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NUMISMATIEK VAN SIBERIE

Siberië is een uitgestrekt land. Het omvat bijna het gehele Noor
den van Azië en is tweemaal zo groot aIs Europa en de helft gro
ter dan de Verenigde Staten.

De temperatuurverschillen zijn enorm. Het is er niet alleen vin
nig koud, rnaar in sommige delen en jaargetijden bloedheet. Het
vervoer geschiedt niet alleen met rendieren maar ook met kamelen.
Zr komen niet alleen ijsberen voor maar ook tijgers.

Met uitzondering van diamanten wordt in Siberië alles gevonden
wat Moeder-aarde aan bodemschatten kan bieden. Het enige waar
aan Siberië steeds een tekort heeft is mankracht !

Ziehier een korte ornschrijvin~ van een land dat zijn naam ont
leent aan het Tartaarse kanaat Sibirj (in het Russisch : slapend
land) en dat zich van de 14de tot de 16de eeuw uitstrekte Iangs
de rivieren Tobol en Irtysj ten Oosten van de Oeral en de stad
Sverdlovsk. Dit land was uiterst dun bevolkt, behalve in het Zui
den waar de oude karavaanweg naar China liep. V66r de Russische
verovering vormde het gebied geen politieke eenheid.

Sedert eeuwen dreven kooplieden uit Nowgorod er handel. Nadat
in de 15de eeuw de stadrepubliek Nowgorod was opgeslorpt door het
Moskovische Rijk, maakte het patriciërsgeslacht Stroganoff uit
Perm zich meester van de handel. Met behulp van orngekochte en
later ingehuurde kozakken en nog later van geregelde Russische
troepen, werd in de loop der tijden Siberië stug en onverbidde
lijk veroverd en bezet. Een Zuidwaartse gebiedsuitbreiding werd
voorlopig gestuit door het Chinees-Russich Verdrag van Nertsjinsk
in 1689, waarbij de grenzen door een bergrug aan de Amoer werden
afgebakend. In 1703 werd een goevernenent Siberië ingesteld.

Gebruik makend van interne onrust in China door de Taiping-op
stand en verzwakking van het centrale gezag in Peking, verdrong
Rusland tussen 1850 en 1360 China ten Z.O. van de Amoer en ves
tigde aan de kust de havenstad en vlootbasis ~nadiswostok. Ben
verdere Russische penetratie in Mandsjoerije werd geblokkeerd
door de Russisch - Japanse oorlog (1904-1905) en de val van Port
Arthur.

Tot dieo in de 19de eeuw werd Siberië alleen bewoond door bal
lingen,~pelsjagers en goudzoekers. Maar tegen de 20ste eeuw werd
migratie uit Rusland sterk bevorderd door de aanleg van de Trans
siberische spoorweg. Gedurende de jaren dertig en later werd Si
berië sterk geindustrialiseerd. Naast aangemoedigde kolonisatie
onder meer door belastingvrijdorn, nam - zeker tot 1953 - de dwang
arbeid massale vormen aan. En ook nu nog worden dissidenten bij
voorkeur naar strafkampen in Siberië gezonden.
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Het is zonder meer duidelijk dat de geschiedenis van Siberië
nauw verbonden is met die van Rusland, waarmee het in feite een
geografische eenheid vormt. Ten tijde van tsarina Katharina II
de Grote (1762-1796) behoorde het overgrote deel van Siberië
reeds tot het Russische rijk. In het zuidelijke deel van West
Siberië lag het Gouvernement Tomsk met het rijke koperertsgebied
Kolyvan. Hier vestigde eind 1763 de tsarina een eigen particu
lier muntbedrijf om door aanmunting van het ter plaatse gewonnen
koper een chronisch tekort aan pasmunt te verhelpen.

Dit atelier brandde echter korte tijd later af in 1765, zodat er
slechts vanaf 1766 een regelmatige Siberische muntproduktie was.
Voor de periode 1763-1766 zijn slechts enkele proefslagen bekend.

Dez~ Katharina II was overigens een rnerkwaardige vrouw. Zij werd
in 1729 in Stettin geboren aIs dochter van de Pruisische generaal
Christian August von Anhalt. Zij huwde door politieke intriges
van Frederik de Grote van Pruisen in 1745 te St. Petersburg haar
neef de hertog van Holstein-Gottorp. Deze was inrniddels door
zijn tante, de tsarina Elisabeth Petrowna, als toekomstige heer
ser van Rusland aangewezen.

Katharina, met haar eehtgenoot inrniddels overgegaan tot de Rus
siseh-Orthodoxe Kerk, verbleef ruim 18 jaar aan het hof van St.
Petersburg. Hun huwelijk was bepaald geen sucees !

De in 1762 gekroonde tsaar aller Russen - Peter III - was een
dronkaard en geestelijk zwak begaafd. Hij speelde liever met
tinnensoldaatjes dan zieh om staatszaken te bekornmeren. Zijn be
wondering voor Frederik de Grote met zijn stevig gedrilde Prui
sischearmee was dermate ziekelijk, dat de van huis uit toch al
argwanende Russen zich afvroegen of de tsaar zijn nieuwe vader
land weI die liefde toedroeg waarop moedertje Rusland aanspraak
meende te mogen maken.

Zijn vrouw Katharina, daarentegen, was een sterke persoonlijk
heid die kort na de kroning met de hulp van een aantal garde
offieieren de plaats van haar echtgenoot op de troon innam en
hem uiteindelijk deed vermoorden. Eenzelfde lot trof de toe
kornstige troonopvolger Iwan VI.

Ondanks deze politieke rnoorden, die overigens geheel in het in
terne Russische politieke tijdsbeeld pasten, was de regering van
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Katharina even fortuinlijk aIs stabiel.
Grote delen van Polen, de Oekraïne en de Krirn werden aan het toch
reeds gigantische Rusland toegevoegd en door haar harde hand hiel
den ook de buitenbezittingen, waaronder Siberië, zich bijzonder
rustig. De universiteit van St. Petersburg (Leningrad) dankt
haar ontstaan aan deze bijzondere vrouw.

Na dit historisch overzicht, keren wij terug naar de numismatiek
van Siberië. Er werd reeds vermeld dat in de zestiger jaren van
de 18de eeuw in het munthuis van het Siberische Kolyvan koper
geld werd geslagen. Ret koper van Kolyvan was goud- en zilver
houdend maar kon door de destijds bekende technieken onvoldoende
worden geraffineerd. De muntvoet van het Siberische koper lag
dan ook aanmerkelijk hoger dan die van het overige Russische ko
pero Ook na 1781 toen men de aanrnunting van zuiver Siberische
munten met eigen tekening en identificatie staakte, werd - tot
de brand van 1847 het atelier van Kolyvan verwoestte - hier nor
maal gangbaar Russisch kopergeld geslagen, echter op een andere
muntvoet .

De oorspronkelijke Siberische koperen kopek-denominaties hebben
op de voorzijde een grote gekroonde hoofdletter e (Katharina =
Ekatrina), waarin een Romeinse II is vervlochten. Het geheel
heeft rondorn een bladerkrans met onderaan de letters KM - het
muntteken met de betekenis zowel van Kolyvanskaja Moneta aIs van
!olyvanskaja ~jet (= Kolyvan koper). -Met uitzondering van de
polushka (1/4 kopek) vertoont de keerzijde de rnuntwaarde en jaar
tal, in een gekroond ovaal, aan weerszijden vastgehouden door
een sabelvos en verder het omschrift "Sibirskaja Moneta" (Munt
van Siberië) .
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De zilveren rnunten - echter zonder muntteken - vertonen in de
waarden 10, 15 en 20 kopek dezelfde voorzijde, met aIs enige uit
zondering de zeer zeldzarne stukken met de beeldenaar van de tsa
rina.

Op de keerzijde staan opnieuw de sabelvossen, ditmaal met de rech
ter voorpoot de tsarenkroon heffend en in de andere poot een pijl 
het intussen geadopteerde wapenschild van Siberië.
De sabelvos was het nationale Siberische dier bij uitstek en de
pijl werd door de inheemse bevolking bij voorkeur gebruikt omdat
hiermee de pelsbeschadiging van de vos minimaal was.
Al deze zilverstukken dienen aIs proefmunten of novodels te worden
beschouwd en dragen het jaartal 1764.

De eigenaars van de goudmijnen in Siberië, die erts aan de rnunt
ateliers 1everden, kregen behalve een vergoeding voor het ge1e
verd gouderts, bovendien - na een steeds verbeterend raffinage
proces - het zich hierin bevindend zilver terug.

Oorspronkelijk werd hiertoe eenvoudig op geschat gewicht een stuk
van het in baren gesmolten zilver afgehakt. Daar deze methode in
de praktijk niet voldeed en tot aller1ei rnisbruiken aanleiding
gaf werd 1ater bij het rnuntbedrijf een soort rekening-courant
systeem ingevoerd. De baren zilver werden in de munt opgeslagen
en aan de rnijneigenaars afgeleverd, die deze dan weer doorver
kochten aan juweliers en zilversmeden. Deze brachten het zilver
op het voorgeschreven gehaite 840/1000, hetgeen door het "Probnaja
Palata ll

- een soort ijkwezen - met een instempe1ing werd gewaar
merkt.

Tijdens de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste
eeuw werd het zilvergehalte opgevoerd tot 990/1000 en afgeleverd
in muntvormige gestempeide schijven van verschillend gewicht.
De kleinste had een gewicht van 24 Dolya en de grootste van 10
Zolotnik. Omgerekend was de gewichtsverhouding :
96 Doli (Dolya) = 1 Zolotnik en 1 Zolotnik = 4,27 gram.

In tegenstelling tot hetgeen sommige muntcatalogi ons willen doen
geloven zijn dergeIijke stukken geen Russische handelsmunten zo
aIs b.v. Nederlandse dukaten. WeI werden zij op gewicht gebruikt
voor de handei met Mongolië, Turkestan en China. Ze zijn echter
zeldzaam en tamelijk kostbaar.
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Tenslotte iets over het Siberische papiergeld. Tot de Russische
Revolutie was het normale Russische bankpapier in omloop. Ge
durende de revolutie-periode werd het uitgestrekte Siberië on
derverdeeld in verschillende.lokale bestuurseenheden. In 1918
vormde zich aIs eerste in Wladiwostok een voorlopig bewind, dat
coupures van 5, 10 en 30 kopek en van 1, 3, 5 en 10 roebel uit
gaf, gedrukt in Wladiwostok en voorzien van het bekende wapen
met de sabelvossen. Kort daarna verschenen op aandrang van de
lokale overheid, biljetten van 25 en 100 roebel, vervaardigd
door de Arnerican Banknote Company. Bovendien werd een gedeelte
van de bankbiljetten, die uit de Verenigde staten naar Petrograd
waren verzonden in Wladiswostok vastgehouden en vervolgens voor
zien van een eigen stempel door het voorlopige bestuur voor in
tern gebruik in de regio bestemd.

In 1918 gaf de inmiddels gevorrnde Sovjet-bestuurseenheid Baïkal
soortgelijke Amerikaanse biljetten uit, voorzien van de eigen
rode sternpeling voor coupures van 25 roebel en een blauwe op
druk voor de 100 roebel-biljetten.

1985



120

In 1920 zien we de geboorte van de "Republiek van het Verre Oos
ten", die aIs een soort bufferstaat moest dienen tussen Sovjet
Rusland en Japan. Ret nieuwe republikeinse bestuur gaf biljetten
uit in de waarden 1, 3, 5, 10, 25, 50, 500 en 1000 roebel, ge
drukt op lokale persen en verbazingwekkend genoeg met een zeer
verzorgde tekening.

Naast dit officiële bankpapier waren er in omloop bonnen en bil
jetten van plaatselijke winkeliers, instellingen, spoorwegen en
zelfs van casino's en postzegelclubs. Ook militaire eenheden
lieten zich niet onbetuigd, om nog maar te zwijgen van krijgsge
vangenenkampen, waarvan er in Siberië een 12-tal waren.

Hoewel dit alles thans min of meer lachwekkend overkomt, was het
papiergeld voor dagelijks gebruik harde noodzaak. Pasmunt en
zilveren en gouden roebels waren na 4 jaar harde strijd op eigen
grondgebied tegen de Centrale Mogendheden, onmiddellijk gevolgd
door een burgeroorlog, sedert lang uit de circulatie verdwenen.
Levensonderhoud engeldelijkevereffeningen eisten echter in de
een of andere vorm een betaalmiddel.

Veel is er, dat zowel uit het verleden aIs uit de roerige revo
lutie-periode in Siberië nog moet worden nagegaan en bestudeerd.
Dit artikel is dan ook geen bouwwerk maar slechts het aandragen
van stenen.
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