
De munten van de baron

Via, via  kreeg de redactie van het Infobulletin van de Vrienden van
Sonsbeek een mail toegezonden met daarbij enkele foto’s van munten
(medailles) waarop een afbeelding van een ploeg, de naam van een land-
bouwgewas en de naam van H.J.C.J baron Van Heeckeren staat gegra-
veerd. Op de keerzijde van de munten staat het wapen van de provincie
Gelderland plus de tekst ‘Geldersche Maatschappij van Landbouw’ en het
jaartal 1846, het oprichtingsjaar van de organisatie. 

De munten zijn eigendom van de heer Brian Isfeld in Canada. Hij heeft
in 1983 ca. 40 munten en medailles gekocht bij een munthandelaar op
Vancouver Island, British Columbia (Canada). Op een aantal van deze munten
komt de naam van baron Van Heeckeren voor. Andere munten stammen uit
Nederlands-Indië en sommigen hebben betrekking op de vrijmetselarij. Zelf
denkt Brian Isfeld dat de munten ooit van één eigenaar zijn geweest. Navragen
bij de handelaar kan helaas niet meer. De man is 1990 overleden. 

De oprichting van De Geldersche Maatschappij van Landbouw, ook wel
‘de Geldersche’ genoemd, was op 13 december 1845 bij Koninklijk Besluit
goedgekeurd. Tijdens de algemene ledenvergadering op 1 mei 1846 in Arnhem
werd de eerste voorzitter gekozen en was de Geldersche een feit. Aanvankelijk
was het een deftige herenclub van landadel en notabelen zoals notarissen,
handelaren en burgemeesters. Zij bezaten vaak grond of een landgoed waar
ze landbouw bedreven of waar ze pachtbedrijven hadden. Baron Van
Heeckeren van Enghuizen, eigenaar van het landgoed Sonsbeek van 1821 tot
1898 en tal van boerderijen en landbouwgronden, was één van de 516 leden
van het eerste uur. De contributie bedroeg ƒ 2,50 per jaar. Dat was voor veel
kleine boeren een te grote drempel om lid te worden. 

Volgens de statuten stelde De Geldersche Maatschappij van Landbouw
zich ten doel, ‘het bevorderen van den bloei en den vooruitgang van akker-
bouw, veeteelt en houtteelt in deze provincie’. De activiteiten van de
Geldersche spitsten zich toe op het overdragen van kennis. Dat gebeurde o.a.



door het organiseren van tentoonstellingen,
waar het beste van het beste op landbouw-
gebied te zien was. Ook werden vee en
landbouwproducten gekeurd. Het was een
hele eer om op de jaarlijkse tentoonstelling
met een medaille en oorkonde te gaan strij-
ken. Was het niet met de beste stier, dan
viel de prijs voor de mooiste hortensia ook
niet te versmaden. 

Volgens de in Canada gevonden
medailles sleepte Baron Van Heeckeren tij-
dens de landbouwtentoonstellingen van
1856 en 1858 prijzen in de wacht voor o.a.
de beste Winter- en Zomerrogge, Naakte
haver, Boekweit, Linzen, Winter- en
Zomertarwe, maar ook voor Wol,
Lammeren en een tweede prijs voor ‘Ooijen
inlandsch ras’. Of het feit dat zijn achter-
neef, Ludolf Anne Frederik Hendrik baron van Heeckeren, in die periode alge-
meen secretaris van de organisatie was een rol speelde bij de toekenning van
de prijzen is niet duidelijk. Ook hoe de munten in Canada terecht zijn gekomen
blijft voorlopig nog een raadsel.

Door Jos Diender
Bron: ‘Anderhalve eeuw Gelderse Landbouw’ - J. Bieleman e.a. 
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