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Omslagfoto: jeugdportret (detail) van Theodoor Victor van Berckel,  

geschilderd door Rutger van Berckel vóór 1767 – particuliere collectie 
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1. Inleiding: Theodoor van Berckel en zijn zilveren Eeuw 
 

In het jaar 2016 herdenkt ’s-Hertogenbosch de vijfhonderdste sterfdag van Jheronimus Bosch, 

met recht een der allergrootste zonen van onze stad. ’s-Hertogenbosch loopt zich al geruime 

tijd warm op weg naar de apotheose van het herdenkingsjaar. Er is een ware Boschcultus 

ontstaan en alle mindere cultuurgoden lijken te zijn gedoemd om in zijn schaduw te moeten 

blijven. Toch doet ’s-Hertogenbosch er goed aan om niet op slechts één paard te wedden en te 

bedenken dat onze stad veel meer aanzienlijke kunstenaars, musici en ambachtslieden heeft 

voortgebracht. 

Een voorbeeld van zo’n voortreffelijke kunstenaar die, net als Jheronimus Bosch, zijn wortels in 

’s-Hertogenbosch heeft, is de medailleur Theodoor Victor van Berckel. In tegenstelling tot 

Bosch, wiens leven en werk voor een groot deel in nevelen gehuld is, weten we over Van 

Berckels levenspad veel meer. Van Berckel werd in de achttiende eeuw geboren als telg van een 

gerenommeerd geslacht van zilversmeden, maar kreeg zijn opleiding als graveur. Na eerst 

alleen lokaal bekend te zijn als ambachtsman, 

maakte hij carrière als hoofdgraveur aan de 

Keizerlijke Munt van Brussel. Zijn oeuvre 

bestaat uit vele munten en penningen en zijn 

faam dankt hij aan de exquise uitvoering 

ervan. In zijn tijd maakte de zilversmeedkunst 

in ’s-Hertogenbosch een “Zilveren Eeuw” door. 

De penningkunst die in de 16de en 17de eeuw 

tot grote bloei was gekomen, raakte in de 

18de eeuw echter in verval om in de tweede 

helft van de achttiende eeuw kortstondig te 

herleven. Theodoor Victor van Berckel was 

misschien wel de belangrijkste representant 

van deze opleving. Zijn werk stak met kop en 

schouders uit boven dat van de meesten van 

zijn Europese vakbroeders uit die tijd. 

 

 

 

 

Portretbuste van Theodoor van Berckel door de Bossche beeldhouwer J.A. van der Ven (1865)  

Noordbrabants Museum 

 

Het verzamelen van penningen was tot in de 19de eeuw een liefhebberij van vermogende heren. 

Met name bij onze Zuiderburen bestond veel belangstelling voor het werk van Theodoor van 

Berckel. De reden dat hij in Nederland minder bekend is, heeft ermee te maken dat hij over het 

algemeen als een Belgisch kunstenaar wordt gezien. Het zwaartepunt van zijn oeuvre ligt 

namelijk bij het werk dat hij in opdracht van de Zuidelijke Nederlanden maakte. Toch 

vervaardigde hij gedurende zijn hele werkzame leven prachtig werk voor de Noordelijke 

Nederlanden. Bovendien is hij juist voor onze contreien zeer relevant. Boven alles zou ik Van 

Berckel als Brabander willen typeren. Door de Tachtigjarige oorlog werd het ongelukkige 

Brabant uiteengereten, waarbij het Noordelijke deel van het oude hertogdom er eigenlijk niet 

meer toe deed. De republiek der Zeven Verenigde Provinciën zag Brabant, met de hoofdstad 

’s-Hertogenbosch, eerder als wingewest dan als een deel van het land dat er bij hoorde. 
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Theodoor van Berckel, Rooms-katholiek en geboren in de Noordelijke hoofdstad van het oude 

Brabant, bracht het tot graveur-generaal van de Munt in die andere hoofdstad van Brabant: 

Brussel. Hij legde een verbinding tussen de Brabanden en bleef ze allebei trouw. Toen de 

Oostenrijkers tijdens de revolutie, die de geschiedenis is ingegaan als de Brabantse 

Omwenteling, tijdelijk hun macht kwijtraakten, ontwierp Van Berckel de munten voor het 

nieuwe bewind. Op deze munten staat de Brabantse Leeuw fierder dan ooit. Deze leeuw is later 

vaak geïmiteerd maar nooit meer geëvenaard. Hij staat symbool voor het werk van de 

Brabander Theodoor van Berckel.  

De “Zilveren Leeuw” van de Brabantse Omwenteling – foto Jean Elsen, Brussel 

 

De begenadigde kunstenaar Theodoor van Berckel keerde na een lang en bewogen leven terug 

naar ’s-Hertogenbosch, de stad waar zijn wieg stond. En in de Sint-Jan vinden we zijn laatste 

rustplaats.  

Ik wil graag besluiten met een anekdote om het grote culturele gewicht van Van Berckel te 

onderstrepen. Toen de geallieerden in 1919 het verdrag van Saint-Germain-en-Laye 

opstelden, waarin de herstelbetalingen van Oostenrijk aan België werden geregeld, waren en-

kele paragrafen opgenomen die specifiek over kunstschatten gingen die de Belgen terug 

wilden hebben van Oostenrijk. Het ging om een drieluik van Rubens, de “Schat van het Gulden 

Vlies” (de ordetekens van deze van oorsprong Nederlandse ridderorde) en een groot aantal 

medaillestempels die door Theodoor van Berckel gemaakt waren. De Belgen eisten deze be-

langrijke kunstschatten terug van de Oostenrijkers. Naar verluidt ging het ze hoofdzakelijk om 

die stempels die inderdaad opnieuw in bezit kwamen van de Belgische staat. Het drieluik van 

Rubens en de schat van het Gulden Vlies zijn in Wenen gebleven. 

 

Lei Lennaerts 
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2. Afkomst en opleiding 

2.1 Het Voorgeslacht 

Theodoor Victor van Berckel werd op 21 april 1739 geboren als oudste zoon van Catharina 

Backers en Theodoor Everard van Berckel. Vader Theodoor Everard was deken van het Bossche 

zilversmidsgilde en had een winkel met werkplaats in de Kerkstraat. Op de familiestamboom 

kom je nog een derde Theodoor tegen, namelijk Theodoor Caspar, de opa van Victor, die zich 

na de tweede helft van de zeventiende eeuw in ’s-Hertogenbosch als zilversmid vestigde. 

Theodoor Caspar was in 1660 in Keulen geboren. Waarschijnlijk waren zijn voorouders enkele 

jaren na de capitulatie van ’s-Hertogenbosch in 1629 de stad ontvlucht en naar Duitsland 

vertrokken. Dat is althans de theorie want het is niet onomstotelijk te bewijzen dat ‘onze’ 

familie Van Berckel oorspronkelijk uit ’s-Hertogenbosch, via Duitsland weer terug naar ’s-

Hertogenbosch kwam. Feit is dat de stichter van de nieuwe dynastie, Theodoor Caspar, op 25 

oktober 1678 bij de Bossche zilversmid Nicolaas van Ouwen werd aangenomen als leerling 

zilversmid en op 15 juli 1692 met succes zijn meesterproef aflegde. 

Deel van de stamboom van de Familie Van Berckel 

Foto L. Lennaerts / Adelbrief, particuliere collectie 

 

De familie claimde dat zij afstamde van de adellijke familie Van Berckel die vanaf de middel-

eeuwen belangrijke functies in het stadbestuur bekleedde. Die claim werd kracht bijgezet door 

de aankoop van middeleeuwse familiegraven in de Sint-Jan die toebehoorden aan dit 

riddergeslacht. Na de aankoop werden er daadwerkelijk overleden familieleden bijgezet. De 

Van Berckels behoorden in de achttiende eeuw tot de welvarende burgerstand maar hadden 

geen enkele invloed in het stadsbestuur. Dat had vooral met het geloof te maken. Hoewel het 
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overgrote deel van de stadsbevolking Rooms-katholiek was, was elke belangrijke 

bestuursfunctie voorbehouden aan de protestantse regenten. Katholieken kwamen wel in 

aanmerking voor het bestuur van de gilden hoewel geen enkele belangrijke beslissing in een 

gilde kon worden genomen zonder toestemming van de magistraten van de stad.  

 

De almanakken van het stadsbestuur zagen er ongeveer uit als dit notitieboekje van Theodoor Caspar van Berckel uit 1703. 

Huizinghe De Loet, ’s-Hertogenbosch, Foto L. Lennaerts. 

 

Het Gilde 
 
In de 18

e
 eeuw was het gilde nog erg belangrijk voor de manier van opleiden en de ma-

nier waarop zaken werden gedaan. De drie generaties Van Berckel hadden veel met het 
gilde te maken. Theodoor Victor van Berckel was in 1750 als leerling ingeschreven in het 
Bossche Gilde van Zilversmeden. Zijn grootvader Theodoor Caspar van Berckel was veel 
eerder al deken van dat gilde. In deze belangrijke bestuursfunctie onderhield hij nauwe 
contacten met het stadsbestuur wat hem aanzien en opdrachten opleverde. Theodoor 
Everard was keurmeester en had verschillende leerlingen die naam maakten. 
 

 

Inschrijving van Th. Caspar van Berckel als leerling zilversmid in 1678 Foto L. Lennaerts / Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 
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Meester zilversmid Theodoor Caspar van Berckel was deken van het Gilde der Zilversmeden en 

in die functie onderhield hij contacten met de schepenen van de stad. In 1703 wilde het 

stadsbestuur wat doen aan het toenemend probleem van het ongeoorloofd afwezig zijn van 

raadsleden tijdens vergaderingen. Het bestuur koos er voor om deze absentie te lijf te gaan 

door middel van een positieve prikkel. Van Berckel die daarvoor elk jaar almanakken met zil-

verbeslag aan het stadsbestuur had geleverd, wist de opdracht binnen te slepen voor de 

vervaardiging van zilveren presentiepenningen. Deze penning dienden als beloning. Aan het 

einde van elke raadsvergadering kregen de aanwezige leden zo’n penning uitgereikt. 

 

De eerste stadhuispenning van ’s-Hertogenbosch uit 1704  

Foto L. Lennaerts / Noordbrabants Museum 

 

Gedurende de hele achttiende eeuw is het systeem van presentiegeld in ’s-Hertogenbosch in 

gebruik gebleven en de stad hield dit gebruik veel langer vol dan andere steden in het land. 

 

Catharina Backers en Theodoor Everardus van Berckel – particuliere collectie 
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De zilverlingen kregen de naam ‘stadhuispenning’ en op het eerste exemplaar uit 1703 prijkte 

op de keerzijde de tekst “Praesentes Curia Poscit” dat vrij vertaald “Aanwezigheid is nood-

zakelijk voor een goed bestuur” betekent. Waarschijnlijk had Th. Caspar zich in het stempel-

snijden bekwaamd en maakte hij zelf de stempels waarop de penningen werden geslagen. Na 

de dood van Th. Caspar op 25 januari 1734 nam zijn zoon Theodoor Everard (1708-1770) de 

nering over, inclusief de lucratieve handel van de stadhuispenningen. Van tijd tot tijd moesten 

stempels worden vernieuwd, omdat stempels stuk gingen tijdens het slaan van penningen of 

omdat het stadsbestuur een nieuw ontwerp op de penning wilde hebben. Van Th. Everard 

weten we dat hij de vervaardiging van de stempels uitbesteedde. In eerste instantie werkte de 

Haagse graveur Nicolaas van Swinderen (1705-1760) aan nieuwe stempels. Het slaan van de 

penningen gebeurde dan in de werkplaats van Van Berckel in de Kerkstraat. Daar werd later de 

kiem gelegd voor het talent van Theodoor van Berckel III. 

 

We weten betrekkelijk weinig over de vroege jeugd van Theodoor Victor. Hij was het derde kind 

uit een gezin dat in totaal uit acht kinderen bestond die de volwassen leeftijd bereikten. Als 

oudste zoon kreeg hij de naam van zijn vader en grootvader mee. Zijn tweede naam Victor is 

interessanter. Die naam verwijst namelijk naar Sint Victor, de patroonheilige van de stad 

Xanten (Duitsland), waar zijn grootmoeder Theodora van Meverden, vrouw van Th. Caspar was 

geboren. Vele mannelijke familieleden uit de familie Van Berckel werden sindsdien kanunnik, 

verbonden aan het Stift van de Sankt-Victor. Xanten en het naburig gelegen Anholt zouden 

later een belangrijk toevluchtsoord worden voor Th. Victor. 

 

Inschrijving van Th. Victor als leerling zilversmid. Foto: L. Lennaerts / Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 

 

Op 1 november 1750 begon de elfjarige Theodoor Victor bij zijn vader een opleiding als 

zilversmid. Theodoor Everard van Berckel was meester zilversmid en was bevoegd om 

leerlingen aan te nemen. In die tijd was het gebruikelijk dat een gildemeester zijn eigen zoons 

het ambacht bijbracht. Twee jongere broertjes, Rutger en Gijsbert, werden ook door hun vader 

als leerling aangenomen. Geen van de jongens zou later in het vak blijven. Van Rutger is niet 

meer bekend dan dat hij schilderde, onder andere een portret van een jonge Theodoor Victor. 

Hij overleed in 1767, nog geen 22 jaar oud. Zijn broer Gijsbert werd priester, verbonden aan 

eerder genoemde Stift van Sankt-Victor in Xanten. Hij overleed op de hoge leeftijd van 87 jaar. 

Een ander broertje kwam zelfs helemaal niet in aanmerking voor het ambacht. Petrus Josephus 

van Berckel kon kennelijk goed leren. Hij ging naar de Latijnse School, werd later arts en 

maakte carrière in het stadsbestuur. In 1807 werd hij door koning Lodewijk benoemd tot 

eerste burgemeester van ’s-Hertogenbosch. 

 

Theodoor Victor was ook niet voorbestemd om zilversmid te worden. Waarschijnlijk ontdekte 

zijn vader al vroeg het talent van zijn zoon om stempels te snijden.  
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2.2 Leermeester Johann Conrad Marmé 

Zoals we eerder zagen, liet Th. Everard stempels voor de Bossche stadhuispenningen bij de 

graveur Nicolaas van Swinderen snijden. Op zeker moment kwam Van Berckel in contact met 

de zeer begaafde stempelsnijder Johann Conrad Marmé. Marmé die oorspronkelijk uit Fulda 

afkomstig was, vestigde zich in 1741 in Kleef. Daar trad hij in dienst aan de Koninklijke 

Pruisische Munt.  

 

Johannes Hendrikus van Berckel, broer van Theodoor Everard, was als kanunnik verbonden aan 

het eerder genoemde klooster Sankt-Victor in Xanten. Kleef ligt daar 25 kilometer vandaan. 

Het is waarschijnlijk dat Marmé via familie van Th. Everard of gezamenlijke bekenden in 

contact is gekomen met de Bossche Van Berckels.  

 

Familieverbanden 
 
De familie van Berckel hoorde tot de gegoede middenklasse van de stad. Het waren 
vooral ambachtsmensen en dat zien we ook terug in de grotere familie. Een zus van 
Theodoor Victor trouwde in de familie Van Amelsfoort die enkele bekende kunstschil-
ders voortbracht. Er zijn ook familiebanden met diverse goud- en zilversmeden. Zoals 
gebruikelijk in katholieke families bekleedde enkele familieleden kerkelijke functies. Een 
aantal mannen werd kanunnik; niet de minste positie in de katholieke kerk. Tot slot wa-
ren er ook banden naar de wereldlijke macht. De broer van Theodoor Victor, een arts, 
werd benoemd tot eerste burgemeester van ’s-Hertogenbosch terwijl Th. Victors zoon 
vrederechter werd in Gemert. 
 

 
Familiewapen van de familie Van Berckel, uit Geschreven Genealogie, particuliere collectie 
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Penning van Marmé uit 1747 voor de “Hollandse” markt. Foto L. Lennaerts / particuliere collectie. 

 

Met wat fantasie zou je daaruit kunnen concluderen dat de familie Van Berckel de springplank 

voor Marmé is geweest in onze contreien. Vanaf 1741 maakte Marmé verschillende stempels 

voor Bossche stadhuispenningen en er is ook een stadszegel “Ad Legata” van hem bekend. 

Later werkte hij voor opdrachtgevers in heel het land. 

 

Johannes Hendrikus van Berckel (1701-1792) – Kanunnik in het St. Victor klooster (Stift) te Xanten  

Schilderij Stiftsmuseum Xanten, Duitsland. 
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De quitantie van Marmé voor de zegel Ad Legata van ’s-Hertogenbosch.  

Foto: L. Lennaerts / Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 

 

Toen Th. Victor zijn opleiding als zilversmid voltooide, stuurde zijn vader hem naar Marmé in 

Kleef waar hij een jaar lang werd ingewijd in het vak van graveur en stempelsnijder. Volgens 

Hendrik Palier, rond 1830 de eerste biograaf van “De drie generaties Van Berckel”, betaalde 

Van Berckel senior 700 gulden voor de opleiding van zijn zoon. De jongen genoot kost en 

inwoning bij Marmé en zijn gezin en hij werd in een jaar klaargestoomd voor het vak. In 1757 

verhuisde Marmé naar Utrecht waar hij als stempelsnijder in dienst kwam van de Provinciale 

Munt. Als Paliers bewering klopt dat Th. Victor bij Marmé in Kleef ging inwonen, eindigde de 

leertijd op zijn laatst in 1757, maar waarschijnlijk eerder, getuige de zegelstempel die hij in 

dat jaar maakte voor schepen Daniel Velters. Daarna heeft de jonge graveur nog menig 

zegelstempel gemaakt. 

 

 

 

Zegel van Daniel Velters, schepen van ’s-Hertogenbosch. In 1757 gemaakt door Th. Victor van Berckel. Foto: L. Lennaerts / 

Stadsarchief ’s-Hertogenbosch / Noordbrabants Museum. 

 

Marmé vervaardigde in opdracht van Van Berckel senior verschillende stempels voor de 

Bossche stadhuispenningen met het jaartal 1741. De penningen hadden als onderwerp de 

aanleg van de straatweg tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. De stempels werden tijdens 

het slaan van de penningen zwaar belast en het kwam regelmatig voor dat de stempels braken. 
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Van dit type penning zijn daarom verschillende varianten bekend, want kapotte stempels 

moesten een aantal malen worden vervangen. Stijlkenmerken van de hieronder afgebeelde 

penning verraden de hand van de jonge Theodoor van Berckel. Naar alle waarschijnlijkheid zijn 

de stempels ergens tussen 1755 en 1760 door hem gemaakt. 

 

 

Stadhuispenning gedateerd 1741 maar waarschijnlijk veel later  door Theodoor Victor van Berckel gemaakt.  

(Snoeck59a). Particuliere collectie 

Vervoer 
 
In de 17

e
 eeuw vond het meeste vervoer via rivieren plaats. Er waren in het land slechts 

enkele bestraatte regionale wegen. Het lukte de Raad van ’s-Hertogenbosch in 1741 toe-
stemming van de Staten Generaal te krijgen voor de aanleg van een straatweg naar 
Eindhoven. De plechtige start van de aanleg ging met een zilveren hamer gemaakt door 
Theodoor Caspar van Berckel. Om het heugelijke feit te herdenken werd tevens een 
nieuwe stadhuispenning met de straatweg als thema geslagen. Dit geeft aan hoe belang-
rijk de aanleg van deze weg geacht werd. 
 

           
Stratemakershamer op 26 april 1742 gebruikt voor de eerste steenlegging voor de straatweg naar Boxtel (Eindhoven) 

vervaardigd door Th. Everhard van Berckel. Noordbrabants Museum 
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3. Begin loopbaan 

3.1 Graveur in dienst van zijn vader 

Na zijn terugkeer uit Kleef, vermoedelijk omstreeks 1756/57 kon Theodoor Victor meteen aan 

de slag in de werkplaats van zijn vader. In het Noordbrabants Museum ’s-Hertogenbosch 

wordt een omvangrijke collectie zegelstempels bewaard. Enkele daarvan zijn met zekerheid toe 

te schrijven aan de jonge graveur en dateren uit de periode 1757-1772. 

 

 

 

Zegel van Danker de Kempenaer, schepen van ’s-Hertogenbosch. 

In 1762 gemaakt door Theodoor Victor van Berckel. Noordbrabants Museum. 

 

We weten eigenlijk niet of Theodoor Victor, naast het graveren, ook het vak van zilversmid 

uitoefende. Hij was er tenslotte wel voor opgeleid. Maar in de archieven van het gilde van 

Goud- en Zilversmeden is niets terug te vinden over het afleggen van een meesterproef. Palier 

beweert dat Th. Victor in Rotterdam een “affaire als zilversmid ondernam”. Het is niet helemaal 

uit te sluiten dat Th. Victor zich inderdaad als meester zilversmid mocht vestigen, maar buiten 

de melding van Palier zijn daar geen aanwijzingen voor. Tot 1764 werkte Th. Victor voor zijn 

vader in het atelier aan de Kerkstraat in ’s-Hertogenbosch. Daar zal hij zich waarschijnlijk ook 

met het zilversmidvak hebben beziggehouden, maar de hoofdtaak zal ongetwijfeld alle 

voorkomende graveerwerkzaamheden zijn geweest. 

 

 

Resolutie van het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch van 20 oktober 1760, waarin Th. Victor voor het eerst als  

maker van een stadhuispenning wordt gemeld. Foto: L. Lennaerts / Stadsarchief ’s-Hertogenbosch. 
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In oktober 1760 vergaderde het Bossche stadsbestuur over het ontwerp van een nieuwe 

stadhuispenning. In de notulen van 20 oktober werd de jonge Theodoor Victor voor het eerst 

genoemd als maker van een stadhuispenning. Dat zou hierna nog vaak gebeuren. In het 

daaropvolgende jaar verscheen een “enkele” stadhuispenning en het jaar daarna verscheen een 

“dubbele” stadhuispenning (met het dubbele gewicht en een doorsnede van 32 mm.) en 

hetzelfde onderwerp.  

 

 

Stadhuispenning van ’s-Hertogenbosch gedateerd 1761, diameter 28 mm.  

Foto: L. Lennaerts / particuliere collectie 

 

Uit deze periode is verder weinig werk bekend. Mogelijk maakte hij een groot aantal zegel-

stempels voor particuliere Bosschenaren. We herkennen zijn werk vaak aan het gebruik van 

slagletters met een voor hem zeer kenmerkend lettertype. Particuliere zegels hadden zelden 

tekst en het is daarom moeilijk om ze toe te schrijven aan een bepaalde graveur. Toch is er een 

zegelstempel bekend dat om bovenstaande reden wel aan het oeuvre van Van Berckel kan 

worden toegeschreven. Het gaat om een zegelstempel voor het echtpaar P. Havart en I.C. van 

Nieuwenhoven. Waarschijnlijk dateert de zegelstempel echter uit zijn Rotterdamse periode.  

 

3.2 Zelfstandig ondernemer in Rotterdam 

Op 24 april 1763 trad Theodoor Victor van Berckel in de Sint-Jan van ’s-Hertogenbosch in het 

huwelijk met Anna Maria Nouhuijs. Hiermee was een nieuwe fase aangebroken in zijn leven 

want zeer kort daarna vestigde het jonge paar zich in Rotterdam. Volgens de gegevens van het 

Rotterdams Stadsarchief werd Van Berckel 3 juni 1763, “onder acte van het Roomsch-Catholiek 

Armbestuur in de Leeuwenstraat, finaal in Rotterdam geadmitteerd”. Daaruit mag niet de 

conclusie getrokken worden dat Van Berckel arm was. Het Armbestuur stond er garant voor dat 

de vreemdeling Van Berckel zelf in zijn onderhoud en dat van zijn gezin kon voorzien. Van 

Berckel vestigde zich als zelfstandig stempelsnijder. Het valt niet met zekerheid vast te stellen 

of hij in Rotterdam ook het vak van zilversmid uitoefende. Uit de archieven van de maasstad is 

bekend dat de meeste van de kinderen van het jonge echtpaar in Rotterdam werden geboren. 
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Gipsafdruk van de zegel van de familie Havart-Van Nieuwenhoven. 

Foto: L. Lennaerts / Stadsarchief ’s-Hertogenbosch 

 

 

In de achttiende eeuw was het in chique kringen mode om ter gelegenheid van een huwelijks-

jubileum herdenkingspenningen te laten slaan. Deze penningen werden in beperkte oplage aan 

familieleden en belangrijke relaties uitgedeeld. Uiteraard waren dat kostbare geschenken die 

alleen de allerrijksten zich konden veroorloven. Zilver was immers erg duur en het laten maken 

van de stempels was ook niet goedkoop. Theodoor van Berckel heeft met name in zijn 

“Rotterdamse periode” een aantal van deze zogenoemde familiepenningen gemaakt. De 

vroegst bekende penning van dit type is uit 1764 en was bestemd voor het gouden huwelijk 

van Gerard de Jong, heer van Beek en Donk en Johanna Judith Josselin. 
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Gouden huwelijkspenning voor het echtpaar De Jong - Josselin, gevierd in 1764.  

Ex-veiling nr. 27, Karel de Geus - Veldhoven, april 2009. 

 

In 1766 was stadhouder Willem V meerderjarig geworden. Van Berckel produceerde een hele 

reeks herdenkingspenningen voor de inhuldiging van de stadhouder, diens huwelijk met 

Wilhelmina van Pruisen en de geboorte van de kindertjes van het prinsenpaar. Zeer 

waarschijnlijk waren dit geen opdrachten, maar hoopte Van Berckel ze te slijten aan het 

oranjegezinde publiek. Van Berckel beeldde de jonge stadhouder op een aantal penningen af 

als Romeinse krijgsheer, compleet met kuras, draperieën en hermelijnen mantel. Als 

inspiratiebron gebruikte hij ongetwijfeld de voorbeelden van zijn leermeester Marmé. Die 

maakte enkele decennia eerder een serie medailles met de buste van de Pruisische koning 

Frederik de Grote. De overeenkomsten zijn duidelijk aanwezig. 

Handel 
 
Theodoor Victor van Berckel moest als zelfstandig ondernemer zorgen dat hij zijn koop-
waar aan de man bracht. Daarvoor maakte hij reclame en zorgde hij via een eigen ver-
koopnetwerk dat zijn waar op verschillende plaatsen in het land te koop was. 
Adverteren in een krant was modern in de tweede helft van de 18

e
 eeuw. Er zijn ver-

schillende advertenties van Van Berckel bekend. De onderstaande advertentie is uit de 
Middelburgse Courant van 25 december 1766. 
 

 
Advertentie van Theodoor Victor van Berckel voor de Nieuwjaarspenning van 1767. Dankzij het eigen verkoopnetwerk 
waren de penningen in Amsterdam, Middelburg, Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Dordrecht verkrijgbaar.  

Krantenarchief Koninklijke Bibliotheek. 
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Boven: Frederik de Grote door Marmé (1745),  

onder: twee bustes van Willem V door Van Berckel (1767 en 1766). 

 

Net als voor ’s-Hertogenbosch werden in Rotterdam van tijd tot tijd vroedschapspenningen 

geslagen. Omdat de stempels al ruim vijftig jaar niet waren vernieuwd, besloot het Rotter-

damse gemeentebestuur op 4 juli 1769 een nieuwe vroedschapspenning te doen slaan. De 

opdracht werd gegund aan Theodoor van Berckel die inmiddels een behoorlijke reputatie had 

opgebouwd. De vroedschapspenning werd in 1770 gepresenteerd aan de Rotterdamse Raad. 

 

 

Vroedschapspenning van de stad Rotterdam. Particuliere collectie. 

 

De Rotterdamse archieven geven verder weinig informatie prijs over de handel en wandel van 

Van Berckel. Gelukkig hebben we het werk als stille getuige. Neem bijvoorbeeld het jaar 1772: 

in dat jaar vervaardigde Van Berckel een grote penning ter gelegenheid van de oprichting van 
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het Haagse Genootschap “Kunstliefde Spaart Geen Vlijt” (4 januari 1772), een aantal gedenk-

penningen voor de tweede eeuwfeesten van de bevrijding van Brielle en Vlissingen (april 1772) 

en West-Friesland (juli 1772), een herdenkingspenning voor de brand die de Amsterdamse 

Schouwburg in de as legde (7 mei 1772). 

 

 

Het afbranden van de Amsterdamse Schouwburg op 7 mei 1772. Particuliere collectie. 

 

Dat Theodoor van Berckel als zelfstandig ondernemer actief was in Rotterdam, blijkt ook uit 

‘reclame’ die hij voor zijn werk maakte in verschillende kranten uit die tijd. In de 

Rotterdamsche Courant valt op 18 December 1766 te lezen: “Door Theodoor van Berckel, 

Medailleur te Rotterdam in de Westewagestraat, is vervaardigd en word heden uitgegeven eene 

medaille op het jaar 1767; en zyn mede te bekomen in ’s Hage bij P Gosse, Boekverkooper ; 

Amsterdam P. van Os, op de Prinse Gragt bij de Lelie-Sluis ; Utrecht C. Foek, op de Oude Gragt, 

J. Bosch en F. van Berckel 1; en te Dordrecht by C. van Pelt ; De prys is 5 Gulden 10 Stuivers”. 

En op 24 september 1772 in diezelfde krant: “Door Theodor van Berckel, medailleur te 

Rotterdam is vervaardigd een medaille op de heuchlijke geboorte van Willem Frederik Erf-prins 

van Oranje”. Helaas weten we niet om welke penning het precies gaat, Van Berckel sloeg dat 

jaar drie varianten op dit thema. 

 

  

                                                 
1 Hier staat een zetfout in de tekst van de Rotterdamsche Courant. Het moet zijn: ’s Bosch T: van Berckel; 
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De geboorte van erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau, de latere koning Willem I.  

Ex-veiling nr. 100, Jean Elsen - Brussel, maart 2009. 

 

Uit dit soort advertenties is een schat aan informatie te halen. Het blijkt bijvoorbeeld dat Van 

Berckel zich al in 1766 medailleur noemde en dus niet bijvoorbeeld zilversmid. Verder weten 

we nu ook dat hij in dat jaar in de Westewagenstraat woonde. Een zijstraat van de Westewa-

genstraat is de eerdergenoemde Leeuwenstraat waar het RK. Armbestuur Van Berckel enige 

jaren eerder had geadmitteerd. Ook komen we door de advertenties meer te weten over het 

oeuvre van Van Berckel want de in de advertentie van 1766 genoemde nieuwjaarspenning is tot 

dusver onbekend. We komen verder iets te weten over de prijzen van de penningen die hij 

verkocht. Tenslotte zien we ook met wie Van Berckel in die tijd samenwerkte en/of 

handelsbetrekkingen had. 

 

 

Ontwerptekening voor de Rotterdamse Vroedschapspenning van 1770. Schets door Theodoor Victor van Berckel. 

Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 
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4. Brusselse Periode 

4.1 De weg naar Brussel 

In 1772 overleed Jacques Roëttiers, graveur-generaal van de Keizerlijke Munt in Brussel. 

Volgens sommige bronnen solliciteerde Van Berckel kort daarna naar de vacante functie. Maar 

hij werd afgewezen omdat hij voorwaarden stelde die de regering van de Oostenrijkse 

Nederlanden niet wilde inwilligen. Vier jaar later was er nog steeds geen opvolger gevonden en 

de regering besloot om een concours uit te schrijven waarvoor stempelsnijders uit heel Europa 

werden uitgenodigd. Uiteindelijk schreven zich vijf graveurs in, waaronder ook Van Berckel. 

Van het concours dat vanaf 19 augustus 1776 werd gehouden, werd een minutieus verslag 

gemaakt, waaruit precies blijkt wanneer en hoe lang er aan de opdracht gewerkt werd. Helaas 

maakt het verslag geen melding van het onderwerp voor de opdracht. Er was alleen sprake van 

een buste maar van welke persoon die buste was bleef lange tijd onbekend.  

 

 

Pagina uit het verslag van het concours waaraan Theodoor van Berckel zijn functie  

van graveur-generaal te danken had. Foto: L. Lennaerts / Rijksarchief België. 

 

Het is aan de Belg Xavier Duquenne te danken dat het raadsel bijna tweehonderd jaar later 

werd opgelost. Eigenlijk lag de oplossing voor de hand. In het verslag stond geschreven dat 

elke kandidaat 2 stukken ruw staal kreeg uitgereikt. De stukken waren voorzien van 

instempelingen en waren genummerd van 1 t/m 5 (zie de afbeelding van het verslag van het 

concours). 

Tegenwoordig worden bij de Brusselse Munt nog steeds een groot aantal stempels bewaard die 

door Van Berckel zijn gemaakt. Duquenne heeft alle stempels nauwkeurig onderzocht en vond 

inderdaad een moederstempel (ponsoen) met daarin twee merktekens (een lelie en een 

vuurslag) en het nummer “2”. Zoals in het verslag te lezen is, was Van Berckel kandidaat nr. 2 

en ook de merktekens staan in het verslag vermeld. Duquenne publiceerde zijn vondst in 1972 

in “Théodore van Berckel - Graveur Général de Monnaies des Pays-Bas Autrichiens”. Het bewijs 

was geleverd en de penning was nu geïdentificeerd: een herdenkingspenning voor Thomas 

Gundackar Graaf von Starhemberg. 
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De stempels uit 1776 met het portret van Thomas Gundackar graaf von Starhemberg.  

Foto: L. Lennaerts / Koninklijke Munt België. 

 

De penning was uiteraard al bekend bij de Van Berckel liefhebbers. Verzamelaars hadden zich 

al eerder afgevraagd waarom hij deze penning had gemaakt. Starhemberg was een 

Oostenrijkse minister die op 8 juli 1745 in Praag was overleden. De bekende Weense 

stempelsnijder Matthäus Donner had in 1745 op de dood van de minister een herdenkings-

penning geslagen die door Van Berckel in een iets kleinere, maar verder exacte versie was 

gekopieerd. Maar tot welk doel? Nu Duquenne had aangetoond dat deze kopie de concours-

opdracht was, viel alles op zijn plaats. 

 

In 1776 was Georg Adam von Starhemberg namelijk gevolmachtigd minister van de regering 

van de Oostenrijkse Nederlanden in Brussel. In zijn functie was hij nauw betrokken bij de 

organisatie van het concours. Deze Georg Adam was toevallig ook de achterneef van Thomas 

Gundackar en het is zeer waarschijnlijk dat hij met het voorstel kwam om de penning van zijn 

oudoom als voorbeeld te gebruiken. 

 

 

De voorzijde van beide penningen. Links door Van Berckel (1776), rechts door Donner (1745).  

Foto: L. Lennaerts / particuliere collectie. 
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4.2 Benoeming tot Graveur generaal 

Tijdens het concours hadden de kandidaten er om verschillende redenen één voor één de brui 

aan gegeven. Tenslotte bracht alleen Van Berckel de concoursopdracht tot een goed einde. 

Theodoor Victor van Berckel kon daarom vrijwel direct aan de slag als Graveur-Generaal 

verbonden aan de Keizerlijke Munt van de Oostenrijkse Nederlanden te Brussel. Hij kreeg 

bovendien toestemming om ook voor eigen rekening te werken en kon daarom bijvoorbeeld 

oude verplichtingen nakomen zoals de levering van stadhuispeninngen voor ’s-Hertogenbosch.  

Als graveur-generaal kreeg hij de leiding over het stempelatelier en zijn medewerkers. Vanaf 

het begin vervaardigde Van Berckel persoonlijk alle penningstempels, maar in die eerste jaren 

was de zogenoemde Graveur-Particulier Jean-Baptiste Harrewyn verantwoordelijk voor de 

muntstempels. Hij overleed op 22 december 1778 en Van Berckel volgde hem tijdelijk op en 

maakte daarna ook de muntstempels. Toch zijn er aanwijzingen dat Van Berckel al meteen bij 

indiensttreding is begonnen met de productie van de stempels van de kopermuntjes. 

 

Dit oordje uit 1776 heeft alle kenmerken van het werk van Van Berckel.  

Foto: Ex-veiling 90-692 Jean Elsen, Brussel 

 

Van Berckel vestigde zich met zijn gezin in een grote woning aan het deftige Sint-Michielsplein 

in Brussel. Vanaf zijn woning liep hij in nog geen tien minuten naar de Munt. Behalve dat er 

tegenwoordig een groot monument voor zijn domicilie staat en de naam is veranderd in het 

Martelaarsplein, heeft het nog hetzelfde aanzicht als in de tijd van Van Berckel. Het Munt-

gebouw daarentegen bestaat al lang niet meer. Het is na de Franse tijd gesloopt en 

tegenwoordig staat er een foeilelijke flat. Het Muntplein heeft wel zijn naam behouden, want 

tegenover de Munt stond al in de tijd van Van Berckel de Muntschouwburg waar in de 

negentiende eeuw de opstand tegen de Hollanders zou beginnen. 
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Het voormalige Sint-Michielsplein, nu Martelaarsplein, waar Van Berckel met zijn gezin woonde.  

Foto: L. Lennaerts 

 

Daar had Van Berckel geen last van en er was voorlopig nog weinig om zich zorgen over te 

maken. Het ging hem uitermate goed. Hij had een zeer goede betrekking en een ruim 

inkomen. Zijn vrouw en hij hadden vijf gezonde kinderen en er was een zesde kind op komst. 

 

Tijdens die eerste jaren in Brussel was Keizerin Maria Theresia nog aan de macht. Die 

bekommerde zich vanuit het verre Wenen nauwelijks om de Nederlanden. Haar zwager Karel 

Alexander van Lotharingen, en de lokale regering, bestuurden in haar naam de zuidelijke 

gewesten van haar enorme rijk. Hertog Karel van Lorreinen, zoals hij door de Vlamingen werd 

genoemd, was uitermate populair. Hij vertoonde zich veel in het openbaar, was gul en 

goedlachs en zorgde ervoor dat zijn besluiten steeds in goede aarde vielen bij zijn volk. Hij 

was een echte mecenas en aarzelde niet om zijn eigen vermogen aan te wenden om de 

Kunsten in zijn gewesten tot bloei te brengen. Hij liet paleizen bouwen, parken aanleggen, 

standbeelden en fonteinen oprichten. Hij haalde kunstenaars van heel Europa naar Brussel en 

Theodoor van Berckel was een van hen. Hertog Karel vroeg Van Berckel om een nieuwe 

prijsmedaille te vervaardigen voor de studenten van de kunstacademies. Het resultaat viel zeer 

in de smaak bij de hertog. 
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Portret van Van Berckel op 28 januari 1786  

gemaakt door de bevriende kunstschilder Jean Malpé (1764-1818). 

 

 

Medaille geslagen voor de Académies des Beaux-Arts.  
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Op 4 juli 1780 overleed hertog Karel en op 29 november van dat zelfde jaar overleed ook 

Keizerin Maria Theresia. In tegenstelling tot zijn moeder, besloot Keizer Josef II zich 

persoonlijk met de Nederlanden te gaan bemoeien. Keizer Josef was een sterke aanhanger van 

het nieuwe verlichtingsdenken en ondernam in juli 1780 een reis naar de Nederlanden om daar 

hoogstpersoonlijk poolshoogte te nemen. Ter gelegenheid van de komst van Keizer Josef 

werden er allerlei feestelijkheden georganiseerd die hoorden bij de traditionele “Blijde 

Inkomst”. Het was de bedoeling dat Keizer Josef zich in de hoofdsteden liet uitroepen tot 

Hertog van Brabant en Luxemburg, graaf van Vlaanderen en Henegouwen enzovoorts. Bij die 

gelegenheid werd van hem verwacht dat hij onder de bevolking penningen in goud, zilver en 

koper zou uitstrooien. Van Berckel kreeg de opdracht om hiervoor een aantal verschillende 

stempels te maken. De grootste penningen uit de serie werden uiteraard niet aan het gewone 

volk uitgedeeld, maar er werd desondanks een groot aantal edelmetalen penninkjes 

uitgestrooid.  

 

 

Zilveren inhuldigingspenningen en strooipenningen van 1780. 

 

Josef II schijnt tevreden te zijn geweest over de kwaliteit van de penningen, maar was minder 

tevreden over wat hij in de Nederlanden aantrof. In naam benoemde Josef zijn zuster aarts-

hertogin Maria Christina en haar echtgenoot Albert-Casimir van Saksen-Teschen tot nieuwe 

gouverneurs van de Oostenrijkse Nederlanden. Maar in praktijk had dit echtpaar weinig te 

zeggen omdat Josef de teugels vanuit Wenen strak aantrok. Spoedig zouden de hervormings-

maatregelen van Josef II hem in conflict brengen met zijn ontevreden onderdanen in de verre 

gewesten.  

 

4.3 Jetons d’étrennes: Nieuwjaarspenningen 

Gedurende bijna de hele achttiende eeuw werden elk jaar in de Zuidelijke Nederlanden 

zogenoemde “jetons d’étrennes” geslagen. Vrij vertaald zijn dat Nieuwjaarspenningen die aan 

overheidsdienaren en hoogwaardigheidsbekleders werden geschonken. Tussen 1776 en 1792 

vervaardigde Theodoor van Berckel een serie van deze jetons d’étrennes. In zijn tijd waren dit 

achthoekige penningen. Op de voorzijde werden de landvoogden afgebeeld. Op de keerzijde 

stond een tekst over een actuele gebeurtenis. De torso van hertog Karel van Lorreinen sierde 

de eerste vier jetons uit de serie die Van Berckel maakte. 
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Na het overlijden van hertog Karel traden zoals gezegd Maria-Christina en Albert-Casimir in 

een soort dubbelfunctie aan. Het vorstelijk paar werd daarom samen op de jetons d’étrennes 

afgebeeld. In totaal zijn er 12 verschillende achthoekige penningen voor het paar geslagen. 

Van het jaar 1786 zijn er zelfs twee verschillende, maar een penning voor 1789 ontbreekt. In 

dat jaar brak de Brabantse omwenteling uit en koos het Oostenrijkse bewind het hazenpad. Na 

hun terugkomst verschenen er nog twee jetons met het dubbelportret. In 1793 werd het paar 

opgevolgd door hun neef en pleegzoon aartshertog Karel van Oostenrijk-Teschen. 

 

Een voorbeeld van een Nieuwjaarspenning. 

 

Als men verschillende jetons d’étrennes van Van Berckel oppervlakkig bekijkt, lijken ze in 

eerste instantie op elkaar. Schijn bedriegt echter! Van Berckels voorgangers Roëttiers en 

Harrewijn gebruikten elk jaar dezelfde ponsoen met de bustes van de landvoogden die 

opeenvolgend het land regeerden. De voorzijde van de in die jaren gemaakte penningen waren 

vrijwel identiek. Theodoor van Berckel wist er net iets meer van te maken dan zijn voorgangers. 

Hij gebruikte ponsoenen met alleen de ‘naakte’ bustes van de afgebeelde personen. De 

ponsoenen werden in een zachte stempel gedrukt, waarna met behulp van burijnen en ponsen 

‘kleding’ werd aangebracht. Theodoor van Berckel was daardoor in staat om de hoogheden elk 

jaar van een nieuw tenue te voorzien. Het is bekend dat Van Berckel alom bewondering oogstte 

met de volgens de laatste mode geklede landvoogden. 
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4.4 De Brabantse Omwenteling 

Het jaar 1780 was een keerpunt in de geschiedenis van de Oostenrijkse Nederlanden. In dat 

jaar overleed de geliefde landvoogd hertog Karel. Hij blies zijn laatste adem uit in Tervuren bij 

Brussel, maar in datzelfde jaar stierf in het verre Wenen ook de eigenlijke machthebster, 

keizerin Maria Theresia. Haar zoon en opvolger Josef II ging daarna voortvarend aan de slag 

om van de Nederlanden een moderne staat te maken, geheel volgens zijn door de Verlichting 

geïnspireerde ideeën. Hij reisde persoonlijk naar de Nederlanden om zich daar op de hoogte te 

stellen van de toestand. Wat hij aantrof beviel hem zo slecht dat hij zich genoodzaakt zag zijn 

hervormingsplannen onmiddellijk door te voeren. Dat pakte vervolgens rampzalig uit omdat 

het de Belgen allemaal veel te snel ging. 

 

 

Onvoltooid werk met het portret van keizer Josef II,  

gemaakt vlak vóór de Brabantse Omwenteling. 

 

In 1787 was de verstandhouding tussen vorst en volk al zo verziekt dat de staten van Brabant 

weigerden om nog langer belasting te betalen. Ook de andere provincies van de Zuidelijke 

Nederlanden rebelleerden openlijk tegen hun heer. Er braken volksopstanden uit en er werden 

patriotische genootschappen opgericht. Eind 1789 kwam het tot een openlijke confrontatie en 

in januari 1790 werd het Oostenrijkse bewind afgezet en werden de Verenigde Nederlandse 

Staten uitgeroepen. Keizer Josef II trok uiteindelijk aan het kortste eind, de Brabantse 

Omwenteling werd een nagel aan zijn doodskist. Op 20 februari 1790, kort na het uitroepen 

van de onafhankelijkheid, overleed hij. 

 

Van Berckel was meer dan alleen maar een toeschouwer van deze turbulente gebeurtenissen 

 

Hij had er op allerlei manieren mee te maken. De sfeer in de hoofdstad van Brabant moet 

ongetwijfeld grimmig geweest zijn. Tijdens zijn dagelijkse wandeling van zijn huis naar het 

Muntgebouw zal hij getuige zijn geweest van opstootjes. Misschien werd hij wel als handlanger 

van de Oostenrijkers beschouwd en uitgejouwd door het grauw. Hij was immers als ambtenaar 

in dienst van het gehate bewind. Hoe dan ook, hij bleef op zijn post en werkte aan nieuwe 

stempels met het portret van Keizer Josef. Enkele stempels uit dat laatste jaar van Josef II 

bleven onvoltooid, mogelijk was dat het directe gevolg van het uitbreken van de revolutie.  
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De Brusselse Munt in de achttiende eeuw. 

 

 

 

Internationale politiek 
 
Het einde van de 18e eeuw was een tijdperk van revoluties. Van Berckel maakte in Brus-
sel twee grote staatkundige veranderingen van zeer nabij mee. De Brabantse Omwente-
ling in 1790 en de inval van de Franse troepen in 1794. 
Toen de Verenigde Nederlandse Staten werden uitgeroepen (in feite de eerste onafhan-
kelijke staat die nu België is) heeft Van Berckel in recordtijd gezorgd voor de munten voor 
de nieuwe republiek. Een jaar later werd de oude macht hersteld en Van Berckel kwam 
weer in Oostenrijkse dienst. Dat bleef hij toen de Fransen drie jaar later de macht over-
namen en het was de reden voor overplaatsing naar Wenen. De internationale politiek 
speelde zo een belangrijke rol in de loopbaan van Van Berckel. 

 

 
Goudstuk voor de Verenigde Nederlandse Staten met een waarde van 12 guldens.  

Foto: Jean Elsen, Brussel. 



Theodoor Victor van Berckel – Medailleur van Brabant 

31 

Nadat de Oostenrijkse troepen de Nederlanden hadden verlaten, gebeurde er iets 

merkwaardigs. Het nieuwe bewind kon over vrijwel het gehele ambtelijke apparaat van het 

oude regime beschikken. Ook de ambtenaren van de Munt in Brussel, inclusief graveur 

generaal Van Berckel, bleven of er niets was gebeurd aan het werk. Van Berckel kreeg kort na 

het vertrek van de Oostenrijkers het bevel om stempels te maken voor de munten van de 

nieuwe staat. In zeer korte tijd waren de eerste stempels klaar. Met de productie van de 

kopermunten van 1 en 2 oorden werd meteen begonnen, daarna volgden de zilverstukken van 

een halve en een hele gulden. De muntslag ging in zo’n rap tempo dat er al flinke aantallen 

zilverlingen waren geslagen toen bleek dat de opgegeven tekst op de munten niet klopte. De 

tekst werd aangepast en er kwam een nieuwe versie van deze twee zilveren munten. Daarna 

was de zilveren leeuw aan de beurt, een munt met een waarde van 3 gulden. Zo ging dat een 

maand of zes door maar intussen was de jonge staat al op z’n retour. De fracties die de 

regering vormden, kregen ruzie en dat leidde tot chaos in het land. Oostenrijk had intussen 

een nieuwe keizer gekroond: Leopold II. Die greep op het juiste moment in en beloofde de 

Belgen amnestie als ze terug zouden keren onder het gezag van Habsburg. Toen de 

Oostenrijkers de macht overnamen was de Munt bezig met de productie van de gouden leeuw. 

Bijna 4.000 van deze goudstukken waren al geslagen toen de persen werden stopgezet. 

 

 

Overzicht van de munten voor de Verenigde Nederlandse Staten.  

De eerste 8 van deze munten zijn daadwerkelijk uitgevoerd. 

 



Theodoor Victor van Berckel – Medailleur van Brabant 

 

32 

Aan Van Berckel had de mislukking van een eigen staat voor de Belgen niet gelegen, hij had 

immers een topprestatie geleverd. In zeer korte tijd sneed hij stempels voor in totaal 6 nieuwe 

munten. Eigenlijk waren het 8 nieuwe munten als je de variant op het 10 stuiverstuk en de 

florijn meetelt. Intussen organiseerde hij op uiterst efficiënte wijze de muntslag zodat er in 

enkele maanden een, voor die tijd, enorme oplage werd gehaald. Als er geen vertragingen 

waren opgelopen door foutieve instructies van het bewind, waren zeer waarschijnlijk alle 9 

munten binnen een jaar gerealiseerd, inclusief de productie ervan. 

 

 

Theodoor Victor van Berckel en Maria Anna Nouhuys op gevorderde leeftijd.  

Foto: L. Lennaerts / Geldmuseum Utrecht. 

 

Keizer Leopold II nam de macht over zonder ooit voet op Nederlandse bodem te zetten. In zijn 

plaats hervatte het gouverneurs-echtpaar het bestuur van de Zuidelijke Nederlanden. Het blijft 

een raadsel waarom er, voor zover bekend, geen enkele repercussies voor Van Berckel en 

trouwens voor het gezamenlijke muntpersoneel waren. In feite had De Munt van Brussel 

verraad gepleegd door munten voor het nieuwe regime te slaan. Misschien was de beloofde 

amnestie de reden dat niemand werd gestraft. Theodoor van Berckel kon zich in tegendeel 

blijven verheugen in de gunst van de Habsburgers. 

Er werd in die dagen wel één spotpenning geslagen waarop de symbolen van de Brabantse 

vrijheid vertrapt ter aarde liggen en de Oostenrijkse Adelaar de Brabantse Leeuw bedwingt. De 

maker van de penning is onbekend, maar het is uitgesloten dat Van Berckel de graveur is.  
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De Oostenrijkse Adelaar bedwingt de Brabantse Leeuw. 

Foto: Jean Elsen, Brussel. 

 

Nu alles weer bij het oude was gekomen begon Van Berckel aan een serie inhuldigings-

medailles, penningen en munten met het portret van Leopold II. Van Berckel heeft de keizer 

nooit gezien en werkte waarschijnlijk aan de hand van staatsportretten en -bustes die van de 

keizer in omloop werden gebracht. Van Leopold is bekend dat hij met veel meer geduld en takt 

dan zijn voorganger optrad in de Nederlanden. Desalniettemin duurde zijn bewind slechts kort 

omdat hij op 1 maart 1792 plotseling overleed. 

 

 

Herinneringsmedaille voor de Limburgse burgerwacht die de terugkeer van de Habsburgers  

mede mogelijk had gemaakt. Foto: L. Lennaerts, particuliere collectie. 

 

Leopold werd door zijn oudste zoon opgevolgd. Die regeerde onder de naam Frans II. Van 

Berckel maakte ook voor deze nieuwe keizer alle stempels en er werden grote aantallen nieuwe 

penningen en munten geslagen. De dagen van de Oostenrijkse Nederlanden waren echter 

geteld. Vanaf 1793 rukten de Franse legers op naar het Noorden en in juni 1794 stonden de 

Fransen voor de poorten van Brussel. Het bleek al snel dat de overmacht te groot was. De 

regering besloot daarom tot evacuatie over te gaan. De bewindvoerders, het leger, maar ook 

het ambtenarenapparaat kreeg bevel alles gereed te maken voor de evacuatie naar het Oosten. 

Thuisblijven mocht voor de niet-Oostenrijkers ook, maar dan nam men automatisch ontslag. 

Van Berckel maakte de keuze om mee naar Oostenrijk te gaan. Met ingrijpende gevolgen zoals 

later zou blijken. 
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Keizer Frans II. Foto: Jean Elsen, Brussel. 

5. Weense periode 

5.1 Brussel onder Frans gezag 

In juni 1794 veroverden de Franse legers o.l.v. de generaals Moreau, Pichegru en Jourdan het 

territorium van de Oostenrijkse Nederlanden. De ex-machthebbers vluchtten voor de troepen 

uit naar het Oosten. Van Berckel reisde in het kielzog van de Brusselse ambtenaren mee naar 

Linz (Oostenrijk) terwijl zijn vrouw en kinderen naar hun vaderland terugkeerden. Van Berckel 

had in Brussel mogen blijven en kreeg zelfs nog een jaar bedenktijd om in Franse dienst te 

treden maar deed dit niet (uit loyaliteit aan de Oostenrijkers?). Hoe dan ook, er brak een 

periode aan waarin Theodoor van Berckel voortdurend onderweg was in centraal Europa. Toen 

de oprukkende Franse legers drie jaar later zelfs Wenen bedreigden, moesten Van Berckel en 

alle Brusselse ambtenaren op bevel van het regentschap naar Praag verhuizen. Van Berckel 

vroeg en kreeg echter toestemming om naar Anholt in Westfalen te reizen, waar zijn vrouw en 

kinderen zich hadden gevestigd. 

 

 

Anholt: links het raadhuis, rechts de Wasserburg, residentie van de familie Salm-Salm. 

Foto’s: L. Lennaerts.  
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Van Berckel was nog steeds in Oostenrijkse dienst maar van zijn salaris was weinig meer over. 

Hij kreeg een werkloosheidsuitkering die nog maar een derde was van wat hij in Brussel 

verdiende. Op 11 februari 1798 schreef Van Berckel een brief aan het Hof in Wenen waarin hij 

nederig verzocht om in dienst te worden genomen als graveur aan één van de Oostenrijkse 

Munthoven. Hij vermeldde als reden dat hij nu niet in de gelegenheid was om zijn vak te gelde 

te maken en zijn inkomsten dermate zag slinken dat hij zijn gezin op termijn niet meer zou 

kunnen onderhouden. 

 

5.2 Hoofdgraveur aan de Weense Munt 

In een brief van het Oostenrijkse Hof van 22 juni 1798 werd Van Berckel naar Wenen ontboden 

om daar in dienst te treden als hoofdgraveur aan de Weense Munt. Zijn familie diende mee te 

verhuizen. Dat laatste gebeurde echter niet. Van Berckel koos er voor om alleen naar Wenen te 

reizen. 

 

 

 

Voor zover bekend is de keerzijde (rechts) van deze penning uit 1799 het laatst bekende werk van  

Theodoor Victor van Berckel. Particuliere collectie. Foto: L. Lennaerts. 

 

Zijn voorganger aan de Weense Munt, Johann Nepomuk Würth (1752-1811), zou een andere 

functie krijgen en zijn post zou door Van Berckel worden ingenomen. Helaas voor Van Berckel 

ging dit niet door. Van Berckel kreeg wel de aanstelling als graveur maar de artistieke leiding 

bleef in handen van Würth. Waarschijnlijk was Van Berckels functie vrijwel uitsluitend 

administratief en bestond zijn dagelijks werk erin om zijn ondergeschikten werkstempels voor 

de munten te laten maken. Dit soort stempels werd gemaakt met behulp van bestaande 

moederstempels. Er was daarom geen enkele mogelijkheid om - letterlijk - een persoonlijke 

stempel te drukken op zijn werk. Van Berckel was hierover zeer slecht te spreken en heeft in 

talloze correspondenties met het Keizerlijk Hof geprobeerd om er wat aan te doen. Tevergeefs. 

Met uitzondering van één penning is van zijn Oostenrijkse periode niets bekend waarvan met 

zekerheid is vastgesteld dat hij de maker is. 
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5.3 Terugkeer naar ’s-Hertogenbosch 

Ondanks dit alles waren de Oostenrijkse autoriteiten zeer tevreden over hem en men was ook 

niet ongenegen om zijn positie te verbeteren. Alles wat Van Berckel probeerde verzande echter 

in de Weense bureaucratie. Uit bewaard gebleven correspondentie uit die tijd blijkt dat hij 

intussen steeds verbitterder werd. Het verblijf in Wenen, ver van zijn familie, viel hem zwaar. 

Wanneer hij kon, maakte hij de lange, zware tocht van Wenen naar Anholt of ’s-Hertogen-

bosch. Op 3 november 1802 overleed zijn echtgenote Maria Anna Nouhuys. In diezelfde winter 

werd Van Berckel ernstig ziek. Waarschijnlijk veroorzaakte verwaarlozing van een verkoudheid 

een ernstige oogziekte waarna hij zijn vak niet meer kon uitoefenen. Hij reisde in die periode 

half blind door Europa en vestigde zich tijdelijk en later permanent in zijn geboortestad  

’s-Hertogenbosch waar hij op 19 of 21 september 1808 overleed. 

Silhouet van Theodoor Victor van Berckel op gevorderde leeftijd. 

De maker is onbekend. Particuliere collectie. 
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Het bidprentje van Theodoor Victor van Berckel. Particuliere collectie. 

Foto: L. Lennaerts.  

 

De verschillende bronnen spreken zich op dit punt tegen. Wel is het zeker dat de uitvaart op 

23 september 1808 plaatsvond. Hij werd begraven in het oude familiegraf in de Sint-Jan te 

’s-Hertogenbosch.  

 

 

De zerk van de grafkelder van Ridder Rutger van Berckel waarin Theodoor van Berckel werd bijgezet.  

Sint-Jan ’s-Hertogenbosch, Foto: L. Lennaerts 
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6. Nawoord 
 

De roem van Theodoor Victor van Berckel was rond 1900 op zijn hoogtepunt. In die tijd 

ontstonden belangrijke verzamelingen van zijn werk en werden er talloze publicaties over Van 

Berckel geschreven. Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1905 in Brussel werden zijn stempels 

aan het publiek getoond. Het Noordbrabants Genootschap, waaruit ondermeer het Noord-

brabants Museum is voortgekomen, had een aantal illustere leden dat zich met de Numis-

matiek bezig hield. Het werk van de familie Van Berckel was een dankbaar studieonderwerp. 

Belangrijke collecties van penningen, gemaakt door Theodoor van Berckel, werden nagelaten 

aan het Noordbrabants Museum. Het Noordbrabants Museum bezit een bijna complete 

collectie stadhuispenningen van ’s-Hertogenbosch, schepenzegels gemaakt door Theodoor 

Victor van Berckel, zilverwerk vervaardigd door diens vader, een zilveren snuifdoos met het 

portret van Theodoor Victor, een hele reeks schilderijen gemaakt door Quirinus van Amelsvoort 

(oomzegger van Theodoor Victor van Berckel) en vele andere voorwerpen. Er is genoeg 

materiaal in musea en particuliere collecties dat het grote publiek nooit te zien krijgt. Zou het 

niet geweldig zijn dat publiek opnieuw kennis te laten maken met deze grote Brabander? 

 

 

’s-Hertogenbosch, 9 januari 2011  

Het Van Berckel Genootschap 

Internationale politiek 
 
Toen de geallieerden in 1919 het verdrag van Saint-Germain-en-Laye opstelden, waarin 
de herstelbetalingen van Oostenrijk aan België na de Eerste Wereldoorlog werden gere-
geld, waren enkele paragrafen opgenomen die specifiek over kunstschatten gingen die de 
Belgen terug wilden hebben van Oostenrijk. Een paragraaf betrof de “Schat van het Gul-
den Vlies”, de ordetekens van deze van oorsprong Nederlandse ridderorde. Een andere 
paragraaf betrof een groot aantal medaillestempels die door Theodoor van Berckel ge-
maakt waren. Naar verluidt ging het de Belgen vooral daarom. Uiteindelijk kwamen alleen 
de stempels inderdaad opnieuw in bezit van de Belgische staat. 
 

 
Theodoor Victor van Berckel wordt genoemd in de tekst van het Verdrag van Saint-Germain-en-Laye uit 1919 waarin de 

herstelbetalingen van Oostenrijk na de Eerste Wereldoorlog werden geregeld. (Uit het Oostenrijkse Staatsgesetzblatt). 
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Met dank aan: 

Noordbrabants Museum - ’s-Hertogenbosch 

Geldmuseum Utrecht 

Boijmans van Beuningen – Rotterdam 

Stichting Huizinghe De Loet 

Stadsarchief - ’s-Hertogenbosch 

Rijksarchief België - Brussel 

Koninklijke Munt België - Brussel 

Karel de Geus Muntveilingen bv - Veldhoven 

Jean Elsen & ses Fils s.a. - Brussel 

Diverse particuliere verzamelaars 

 


