk voegen naar de 
handelwijze in de steden van Holland en Zeeland, waar op het zilver dat vrij-
of losgekocht werd, de jaarletter voor 1795 van de betreffende stad werd bij
geslagen, ongeacht de herkomst van de voorwerpen. 
In artikel 9 werd bepaald dat zilversmeden en kashouders zullen gehouden zijn 
ieder stuk ongemunt goud en zilver 't geen zij in der zilverwinkel hebben, nieuw te 
laaten merken, met het jaarmerk en een dubbele letter voor dit jaar 1795 in ge
bruik; dit was voor Utrecht in 1795 de letter M. Voor zover het hun affaires be
treft zijn zij vrijgesteld van 't opbrengen van goud en zilver. Wat hun eigen gebruik 
diende zullen met alle burgers gelijkstaan. 
Onder het opbrengen van ongemunt goud en zilver zal mede niet begrepen zijn, 
datgene het welk tot gebruik van kerkdienst geschikt is, maar wel begrepen het on
gemunt goud en zilver, 't geen door gezelschappen, gildecorporas, diaconien of an
dere godshuizen wordt gebruikt, welke alle hier eveneens in alle opzichten als par
ticulieren worden beschouwd. 
Zilveren lepels, vorken en hechten van messen zijn ook niet begrepen onder deze 
publikatie tot het getal van 3 douzijn toe van ieder soort. 

Op deze publikatie volgt op 6 juni een ampliatie, die op 10 juni in de pers ver-

4) 1 pond Troois = 2 mark = 492.168 gr. 
1 mark Troois = 8 once = 246.084 gr. 
1 once Troois = 2 lood = 30.7605 gr. 
1 lood Troois = 10 engels = 15.3802 gr. 
1 engels Troois = 32 aas = 1.538 gr. 
1 aas Troois = 0.048 gr. 
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Afb. IA. Lossingsteken geslagen te 
Utrecht in de zomer van 1795; men kan 
duidelijk het grond/e zien met de aandui
ding van gras. Foto Rijksmuseum, Am
sterdam. 
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Afb. IB. Beker van Thyman van Leeuwen uit 1686, foto 
Rijksmuseum, Amsterdam. 

scheen. Hierin werd de burger gemeld, dat alle soep- en visiepels, suiker- en 
theelepels, gelijk ook dito vorkjes... onder lepels werden gerekend . . . dat al het 
geredimeerde (vrijgekochte) goud en zilver zal met een zodanig merk en (opj zo
danige tijd en plaats worden gekeurd als nader zal worden bekend gemaakt. 
We lazen reeds, dat de mededeling over deze plaats en tijd op 8 juli 1795 in de 
Stichtse Courant verscheen. De bedoeling was om het zilver binnen veertien 
dagen in te nemen; deze periode werd op 6 juni reeds wegens practische be
zwaren verlengd met twee weken. De inname werd bepaald op zaterdag 27 
juni 1795. In een latere periode kon men zich melden op de gildekamer, om 
daar het vastgestelde teken te laten slaan op het niet-ingeleverde zilver. 
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Het volgende verslag van een tijdgenoot van de gebeurtenissen uit het jaar 
1795 is om vele redenen interessant voor ons betoog 5). De schrijver ver
meldt, dat hij in het jaar 1795 als kleine jongen van tien jaar de gebeurtenis
sen binnen de stad Utrecht had meegemaakt; de intocht der 'bevrijders' op 17 
januari van dat jaar en dat alles grote indruk op hem had gemaakt. Daar 
Utrecht in die tijd zeer patriots-gezind was, was de bevolking dan ook buiten 
zich zelve van vreugde. Deze vreugde sloeg echter snel om toen men bemerk
te, dat de 'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap' zeer duur betaald moesten 
worden: niet alleen de inkwartiering en het kleden van het zeer armoedig uit
geruste leger, maar ook het opbrengen van het enorme bedrag (van honderd 
miljoen) aan Frankrijk. 
Daar het verhaal levendig is geschreven, zullen we de auteur verder zelf aan 
het woord laten: 
In den loop van dit jaar en wel spoedig begon men het stadhouderschap af te zwee-
ren, dit geschiedde bij trompetgeschal op de Neude. Ik was daar ook, en jong en 
oud juichte deeze uitbanning toe, maar kort daarna kwamen er tijdingen uit Frank
rijk, waarbij aan ons volk werd bekend gemaakt dat, hoezeer de Vrijheid wel geen 
handelsartikel was, de bevrijdingsonlusten bij moderatie waren gesteld op honderd 
millioen guldens anders niet. Daar waar zoodanige somma gevorderd worden be
taald moet worden, diend dezelfde voorhanden te zijn en daar ze niet voorhanden 
is, moet er in de kasten rondgeschommeld worden. Dit was dan ook in ons onge
lukkig land het geval. De Fransche grossiers in Vrijheid, Gelijkheid en Broeder
schap of. . . je weet wel, hielden van geen boekhouden, maar leverden hunne waar 
à contant, zoodat die geenen, welke in dien tijd over ons als vrije mannen regeer
den, een soort van wet of besluit uitvaardigden, waarbij aan iedere ingezetene werd 
gelast al zijn tafel- en ander groot zilverwerk in een zeer bepaalden tijd op te bren
gen en dat voor onze stad te bezorgen in de muziekzaal, waar onze commissie was 
vereenigd en belast met het aan te nemen, te wegen en hetzelve in tegenwoordig
heid der eigenaars in stukken te slaan of door hun het bedrag van het gewigt in geld 
dadelijk te doen betalen dan kon met het weder meede naar huis nemen en wierd er 
ten teeken dat de waarde er van was opgebragt, een stempel voorstellende de Vrij-
heidshoed op een speer opgeslagen 6). 

Mijn vader en moeder hadden ook nog al wat voorraad en daar de contanten 
schaars waren, zo waren zij genoodzaakt twee baliemanden daarmede te vullen en 
hetzelve te verzenden om het nooit terug te zien en zo werden zij om een hersen
schim beroofd van hetgeen zij door vlijt en spaarzaamheid zich hadden aangeschaft 
of van ouders of familie hadden geërfd, en zo wierden zij teruggebragt op 2 zilveren 
kandelaars, ik geloof 12 paar zilver en 3 serviessen, tabaksdoos 7) (afb. 2) en tafel-

5) C. F. Gijsberti Hodenpijl, ed„ 'Revolutiedagen te Utrecht', De Navorscher, Lil (1902) 548-554. 
Er bestaan nog meer verslagen van tijdgenoten, o.a. C. J. Nagtglas, Utrecht tussen Pruis en Fran
soos, 1780-1800. A. van Hulzen, ed. (Utrecht, 1975). H. Keetell, Dagverhaal van de gebeurtenissen 
binnen Utrecht 1793-1816 (Utrecht, enz., 1852-1905). 
6) De schrijver heeft hier waarschijnlijk de gebeurtenissen gecomprimeerd. We weten n.l. dat 
pas in een later stadium op de gildekamerdit teken geslagen werd: Keetell, Dagverhaal, vermeldt 
op 3 juni, dat het zilver zal worden ingenomen en geeft hierbij een opgave van plaatsen, waar de 
commissie belast met de inname zou vaceren, n.l. voor de wijken A.B. en L. in het Fundatie huis, 
voor de wijken F.E. en K. in het kapittelhuis van de Oud-Munster, voor de wijk C D . en M. in de 
Muziekzaal, voorde wijken G.H. en I. in de Munt. 
7) Een tabakspot met het lossingsteken uit het jaar 1795, jaarletter C voor het jaar 1786, kwam 
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Aß. 2. Tabakspot gemaakt door Anthonie van Luttervelt in het jaar 1786, met het lossingsteken uit het 
jaar 1795. Foto Mak van Waay. Amsterdam. 

confoir, voor welker waarde mijn vader het geld gaf. Deeze voorwerpen zijn nog 
mijn eigendom, daarop kan men nog den stempel der vrijheid gewaar worden. 
Voor het opgebragte kreeg men eene obligatie op de Provintie, welke kort daarna 
30% waardig waren, - het was een treurige dag. " 

Deze in 1848 opgetekende herinneringen, die in 1902 gepubliceerd werden, 
zijn daarom zo belangwekkend, omdat de kennis aangaande dit lossingste
ken, dat alleen in Utrecht in de zomer van 1795 in gebruik is geweest, toen ge-
op een veiling te Amsterdam in het najaar van 1981. De maker van deze tabakspot is Anthonie 

van Luttervelt, zilversmid te Utrecht (1767-1797) (zie ook afb. 2). 
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Aft). 3. Twee kandelaars, gemaakt te Den Haag door Johannes van der Toorn in 1783 met het Utrecht
se lossingsteken uit het jaar 1795. Foto Centraal Museum, Utrecht. 

heel verloren leek te zijn. 
Elias Voet, die het enige malen op zilveren voorwerpen is tegengekomen, ver
meldde het in 1912, in zijn werk over Amsterdamse zilversmeden nog als een 
onbekend meesterteken; het artikel in de Navorscher van 1902 was kennelijk 
onopgemerkt gebleven 8). 
Ook nu nog bestaat er veel misverstand over dit Utrechtse teken, dat zowel 
op Utrechts zilver als op zilver afkomstig uit andere steden aangetroffen 
wordt, zoals bijv. op de kandelaars van de Haagse zilversmid Johannes van 
der Toorn (1747-1832) te zien is die gemaakt zijn in het jaar 1783 (afb. 3). 

8) E. Voet jr, Merken van Amsterdamsche Goud- en Zilversmeden ('s-Gravenhage, 1912) 146.Voet 
kwam dit teken tegen op een olie- en azijnstel uit 1781 (nr. 557) en op een molen-beker uit 1642. 
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Aß. 4. Liber ta: Vrouwefiguur voor
stellende de Vrijheid, uit de Iconolo-
gia van Cesare Ripa. Foto Kunsthis
torisch Instituut, Utrecht. 

L I B E R T â . Vryheyt. 

Alleen de dekens en keurmeesters van Utrecht kozen een figuur om op het 
losgekochte zilver te slaan; in de steden van Holland en Zeeland gebruikte 
men de gildeletter van het lopende jaar. Dit symbool wordt vaak met de 
Franse Revolutie in verband gebracht, maar het was echter al twee eeuwen 
eerder bekend in de Nederlandse ikonologie of beeldleer. In het beroemde 
boek van de Italiaan Cesare Ripa Iconologia, waarvan de eerste druk uit het 
jaar 1593 dateert, komt een vrouwefiguur voor, die in de rechterhand een 
speer houdt en in de linker een hoed 9) (afb. 4). Zij verbeeldt hier het begrip 
Liberia ofwel Vrijheid. De hoed als vrijheids-attribuut ontleende Ripa aan de 
Romeinen, waar de vrijgelaten slaven als symbool een hoofddeksel opgezet 
kregen. De directe bronnen van deze allegorie van de Vrijheid waren afbeel
dingen op penningen van Romeinse keizers, die kort tevoren als kopergravu
res verschenen waren 10). 

Ook Karel van Mander, die de Italiaanse bronnen goed kende, geeft in zijn 
Wtlegginghe een vrijwel indentieke verklaring voor dit begrip en zijn afkomst 

9) Cesare Ripa, Iconologia (Roma, 1593) 293, donna, che nella sinistra mano tiene una mazza, come 
quelle de Hercule, et nella destra mano tiene un cappella con lettere. 
10) Antonio Agostini, Discorsi soprale medaglie (Roma, 1592). Agostini ordende de afbeeldingen 
van Romeinse keizers uit ikonologisch gezichtspunt en niet chronologisch. De kopergravures 
zijn gemaakt naar de medailles van de keizers Antonius Pius, Vitellius en Gallus. 
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11). Hierna doet het zinnebeeld en zijn personificatie zijn intrede in de Ne
derlandse schilderkunst. Het werk van Ripa, dat grote invloed heeft ingeoe
fend op vele Europese schilders, die het gebruikten om 'ideeën' gestalte te 
geven, verscheen in 1644 te Amsterdam in een Nederlandse vertaling, uitge
geven door Dirk Pietersz. Pers 12). In deze Nederlandse editie, getiteld Icono-
logia of Uytbeeldinghe des Verstands neemt Pers de figuur met de hoed over uit 
Ripa's uitgave van het jaar 1603 en vertaalt de italiaanse tekst als volgt: 
„Een Vrouwe in 't wit gekleet 

LIBERT A. Vrijheyt. 
hebbende in de rechter hand een Scepter, en in de slincker een Hoed en op de aerde 
staet een Katte. 
De scepter bediet het aensien ofontsagh van de Vryheyt en van de Heerscappie, die 
zy van haer selve houd: Wesende de Vryheyt een volkomende ofvrye besittinge van 
't gemoed, van 't lichaem en van goederen, die door verscheyden manieren, ten 
goede werden beweeght. Het gemoed door de genaede Godes, het lichaem door de 
kracht desselven, en de goederen met voorsichtigheyt en wijsheyt. 
De hoed wort haer gegeven, gelijck wij sullen seggen, omdat wanneer de Romeinen 
eenen Slave wilden in Vryheyt stellen, nae dat hem 't hoofd geschooren was, soo 
gaven zy hem een Hoed op 't hoofd: en dese Ceremonie wierde gedaen in den Tem
pel van seeckere Godinne Feronia, geheeten, die zij geloofden, dat beschermster 
was van de Slaven, en die dese Vryheyt verkregen hadde. 
En daarom wierde hy billijck met een Hoed afgemaelt... " 

LI BERT A 

Een vrouwe die in de slincker hand een kodse houd, op de maniere als Hercules, en 
in de rechter hand een Hoed, waer op geschreven staat LIBERT AS A UGUST1.EX 
S.C. twelck de Vryheyt beteykent, die door eygene kracht en dapperheyt verkregen 
wort, gelijck boven geseyt is. En aldus vintmen dieselve in de Medaglien van Anton. 
Heliogabalus uytgesneden. 

LIBERT A 

Een vrouwe die in de rechter hand een Hoed houd, en op der aerde leyt een gebro
ken lock. 

De zeventiende-eeuwer had een grote voorliefde voor dit soort emblemata-
boeken, waarbij een voorstelling vergezeld werd van een bijbehorende tekst, 
meestal in dichtvorm. De Amsterdammer Dirk Pers kwam dus met zijn uitga
ve tegemoet aan de populaire smaak van zijn tijd. Daarvóór echter waren de 
zinnebeeldige figuren, die Ripa in zijn werk afbeeldde, al doorgedrongen in 
de Nederlandse schilderkunst. De vroegste voorstelling van deze vrouwefi
guur - als Nederlandse Maagd - is te vinden op een schilderij uit 1618 van Jan 
Tengnagel: Allegorie op de Voorspoed onder het bewind van Prins Maurits, nu in 

11) Karel van Mander, Het Schilderboek . . . eyntlijck d'wtlegghinghe der Metamorphosen, pub. Ovi-
dii Nasonis. Oock daerneffens wtbeeldinghe der figueren. Alles dienstig en nut den schilders, constbe-
minders, dichters oock allen staten van menschen (Haarlem, 1604) fol. 133. 
12) Cesare Ripa, Iconologia of wtbeeldinghe des Verstands, D. Pietersz Pers, ed. (Amsterdam, 
1644)573-574. 
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Afb. 5. Jan Tengnagel, Allegorie op de bloei van de Republiek onder Prins Maurits, ca. 1618, Delft, 
Sted, museum Het Prinsenhof. 

het Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft (afb. 5). De Nederlandse 
Maagd houdt een speer met een hoed erop, een duidelijke verandering ten 
opzichte van Ripa's prototype; bij Tengnagel zijn de twee attributen bij el
kaar gevoegd 13). In dit verband zou het te ver voeren om deze allegorische 
voorstelling door de gehele zeventiende eeuw te vervolgen. Aan het einde 
van dit tijdperk is deze echter zozeer gemeengoed geworden, dat men haar 
zowel op gewestelijke als op generaliteitsmunten afgebeeld ziet. 
In 1672 wordt de Nederlandse leeuw met het attribuut afgebeeld op de z.g. 
hoedjesschelling in Zeeland. Het attribuut is dan losgekoppeld van de oor
spronkelijke vrouwefiguur of Nederlandse maagd, en wordt tot zelfstandig 
symbool. 
In 1704 krijgt de Hollandse leeuw op de in dat jaar geslagen duiten het sym
bool: de afbeelding van het begrip vrijheid is de burgerij dus zeer vertrouwd 
14). Op de aardige tekening in dit verband van Jurriaan Andriessen uit de pe-

13) Jan Tengnagel (1584-1635): Allegorie op de voorspoed onder het bewind van Prins Maurits, ca 
1618. Doek 130x 180, Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof. Over dit schilderij en de datering 
H. Schneider, 'Der Maler Jan Tengnagel', Oud-Holland, XXXIX (1921) 11-27: Erik de Jong, Een 
schilderij centraal. De slapende Mars van Hendrick ter Brugghen, Catalogus Centraal Museum 
(Utrecht, 1980) 22, afb. 36: B- Brenninkmeyer-de Rooy in: God en de Goden. Verhalen uit de bijbel
se en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten, Catalogus Rijksmuseum (Amsterdam, 
1981)69, 70, afb. 7. 
14) H. Enno van Gelder, De Nederlandse Munten (Utrecht, 1965) 226-232; vanaf 1684 op het pro
vinciale drie gulden stuk, het gulden-stuk, zowel als op halve guldenstukken, Pallas of de Neder
landse maagd afgebeeld met de speer en de vrijheidshoed; bij de muntordonnantie van 17 maart 
1694 werden deze munten opgenomen bij de generaliteitsmunten. De Hoedjes-schelling is alleen 
te Zeeland geslagen in de periode van 1672-1738. De Hollandse duiten met de leeuw zijn gesla
gen tussen 1704-1780. Zie Van Gelder afb. 161, 162,163, 167, 180, 190. 
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4/6. 6. De rechten van den mensch, de Nederlandse Maagd met de vrijheidshoed op een paal. Tek. van 
Jurriaan Andriessen, Haarlem ca 1795. (Gesigneerdachterzijde 
Jurr. Andriessen invenit et fecit j , maten 18,5 x 39,5 cm, particuliere collectie, Amsterdam. 

riode die wij in dit artikel bespreken, ziet men de vrouwefiguur nogmaals af
gebeeld (afb. 6). Andriessen, die een groot behangselatelier te Haarlem leid
de, moet deze tekening naar de smaak van die dagen als voorontwerp ge
maakt hebben. Toch lijkt het alsof het symbool nog een laatste verandering 
heeft ondergaan. De Utrechtse stempelsnijder, die het stempel sneed, gaf de 
speer of de paal het aanzien van een boom op grasgrond. Dit is duidelijk te 
zien op de beker, die Thyman van Leeuwen ruim honderd jaar eerder, in het 
jaar 1686 maakte voor het kapittel van St. Marie te Utrecht, om het feit te 
memoreren dat de Mariakerk zeshonderd jaar eerder gewijd was; deze beker 
kreeg het lossingsteken van 1795 bijgeslagen 15) (afb. IA en IB). Hebben we 
hier misschien te maken met een vermenging van twee begrippen: enerzijds 
de speer met de hoed, anderzijds de vrijheidsboom? Vrijheidsbomen werden 
in deze zomer overal in het land opgericht, en tijdgenoten zullen het stempel 
zeker als zodanig hebben begrepen 16) (afb. 7). 

Vele inwoners van Utrecht hebben, door de nood gedwongen, kostbaar zil-

15) Thyman van Leeuwen, zilversmid te Utrecht, meester in 1632, overleden in 1705; beker met 
inscriptie 't Capittel van Sinte Marie 't Utrecht MDCXXXVI. . . jaarletter X voor het jaar 1686. In
ventaris Rijksmuseum, Amsterdam, N.M. 587. Catalogus van Gouden Zilverwerken, Rijksmuseum 
(Amsterdam, 1952) nr. 179. Men spreekt in art. 9 duidelijk over zilver, dat bestemd is voor de 
eredienst ; de beker van de Mariakerk viel hier dus niet onder. 
16) Keetell, Dagverhaal, op 7 juni 1795 werd een vrijheidsboom opgericht op de Neude, die voorzien 
van een speer met vrijheidshoed die meer dan 4 voeten boven de kruin van de boom uitstak. Op 10 juni 
werd een hoogte van gras om de vrijheidsboom gelegd. Op 15 juni volgt dan de beschrijving van de 
grote triumfoptocht met op wagen nr. 16 Juffr. 't Hoen, voorstellende de Nederlandse maagd, 
getrokken door 6 paarden, die in haar hand een speer houdt met de hoed erop. Het is niet on
denkbaar, dat de keurmeesters en dekens na deze datum besloten, dit symbool als lossingsteken 
te nemen. 
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4/&. 7. Gezicht op de Neude te Utrecht met de Vrijheidsboom opgericht op 15 juni 1795. Onder de 
boom staat een zinnebeeldige groep opgesteld, waaronder de Maagd met de vrijheidshoed op de paal. 
(Deze groep was in de optocht nr. 16.) Foto GAU, cat. nr. HA s 95.8. 

verwerk ingeleverd. Daar lang niet op al het nu nog bewaard gebleven zilver 
van vóór 1795 dit teken geslagen is, zal dan ook menig voorwerp verstopt, al
thans niet ter omsmelting aangegeven zijn. Weinigen waren zo fervent patri
ot, of wilden bij de overheid daarvoor doorgaan als de burger Hahn, die reeds 
op 20 april 1795 overijverig zijn grote wijnkoeler ter waarde van zeshonderd 
gulden in een rekest aan de vroedschap ter omsmelting aanbood 17); de be
trokken maatregel was toen in Utrecht nog niet eens afgekondigd. De bewus
te wijnkoeler kwam ruim dertig jaar tevoren, in 1764, in het bezit van de va
der van de suppliant, als geschenk van Curatoren van de Universiteit; we 
kunnen slechts gissen naar de naam van de maker van dit kapitale stuk zilver
werk, dat bij een inleveringswaarde van ƒ 1 - 10 stuiver per lood meer dan zes 
kilogram gewogen moet hebben. Twee zilversmeden: Cornells van Straats
burg en Adam Visch komen zeker als maker in aanmerking; van beide mees
ters zijn dergelijke omvangrijke voorwerpen bekend en ook bewaard geble-

17) N.N., 'Een staaltje van Vaderlandsliefde in den Revolutietijd', De Navorscher, Lil (1902) 173-
175. 
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ven 18). Dit vrijwillig aanbieden voor de 'goede zaak' zal een uitzondering ge
bleven zijn. 
Uit een andere bron, de notulen van het Burgerweeshuis, weten we, dat de 
regenten aarzelden met inlevering van het zilveren eetgerei en de beslissing 
van de andere godshuizen wilden afwachten om die te volgen. Het Burger
weeshuis bezat trouwens weinig zilver; meer dan de in 1752 bestelde lepels en 
vorken kwam in de inventaris van 1795 niet voor 19). 
Het is jammer, dat we in de rekeningen van Thesaurier en Cameraar van de 
stad Utrecht uit de tweede helft van het jaar 1795 geen spoor vonden over het 
ingenomen zilver. Mogelijk ging dit hier buiten het stadsbestuur om en werd 
de inname door de Landsregering geëffectueerd. 
Een enkele maal kunnen we elders een idee krijgen van wat er alzo werd in
geleverd: 
Ik ondergetekende versoekende aan 't Committe van Justitie alhier om permitteren 
te moogen laaten te smelten en Essayeren Een honderd enfijftig mark (bijna 37 
kilogram) silver bestaand in koffy en melk kannen, thee blaaden, ketels, leepels en 

forken, konforen, theeketel, Leepels enforken en eenig klein silvergoed, het welke 
also bij hem ondergeteekend ontfangen is van Zwol van Mozes Levi Hartog, om in 
commissie te laaten smelten en te asseeren, ente verkoope, volgens hierby een at
testatie van de Secretaris der Stad Zwol. Amsterdam den 29 april 1795 H. M. 
Hartog 20). 
Het taxatiereçu van het zilver, ingeleverd door het Gemeenlandshuis te 
Delft, geeft de volgende bedragen : Zilveren lampetten en schotel f 525, een 
dito ƒ 341-14, zes kandelaars f 261-14, twee tabakscomforen f 63, twaalf zout-
vaten f 152-5 21). 
De waarde per lood zilver (15.38 gram) was gesteld op ƒ 1-10 voor grote keur 
en ƒ 1-6 voor kleine keur, hetgeen overeenkomt met de toen geldende prij
zen voor smeltzilver. Aan de hand van deze waarden kan het gewicht van het 
ingeleverde zilver berekend worden. 

Ook in het archief van de familie Martens vonden we enige mededelingen 
over de zilverinlevering van 1795. Mr David Jan Martens spreekt eerst uit
voerig over het Tractaat van Vreede en Alliantie van 18 mei 1795; vervolgens 
kenmerkt hij de maatregelen om het ongemunt goud en zilver in te nemen 
als merkwaardig. Verder merkt hij op: In het algemeen was men zeer ontevreden 
over deze publicatie tot het opbrengen van het goud en zilver. Verscheidene rekes
ten werden daarover gepresenteerd, dog vrugteloos 22). 
Onder dit verslag, maar kennelijk later met andere inkt geschreven staat een 

18) Wijnkoeler van Cornells van Straatsburg, meester in 1748, werkzaam tot 1800, Particuliere 
Collectie Den Haag. Wijnkoeler van Adam Visch, meester in 1754, overl. 1787. J. J. C. Taets van 
Amerongen, Zilver, Catalogus Centraal Museum (Utrecht, 1972) nr. 103, inventaris nr. 11236. 
19) GAU, Burgerweeshuis, Broederschapsnotulen 1795. 
20) GA Amsterdam, Recht. Arch. nr. 1304, Authorisatieboek essayeren en smelten van zilver, 
losse bijlagen, verzoekbriefje nr. 130 (met hartelijke dank aan de heer K. A. Citroen voor zijn 
verwijzing naar deze bron). 
21) M.G. Wildeman,'Het Gemeenlandshuis te Delft', DeNavorscher. Lil (1902)70-84, m.n. 83. 
In Leiden zijn reçu's in inventarissen teruggevonden (vriendelijke mededeling van drs J. ter Mo
len). 
22) Mr. David Jan Martens, 1751-1811, GAU, Familie Martens, nr. 319. Mr David Johan Mar-
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voor ons nog zeer belangwekkende mededeling, namelijk dat het ongemunt 
goud en zilver in 's landscassen gestort, heeft opgebragt over de gehele provincie 
een somma van f 774668 -8-10. 
De inname van het goud en zilver heeft nog enkele andere interessante as
pecten, die vooral economische en sociale kanten betreffen. Het betrof hier 
zogenaamd dood geld: het edele metaal was niet rentedragend. De ekonomie 
of koopkracht van de bevolking werd dus op generlei wijze aangetast, het
geen bij een echte belastingheffing wel het geval zou zijn geweest. De patriot
ten hadden zich trouwens altijd fel gekeerd tegen de huns inziens willekeu
rige belastingheffing ten tijde van de stadhouders. Bovendien werden door 
deze nieuwe maatregel vooral de voormalige adel en de patriciërs getroffen. 
Deze bevolkingsgroepen toch waren in het bezit van de kostbare en grote 
stukken zilver, die voornamelijk onder de inleveringsplicht vielen. Aan een 
bedrag van driehonderd gulden (de tegenwaarde van iets meer dan drie kilo
gram zilver) zullen de lagere klassen van de bevolking zeker niet zijn toegeko
men. Daarom stelde het geheel van deze maatregelen niet meer voor dan een 
druppel op de gloeiende plaat. Wanneer we de provincies Holland en Zee
land welvarender schatten dan Utrecht, dan kwam de gehele edelmetaal-re-
quisitie waarschijnlijk niet boven de drie milioen gulden en dit, terwijl in to
taal honderd millioen aan Frankrijk moest worden betaald voor de bewezen 
diensten. 

We zijn in dit artikel wat dieper ingegaan op de laatste grote zilver-inname in 
de provincies Holland, Zeeland en Utrecht, omdat over de desbetreffende 
gebeurtenissen in de zomer van 1795 en over het doen slaan van het z.g. los
singsteken weinig bekend bleek te zijn. 
Ten onrechte wordt dit teken nog vaak een herkeuringsstempel genoemd; uit 
het voorgaande is wel duidelijk, dat er van herkeur geen sprake geweest is. 
Er is relatief weinig Utrechts gekeurd zilverwerk bewaard gebleven. De mo
gelijkheid bestaat, dat het feit, dat de burgerij hier, meer dan elders, patriot
tisch gezind was, hieraan ten grondslag ligt, en dat men in Utrecht meer dan 
in andere steden edelmetaal voor de goede zaak heeft ingeleverd. Waar
schijnlijker lijkt echter, dat in Utrecht de ekonomische omstandigheden ge
durende de gehele 18e eeuw slechter waren dan in Holland en Zeeland en dat 
er daarom minder zilver aanwezig was zowel om te verstoppen als om in te le
veren dan in de veel rijkere provincies Holland en Zeeland. Zilverbezitters 
waren minder in staat in 1795, de som gelds bijeen te brengen die nodig was 
om ieders bezittingen los te kopen; veel Utrechts zilverwerk is bij deze laatste 
grote zilverinname in de smeltovens verdwenen. 

tens, geb. Utrecht 1751 aug 3, zoon van mr Jacob Karel en Jacoba Constantia Godin, overl. 
Utrecht 1811 aug 17 in het door hem sedert 1799 bewoonde huis aan de Kromme Nieuwe Gracht 
tegenover de Jerusalemsteeg. Raad in de Vroedschap 1781-'95, schepen. In 1803 opnieuw in het 
gemeentebestuur, thesaurier 1800-' 11, curator van de Hogeschool, hoogheemraad Lekdijk Bo-
vendams. Eigenaar van de hofstede Den Daal tussen Utrecht en Zuilen aan de Vecht. Dilettant-
schilder (C. H. de Jonge, Catalogus der schilderijen. Centraal Museum (Utrecht, 1952)11, nrs. 492-
544; trouwt te Utrecht 1790 jan 24 jkvr. Johanna Henrietta Antonia Strick van Linschoten.F. G. 
L. O. van Kretschmar, 'De portretverzameling Martens van Sevenhoven, een beeldkroniek van 
een Utrechtse familie', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, XXXII (1978) 149-237, 
m.n. 176. Twee portretten van hem in Centraal Museum: nr. 16215 en 8398-a (afb. 40 en 43, in dit 
jaarboek, p. 214 en 216). 
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