De inwisseling van duiten te Overijssel
In het artikel “op zoek naar een resolutie” heb ik de verandering in de muntslag van duiten
besproken na 1769. Verschillende provincies staakten een tijdje de slag van duiten om deze
pas na enkele jaren weer op te pakken. Te Overijssel zijn na 1769 zelfs helemaal geen duiten
meer geslagen. Het type met een vrouw figuur met anker uit 1770 kan misschien een proef
zijn geweest welke nooit verder is doorgezet.

Proef? voor een nieuw type duit te Overijssel.
Op 22 oktober 1770 vaardigden de Staten van Overijssel zelfs een plakkaat uit waarin werd
bekend gemaakt dat de duiten van 1768 konden worden ingewisseld1. Op 16 april 1771 werd
deze inwisseling wederom bekend gemaakt en verlengd. Op 25 oktober 1771 volgde een
plakkaat ter inwisseling van de duiten van 17672. Overijssel ging tot deze inwisseling over
“tot wegneminge van de zwarigheden door de groote menigte van Deuiten veroorzaakt”.

Het type duit waar het allemaal om draaide.
In het laatste plakkaat van 25 oktober 1771 staan enkele leuke details. Zo schrijft men “dat
derhalven aan een ieder de vryheid (wordt) geven om in dezelve Comptoiren de Deuiten in
dat jaar (1767) gemunt in te brengen, dog in geen mindere quantiteit als in een Sak van tien
Guldens met byvoeging van nog tien stuivers aan Deuiten in een byzondere pakjen. En
vervolgens zo ‘er meerdere sakken te gelyk gebragt worden by ieder Sak telkens daar by
gevoegd nog tien stuivers aan Deuiten mede in byzondere pakjes welke van een ander jaar
zullen moeten zyn als van 1767 en 1768". Deze inwisseling actie moet een dure grap zijn
geweest voor Overijssel. De inleveraars zullen namelijk zijn uitbetaald in goed zilvergeld en
wel 10 gulden per zak. Hiervoor moesten zij dan wel 10 stuivers aan kosten betalen maar of
dit kosten dekkend is geweest betwijfel ik.
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De Staten van Overijssel gingen dus over tot inwisseling van hun eigen duiten omdat er door
de enorme aantallen problemen ontstonden in het geldverkeer. Er moeten werkelijk enorme
hoeveelheden van deze duiten geslagen zijn. Ondanks de inwisseling zijn er nog steeds grote
hoeveelheden van deze jaartallen (1767 en 1768) in de handel. Het jaartal 1769 is niet echt
schaars maar komt wel beduidend minder regelmatig voor. Mogelijk is men in dit jaar al
begonnen met het afbouwen van de muntslag van duiten. Ook vanwege de onderhandelingen
in de Staten-Generaal om een eenparige voet in te voeren voor alle duiten van alle provincies.
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