Object in de kijker
munten

de lombaard

Met “Object in de kijker” willen de Musea Maaseik de aandacht van de toeschouwer vestigen op voorwerpen uit hun
collectie die bezoekers zelf bijzonder vinden. Wat spreekt je aan in een specifiek voorwerp? Waarom “intrigeert” het je?
Zijn het de kleuren of de vorm die je aanspreken? Of eerder waarvoor het voorwerp dient? Of heeft het misschien een
bijzondere uitstraling?
Op deze manier kan een gewone bezoeker ook schijnbaar onopvallende dingen, die wel eens over het hoofd worden
gezien, in de kijker plaatsen. Elke drie maanden kiest weer een andere bezoeker een nieuw voorwerp uit. Dus waag zelf
je kans, of laat je verrassen!
Dit najaar staat het muntweegschaaltje uit ons archeologisch museum en verschillende munten teruggevonden
op het grondgebied Maaseik – Neeroeteren - Opoeteren in de kijker.

de lombaard

Zo koos een persoon, die anoniem wil blijven, het
doosje met gereedschap om munten te wegen uit:
“Het is een mooi voorwerp en een herinnering aan mijn
jeugd. Mijn vader heeft zo’n doosje. Waar het is beland
weet ik niet. In alle geval, ik denk dat hij dat nog gebruikt
heeft in zijn lessen natuurwetenschappen of chemie.”
Dit Maaseiker muntweegschaaltje dateert van ca 1800.
Het werd oorspronkelijk gebruikt door de lombaert of
geldwisselaar om het juiste gewicht van een munt
te bepalen. Er was per type munt een muntgewicht,
waarmee de geldwisselaar de officiële massa kon
wegen. Zo kon hij vaststellen via een weegschaaltje
hoeveel de massa van de munt afweek van de massa
van het muntgewicht. Op deze manier werd er ook
nagegaan of een munt gesnoeid was of niet. Door
slijtage of het snoeien van de munten – materiaal
weghalen door wegvijlen, snijden,… - kregen deze
munten minder gewicht en dus ook minder waarde.
Zulke gesnoeide munten kan je als een soort vervalsing
bestempelen. Deze snoeimethoden werden zelfs
reeds toegepast in de Romeinse tijd.
Dit muntweegschaaltje werd gebruikt voor het wegen
van zowel zilveren als gouden munten.
Wil u iets meer weten over munten?
• Kom dan op donderdag 9 november om 19u
naar het Minderbroedersklooster te Maaseik.
Arnaud Grispen vertelt met veel passie over
een waardevolle collectie munten recent
teruggevonden in Maaseik – Neeroeteren Opoeteren.
• Wilt u graag munten laten determineren?
Kom dan op zondag 12 november naar Musea
Maaseik. Arnaud Grispen zal met veel kennis uw
munten determineren.
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