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Van de redactie 

Het succes van de Holland Coin Fair '86 heeft de Nederlandse 
Vereniging van Munthandelaren ertoe gebracht van deze beurs 
een jaarlijks terugkerend verschijnsel te maken. Van vrijdagavond 
23 januari t/m zondag 25 januari zal munten- en penningen-
i'erzamelend Nederland weer in het Haagse Congresgebouw te
recht kunnen. Behalve koopwaar van vele handelaren is ook het 
een en ander te zien uit de non profit-sector: Het Koninklijk Ne
derlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde verzorgt een 
informatie-stand waar het publiek voorgelicht zal worden over 
het numismatische verenigingsleven in Nederland. Het Rijksmu
seum Het Koninklijk Penningkabinet (Leiden) zal opnieuw aan
wezig zijn met een keurings- en determinatie-stand. Niet minder 
belangrijk is de door drs M. Scharloo verzorgde expositie over 
'De patriotse revolutie (1780-1787)'. In dit nummer treft u een 
artikel van haar hand aan over deze bewogen periode in onze va
derlandse geschiedenis. 

Recentelijk is de samenstelling van de Beeldenaar-redactie op
nieuw gewijzigd. Nadat eind vorig jaar dr J.P.A. van der Vin 
zijn werkzaamheden als eindredacteur overdroeg aan drs A. Pol, 
heeft thans ook de heer W.K. de Bruijn gemeend zijn redactie
lidmaatschap te moeten opgeven. Beide heren waren vanaf het 
ontstaan van De Beeldenaar in 1977 als redacteur aktief en heb
ben zeer veel aan de bloei van het blad bijgedragen, zowel door 
het puur redactionele werk alsook door het zelf schrijven van ar
tikelen. De redactie dankt hen voor hun inzet en voor de prettige 
samenwerking. Dr K.A. Soudijn is bereid gevonden de plaats van 
de heer De Bruijn in te nemen. 
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De patriotse revolutie, 
1780-1787 
door Marjan Scharloo 

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
in de 18e eeuw 
Het ontstaan en verloop van het conflict tussen 
patriotten en prinsgezinden is een bijzonder inge
wikkeld gebeuren, waar historici het laatste 
woord nog niet over geschreven hebben. Na een 
periode van stagnatie zette rond 1750 een duide
lijke economische neergang in voor de Republiek. 
De unieke positie van de Republiek in de 17e 
eeuw, als een eiland van rust en bedrijvigheid 
tussen landen die verscheurd werden door burger
oorlogen, was voorbij. Groot-Brittannië en 
Frankrijk streefden de Republiek voorbij in han
delsvolume en industriële aktiviteit. De Amster
damse stapelmarkt werd overbodig; landen deden 
rechtstreeks zaken met elkaar, zonder de Neder
landse tussenkomst. Werkloosheid en armoede 
waren het gevolg van de verminderde industriële 
bedrijvigheid in de Republiek. De economische 
achteruitgang veroorzaakte een gevoel van mach
teloosheid. Men begreep niet, dat de bloeitijd van 
de 17e eeuw definitief voorbij was, en dat nieuwe 
wegen ingeslagen dienden te worden. Veel mid
dengroepen zagen hun welvaart achteruitgaan, 
terwijl de toplaag van de kooplieden steeds rijker 
werd. Amsterdam beleefde namelijk wél een 
bloeitijd als financieel centrum van Europa. 
Rond 1780 hadden de rijkgeworden kooplieden 
voor ongeveer 1500 miljoen gulden geïnvesteerd 
in het buitenland. 
Het bestuurssysteem van de Republiek was be
paald niet toegerust voor het zoeken naar oplos
singen van de grote problemen. Het was een vol
komen star geheel zonder enige flexibiliteit. De 
souvereiniteit van de Republiek lag niet bij enig 
centraal orgaan, maar bij de provinciale Staten
vergaderingen van de zeven provincies afzonder
lijk. In feite was er sprake van zeven republiekjes 
die alleen in zaken van algemeen belang met el
kaar probeerden samen te werken. Van enig na
tionaal saamhorigheidsgevoel was geen sprake. 
Men voelde zich Fries of Zeeuw of Gelderlander, 
zeker geen Nederlander, in de Staten-Generaal 
kwamen de afgevaardigden van de provinciale 
Staten-vergaderingen bij elkaar om over zaken 
van gemeenschappelijk belang te praten, zoals de 
buitenlandse politiek en militaire kwesties. Het 
gewest Holland had het meeste invloed in de 
Staten-Generaal. Het belang van de zeeprovincies 
Holland en Zeeland en dat van de landprovincies 
liep niet altijd parallel, wat vaak aanleiding gaf 
tot wrijving tussen de gewesten. Een groot pro

bleem voor de centrale overheid was het nijpende 
geldgebrek, dat slagvaardig optreden vrijwel on
mogelijk maakte. 
De positie van de stadhouder was niet duidelijk 
omschreven, maar hij had zeer veel macht. Wil
lem V benoemde onder andere alle leden van de 
provinciale en stedelijke besturen in de gewesten 
Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en op 
het Groningse platteland. Hij was admiraal-
generaal van de vloot en kapitein-generaal van 
het leger van de Republiek. Daarbij kwam een 
grote reeks van heerlijke rechten en privileges. De 
provinciale Staten-vergaderingen beschouwden de 
stadhouder formeel als hun 'eerste dienaar'; de 
praktijk was vaak anders. 
In de gehele geschiedenis van de Republiek speel
de de strijd om de macht tussen de stadhouder 
en de regenten, tussen de prinsgezinden en staats-
gezinden, een zeer belangrijke rol. De grote om
ringende landen van de Republiek (Engeland, 
Frankrijk en Pruisen) wisten in de loop van de 
18e eeuw hun invloed op de binnen- en buiten
landse politiek aanzienlijk uit te breiden. De am
bassadeurs van deze landen manipuleerden de 
verschillende belangengroepen ten gunste van hun 
eigen land met wisselend succes. 

Patriotten, regenten en prinsgezinden 
In de Republiek werd de Amerikaanse onafhan
kelijkheidsoorlog tegen de Engelsen (1776-1782) 
met aandacht gevolgd. Sommigen zagen in de 
Verenigde Staten een lichtend voorbeeld en ande
ren, met name de Amsterdamse kooplieden, 
droomden van nieuwe afzetmarkten. Beide groe
pen waren tegen Engeland gekant, de machtige 
en arrogante handelsconcurrent van de Repu
bliek. De wapensmokkel van de Repubhek via 
het eiland St. Eustatius naar de Amerikaanse re
bellen was, samen met de ontdekking van een ge
heim handelsakkoord tussen de stad Amsterdam 
en Amerika, voldoende aanleiding voor Engeland 
om de oorlog te verklaren in december 1780. De
ze oorlog had een rampzalig verloop voor de Re
publiek. De oorzaak van dit debacle was de 

Zilveren penning op de Slag bij de Doggersbank (1781) 
door A. van Baerll. Het rijm aan de ene zijde van deze 
penning geeft een aardige indruk van de gezwollen oor-
logstaal die toen kennelijk gebruikelijk was. 
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slechte toestand van de vloot. Ondanks de vele 
vergaderingen van de Staten-Generaal over dit 
onderwerp in de voorafgaande jaren, was er geen 
geld voor verbetering van de vloot beschikbaar 
gesteld. De enige 'heldendaad', de slag bij de 
Doggersbank in 1781, is in een aantal penningen 
en draaglinten vereeuwigd. 
Door de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) 
kwam de algemene onvrede in de Republiek tot 
uitbarsting. Deze onvrede werd het sterkst ver
tolkt door de patriotten. Deze 'partij' bestond 
vooral uit middenstanders en intellectuelen, die 
geen enkele invloed op het bestuur hadden. Le
den van de niet-hervormde kerkgenootschappen 
sloten zich aan bij de patriotse partij, omdat zij 
eveneens waren buitengesloten van het bestuur. 
Velen van hen waren lid van leesgezelschappen of 
geleerde genootschappen. Hier werden de ideeën 
van de Verlichting besproken en de oorzaken van 
het verval van de Republiek bediscussieerd. De 
stadhouder en de regentenfamilies werden voor 
de achteruitgang verantwoordelijk gesteld. Zij 
hadden de bestuurlijke macht onder elkaar ver
deeld en de gewone burgers buitengesloten. De 
patriotten wilden deelnemen aan de regering van 
stad en provincie om de Republiek weer tot bloei 
te brengen. 
In de Republiek bepaalden de regentenfacties (be
langengroepen) wie er regeerde. Deze groepen 
probeerden ieder zoveel mogelijk macht te krij
gen. Via zogenaamde contracten van correspon
dentie speelde men elkaar binnen zo'n groep de 
lucratieve baantjes toe. Op een geschikt moment 
was men niet te beroerd om met de stadhouder 
samen te werken, als daardoor een aanzienlijk 
voordeel te behalen was. Wanneer men de stad
houderlijke macht als hinderlijk begon te erva
ren, dan werden alle middelen aangewend om 
zijn invloed te beperken. Soms gebeurde het, dat 
de regentengroepen té ver gingen met hun mani
pulaties en de opgeroepen krachten niet meer in 
de hand konden houden. Dit was ook in de jaren 
tachtig het geval. 
De partij van stadhouder Willem V bestond uit 
zeer verschillende groepen. Via het patronagestel
sel (recht van voordracht en benoeming) waren 
vele bestuursambtenaren in de landprovincies 
voor hun levensonderhoud van de stadhouder af
hankelijk. Hetzelfde gold voor de legerofficieren. 
Ook de onderste laag van de maatschappij, aan
geduid als 'het grauw', was pro-Oranje in de 
provincies Holland en Zeeland. De stadhouder 
(en zijn partij) waren nauw verbonden met 
Groot-Brittannië. De Britten hadden grote aktivi-
teit ontplooid om de stadhouder in 1748 in alle 
gewesten van de Republiek te installeren. Boven
dien waren er familiebanden tussen het stadhou
derlijk huis en de Britse vorsten. De patriotten en 

regenten besloten tot een samenwerkingsverband 
om de macht van de stadhouder in te perken. 
Willem V kreeg, als opperbevelhebber van leger 
en vloot, de schuld van het slechte verloop van 
de Vierde Engelse Oorlog. Door zijn pro-Engelse 
gezindheid werd hij zelfs van landverraad be
schuldigd. Volgens KOSSMANN was hij een goedig 
en kennisrijk man, maar onbekwaam als staats
man, zonder besluitkracht, zonder visie, geplaagd 
door een blinde, formalistische koppigheid en een 
taaie geconcentreerdheid op details.' 

Zilveren penning ter gelegenheid van de erkenning van 
de Verenigde Stalen door de Republiek (1782), gemaakt 
door B. C. van Calker, in opdracht van de patriotse so
ciëteit 'Voor vryheid en yver' te Leeuwarden. Friesland 
was het eerste gewest waar de petitie-akties van de bur
gers aan het stadsbestuur succesvol waren. 

De patriottenleider Joan Derk van der Capellen 
publiceerde in 1781 anoniem zijn beroemde pam
flet Aan het volk van Nederland. Hierin keerde 
hij zich tegen het patronagestelsel van de stad
houder en bepleitte herstel van de oude wetten. 
Zo zouden de burgers weer kunnen deelnemen 
aan het landsbestuur. Verder riep hij op tot de 
vorming van vrijkorpsen, die de burgers zouden 
kunnen beschermen tegen de troepen van de stad
houder en de lynchpartijen door het Oranje-
grauw. In 1782 ontwikkelden de patriotten een 
zeer effectieve manier om aandacht voor hun 
wensen te krijgen. In vele steden boden zij aan 
het stadsbestuur petities aan, waarin verzocht 
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! werd om in de provinciale Statenvergaderingen te 
pleiten voor de erkenning van de Verenigde Sta-

1 ten. Binnen enkele maanden besloten de Staten-
I Generaal om de Amerikaanse ambassadeur John 
I Adams officieel te ontvangen. Tevens werd er 

een handelsverdrag met de jonge staat gesloten. 

Zilveren erepenning van het Utrechtse vrijkorps 'Pro 
patria et libertate' uit 1783, vervaardigd door H. de 
Meyer. De vaandels van de acht compagnieën zijn op 
één zijde afgebeeld. De pekstokke, de swarte knegte, 't 
fortuyn, turkyen, pape vandel, de bloedkuyl, de ora-
nienstam en de handvoedboog. 

Dit alles gebeurde natuurlijk zeer tegen de zin 
van de stadhouder, maar deze stond machteloos. 
De eerste vrij korpsen werden begin 1783 opge
richt in Dordrecht en Rotterdam. Andere steden 
volgden en al spoedig vonden overal in het land 
exercities plaats. Alle burgers konden van zo'n 
organisatie lid worden. Omdat de vrij korpsen 
formeel onder de stedelijke jurisdictie vielen, en 
de stedelijke magistraten (regenten!) deze vereni
gingen oogluikend toelieten, kon de stadhouder 
niets doen. Sommige van deze exercitiegenoot
schappen gaven penningen uit, zoals bijvoorbeeld 
het Utrechtse gezelschap 'Pro patria et libertate'. 
In feite waren de vrijkorpsen een voortzetting 

Prinsgezinde draagtekens: Een schepje met inscriptie, 
gedeeltelijk vervaardigd van een Overijsselse duit uit 
1766. Een Overijsselse duit met inscriptie VIV PWV 
OR (vivat prins Willem V van Oranje). Een vergulde 
Overijsselse duit, die in de vorm van een anker is uitge
zaagd. Draagteken van Willem V en prinses Wilhetmina 
met naar elkaar toegewend pro/iel (links). 

van de eeuwenoude schutterijen, de burgerwach
ten van de middeleeuwse steden. De schutterijen 
bestonden vaak nog wel, zij het in gedegenereer
de vorm. De plaatsen werden verdeeld onder de 
vooraanstaande regentenfamilies. Meestal beperk
te de taak van de schutterij zich tot het éénmaal 
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per jaar afvuren van saluutschoten en feestvieren. 
Met het ontstaan van de vrij korpsen herleefde de 
belangstelling voor de oude schutterijen. Zij na
men nieuwe leden op en bewapenden zich op se
rieuze wijze. 

Schoppen en kezen 
In de periode van oplopende spanning tussen de 
verschillende partijen werden de insignes en sym
bolen, waarmee men zijn voorkeur voor de ene 
of de andere partij liet blijken, steeds belangrij
ker. Op porselein, tabaksdozen, koekplanken, 
glazen, horlogekasten, waaiers, pijpen en pij-
penwroeters verschenen de symbolen van de el
kaar bestrijdende groepen. Prinsgezinde symbolen 
waren: het oranjeboompje, ankers, afkortingen 
zoals PVO (prins van Oranje) en portretten van 
de stadhouderlijke familie. Wel heel bruin bakte 
het een Amsterdamse prinsgezinde broodbakker, 
die voor het Sint-Nicolaasfeest 'patriotjes' bakte, 
welke door de Oranje-klanten natuurlijk verslon
den werden.^ De patriotten bedienden zich van 
de Nederlandse leeuw, de maagd met vrijheids-
hoed, het keeshondje, rode kragen en schou
derstukken, portretten van populaire patriotten-
leiders en de spreuk 'voor vrijheid en vaderland' 
(soms in het Latijn). De patriotse banketbakkers 
lieten zich evenmin onbetuigd: een assortiment 
van het suikergoed en taai-taai voor het Sint-
Nicolaasfeest werd zelfs op een prent afgebeeld!' 
Daarnaast verschenen speciaal vervaardigde 
draagtekens in uiteenlopende vormen, materialen 
en formaten. Deze konden op de kleding be
vestigd worden aan den hoed, of in 't knoops-
chat van den rok of camisool.'* Het is niet be
kend wie de makers van deze draagtekens ge
weest zijn. De meest eenvoudige draagtekens wa
ren linten of kokardes in de kleuren oranje 
(prinsgezind) of zwart (patriots), soms met op
druk. Bekende prinsgezinde draagtekens waren 
portretten van de stadhouder, zijn vrouw prinses 
Wilhelmina en hun kinderen. Bewerkte duiten 
van Overijssel van 1766 werden eveneens in ver
schillende vormen als draagteken gebruikt. Mini
atuur schepjes met een inscriptie waren ook ge
liefd. Deze schepjes verwezen naar de scheld
naam voor de prinsgezinden, schoppen. Het is 
niet bekend hoe deze scheldnaam is ontstaan. De 
patriotten bedienden zich van draagtekens met de 
portretten van vooraanstaande figuren van hun 
beweging, zoals Van der Capellen en de Amster
damse burgemeester 'Vader' Hooft. Een ander 
geliefd symbool was het keeshondje, afgeleid van 
de scheldnaam 'kezen' voor de patriotten. Er zijn 
verschillende theorieën over de betekenis ervan. 
Mogelijk is de naam afkomstig van Cornells de 
Gijselaar, de zeer patriotse burgemeester van 
Dordrecht. Andere verklaringen verwijzen meer 

Patriotse draagtekens: Een penninkje met het portret 
van Joan Derk van der Capellen en een keeshond. Een 
zilveren keeshond. Een duit van Overijssel, waar boven 
de afbeelding van de stadhouder een galg gegraveerd is. 
Een draagteken van Van der Capellen. Aan het metalen 
strikje is een rood-wit-blauw lint bevestigd. 

9 



direct naar de keeshond, of liever gezegd naar 
zijn eigenschappen. De één gebruikt de omschrij
ving 'nerveus keffertje' en de ander voert het 
beest op als een symbool van waakzaamheid voor 
de belangen van de burgerij.' 
In de verzameling van het Koninklijk Penningka
binet bevinden zich meer draagtekens van prins
gezinden dan van patriotten. Hetzelfde beeld rijst 
op uit het boek Vervolg van Loon dat o.a. een 
uitvoerig overzicht biedt van de penningen en 
draagtekens uit deze periode.' Er zijn vele verza
melaars van Oranje-voorwerpen, maar de patriot-
se herinneringen worden nauwelijks bijeenge
bracht. Gezien de afloop van dit conflict en de 
slechte pers van de patriotten kan dit weinig ver
wondering wekken. 

Revolutie en reactie 
Het jaar 1783 wordt wel omschreven als de witte
broodstijd van het verbond tussen de regenten en 
de patriotten. Van der Capellen woonde in 

lS)tadhonderesTan't Gaanw.'t vermaal; van laffcGrooteti, 

Het blinde werktuig van Imn fiiood — baatzucluig doel! 

De laa van 't HofI — De fclirik der befle Stadgenoten' 

Een Helleveeg, geneigd tot onruft en gewocL 

KAST MOSSEL, ZO berucht in dees beroerde dagen, 

Die op der braven naam den vuijficn laficr braakt, 

Ea voor 'tOranje-Huii gelyk een' Bulhond waakt. 

Pronkt hier, met de oprocrleus, by haren Moffelwagen. 

Patriotse spotprent van Kaat Mossel, versierd met oran
je strikken uit 1784. Prentenkabinet van de Rijksuniver
siteit te Leiden. 

Amsterdam een banket bij te zijner ere, georgani
seerd door de deftige regenten, en bezocht een 
exercitie van een Amsterdams schuttersgezel
schap. Op het banket waren vooraanstaande pa
triotten uit alle gewesten aanwezig. De stadhou
der verloor steeds meer prestige door de Engelse 
Oorlog en door zijn onmacht om op te treden te
gen de steeds zelfstandiger opererende stadsbestu
ren en provinciale Staten-vergaderingen. Al naar 
gelang de gezindte van het stadsbestuur werd het 
dragen van de insignes van één der partijen ver
boden, omdat er voortdurend onrust over ont
stond. Ondertussen vonden regelmatig schermut
selingen plaats tussen de gemobiliseerde Oranje
klanten en de vrijkorpsen. De eerste dodelijke 
slachtoffers vielen in het voorjaar van 1784 in 
Rotterdam, toen een vrij korps in een vijandige 
menigte verzeild raakte en in paniek begon te 
schieten. Eén van de aanwezigen was het viswijf 
Kaat Mossel, die vaak met assistentie van collega 
Ruige Keet de Oranjegezinde massa's opstookte 
tot plunderingen en lynchpartijen. Beide dames 
werden op last van de Staten van Holland gevan
gen gezet. In andere Hollandse steden vonden 

Zilveren penning op het neerslaan van de Oranjegezinde 
relletjes te Leiden in 1784, door J. G. Holtzhey. 

eveneens rellen plaats, die door de patriots gezin
de stadsbesturen met geweld de kop ingedrukt 
werden. 
Aan het eind van 1784 vond voor de eerste maal 
een landelijke vergadering van de vrijkorpsen 
plaats te Utrecht. Dit was een belangrijke stap op 
weg naar samenwerking over de provinciegrenzen 
heen, een nieuw fenomeen voor de burgers van 
de verschillende gewesten van de Republiek. Deze 
bijeenkomsten werden tot in 1787 regelmatig ge
organiseerd. Eveneens in Utrecht kwam de schei
ding der geesten van patriotten en regenten dui
delijk naar voren in 1785. De patriotten zetten 
hun eis tot deelname aan het stedelijk bestuur 
kracht bij met petities en massale manifestaties. 
Onder deze druk kon het stadsbestuur moeilijk 
anders dan toegeven. De Utrechtse regenten had
den zich flink verkeken op de kracht van de pa
triotse beweging. Telkens wanneer zij hun belof
tes van me '"spraak introkken, organiseerden 
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de Utrechtse vrijkorpsen weer nieuwe manifesta
ties. Uiteindelijk werden in augustus 1786 de 
nieuw gekozen raadsleden ingezworen. De pro
vinciale Staten-vergadering van Utrecht trok zich 

De beëdiging van het nieuwe regeringsreglement van 
Utrecht op de Neude in 1786, door een onbekend me-
dailleur. 

in Amersfoort terug en verklaarde alle besluiten 
van het stadsbestuur nietig. Afgevaardigden van 
Utrechtse stadjes met een patriots bestuur verza
melden zich juist in de stad Utrecht en verklaar
den alle besluiten van de provinciale Staten
vergadering in Amersfoort nietig! De gebeurtenis
sen in Utrecht waren exemplarisch voor die in 
menige stad van de Republiek. Uiteindelijk waren 
de provinciale Staten-vergaderingen van Fries
land, Overijssel, Utrecht en Holland voor enige 
tijd in patriotse handen. 
In elke provincie, in elke stad was de situatie 
weer anders. Zoals reeds eerder uiteengezet 
bestond er in de Republiek niet een echt bestuur
lijk middelpunt. Dit maakte het doorvoeren van 
bestuurlijke hervormingen er voor de patriotten 
niet eenvoudiger op. Willem V was in juli 1786 
door de Staten van Holland - met één stem ver
schil! - ontheven van zijn commando over het 
Haagse garnizoen, met als voorwendsel het on-
ruststokende optreden van de stadhouder in de 
residentie van de Staten-Generaal. Daarop ver
trok de prins met zijn gezin uit Den Haag en 
vestigde zich op Het Loo in Gelderland. De kleur 
oranje was vanaf 1785 taboe verklaard in Hol
land. Zelfs het bezit van wortelen of het bakken 
van koeken met veel saffraan kon al een veroor
deling opleveren. Ook 'oranjeverwige' bloemen 
werden in beslag genomen, net als hoeden met de 
letter W. Het zingen van oranjehedjes was verbo
den. 
De aanslagen op en plunderingen van de patriot-
se stadjes Elburg en Hattem door het aan de 
prins trouwgebleven leger luidden een nieuwe, 
grimmiger fase in van de strijd (najaar 1786). De 
patriotten vatten deze aanvallen op als een oor
logsverklaring. De militaire organisatie van de ge
bieden in patriotse handen werd uitgebreid. De 
stad Utrecht bereidde zich voor op een mogelijke 
belegering. Totaal waren in alle gewesten samen 

zo'n 28.000 patriotten onder de wapenen. De 
'Slag bij Vreeswijk' (provincie Utrecht) bood de 
patriotten revanche op de verliezen van de twee 
Gelderse stadjes. Aan de zijde van het prinsgezin
de leger vielen 80 doden. Dit treffen vond plaats 
in mei 1787. 
Ondertussen was de Britse ambassadeur in de Re
publiek bezig om de Oranje-partij nieuw leven in 
te blazen. De sterk pro-Franse patriotten be
schouwde hij als een ernstig gevaar voor de Brit
se invloed, zeker toen er een verdrag van vriend
schap en alliantie met Frankrijk gesloten was 

Zilveren penning, gemaakt door J.G. Holtzhey in op
dracht van het patriotse genootschap te Enkhuizen, ter 
gelegenheid van de verkiezing van B. Blok tot sekretaris 
van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en 
het Noorderkwartier in 1785. 

door de Staten-Generaal in 1785. Met behulp van 
zeer veel geld wist hij de Oranje-gezinde basis 
steeds verder te verbreden, het eerst in het tradi
tioneel prinsgezinde gewest Zeeland. Hij liet nieu
we, prinsgezinde schutterijen oprichten en bewa
penen om de patriotse vrijkorpsen te bestrijden. 
De huizen van patriotse Zeeuwen werden vernield 
en de eigenaren konden zich vaak ternauwernood 
in veiligheid brengen. Tevergeefs probeerde hij 
Willem V tot enige vorm van aktie te bewegen, 
maar deze was door de gebeurtenissen als ver
lamd. De Hollandse patriotten werden onrustig. 
Door de spanning werd het vertrouwen in een 
goede afloop van de zaak ondermijnd, de arg
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waan groeide. Elke magistraat en elk lid van de 
vrijkorpsen diende luid en duidelijk de patriotse 
zaak te onderschrijven, anders volgde onherroe
pelijk uitsluiting. Veel regenten keerden zich van 
de patriotten af en zochten in het geheim "toena
dering tot de Oranje-partij. De gewelddadigheden 
tussen beide partijen werden steeds heviger. Ook 
het Amsterdamse stadsbestuur ontkwam niet aan 
het maken van de keuze vóór de patriotten, al
hoewel de burgemeesters nog geprobeerd hadden 
een geheime overeenkomst met de stadhouder te 
sluiten. Net als in Utrecht gaven de massale ma
nifestaties de doorslag. Een patriots stadsbestuur 
onder leiding van de populaire Hooft, trad in de 
zomer van 1787 aan. De wijk Kattenburg, be
volkt door het fel pro-Oranjegezinde grauw, 
kwam tegen het stadsbestuur in opstand. De 
Amsterdamse vrijkorpsen onder leiding van Va-
lentijn maakten met geweld een einde aan de on
rust in Amsterdam. De stadhouder was besluite
loos over de te volgen koers. Zo niet zijn vrouw 
Wilhelmina: zij had gehoord van de prinsgezinde 
rellen in Den Haag en besloot er zelf naar toe te 
gaan. Eind juni vertrok zij van Het Loo, en, zo
als bekend, werd zij bij Goejanverwellesluis door 
het patriotse 'vliegende leger' tegengehouden en 
teruggestuurd. Haar broer, de koning van Prui
sen, was zeer verontwaardigd over de belediging 
van zijn zuster, een prinses van het huis Hohen-
zollern. De Staten-Generaal ontvingen een ulti
matum, waarin volledige genoegdoening werd 
geëist. Hierop werd niet gereageerd. Toch aarzel
de Frederik met het zenden van een leger om de 
genoegdoening met geweld te behalen. Wat zou
den de Franse bondgenoten van de Staten-
Generaal doen? Het gerucht ging, dat er reeds 
Franse troepen in Holland gelegerd waren. De 
Pruisische koning besloot het risico te nemen; de 
beloofde Franse steun kwam inderdaad niet op
dagen. Op 13 september 1787 trok een Pruisisch 

Gouden penning, gemaakt door J. van Baerll, ter gele
genheid van de oprichting van de Oranjegezinde socië
teit van Overschie op 5 februari 1787. De vijf sinaasap
pels in hel oranjeboompje symboliseren de stadhouder
lijke familie. 

Zilveren draagteken met een afbeelding van de Artister-
damse burgemeester Hendrik Hooft. 

Zilveren medaillon van Abraham Valentijn, kapitein 
van de schutterij van wijk 18 in Amsterdam en com
mandant van Weesp in 1787. 

leger van 26.000 man de grens van de Republiek 
over. Eén maand later gaf het laatste patriotse 
bolwerk, Amsterdam, zich over en maakte de 
stadhouder zijn intocht in Den Haag. 
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Duet.'' .,/Ma.^ nu ^f/yi Tf^:7- . / J W y , 
Tr /-^/ftn If: l'tf P/.'AA'.ren //S/:D£.V, 

Me/alÜHe/fsaikVenéaar- 'I'X^V.r 

Oranjegezinde spotprent op de patriot
ten, die tevergeefs wachten op de Fran
se hulp (1787). De keeshond draagt een 
hoed met een zwarte kokarde. Prenten
kabinet van de Rijksuniversiteit te 
Leiden. 

h^ 

/ja^ meet //ft/ /ë yaaji' ven^riyteiden.. M/èee.r.-./)eJ>-anrcéen zifn in'iPfittne/mtrdtirS.ir.XM. 

Zilveren draagteken van de prinsgezin
den. Midden op de pijlenbundel 
(symbool voor de Republiek) is een slot 
bevestigd, dal door een adelaar 
(symbool van Pruisen) bewaakt wordt. 

Oranje draagtekens op ieders kleren 
De opmars van de Pruisische troepen in de Repu
bliek en de vlucht van de patriotten naar Amster
dam deed in vele steden een machtsvacuüm ont
staan. De achtergebleven patriotten, die voor hun 
gezindheid bleven uitkomen, gingen zware tijden 
tegemoet. In Rotterdam bijvoorbeeld liep ieder
een al vóór de Pruisische intocht met oranjehnten 
rond en de ongelukkigen die bekend stonden als 
patriot, liepen gevaar om een pak slaag of erger 
te krijgen. Zoals een vrijcorporist, van dit teken 
niet voorzien, moest den smaad gedoogen, dat 
men niet alleen zijn rotting ontweldigde, maar 
ook den staart uit het haar sneedt; men lag hem 
ten laste nog onlangs op de verdoemenis van den 
prins een glas gedronken te hebben.^ In Delft 
sloeg een bende van ongeveer vierhonderd Haag
se oranjeklanten het meubilair en een kamer vol 
patriots aardewerk in het wachthuis van het vrij-
korps aan stukken. De raddraaiers vertrokken 
pas uit de stad toen de Delftse burgers enkelen 
van hen doodgeschoten hadden. De Zutphense 
burgemeester Van Heeckeren tot Zuideras verzet
te bijtijds de bakens. Op 24 juni vertoonde hij 
zich nadrukkelijk in het openbaar met een oranje 

kokarde op de hoed. De officieren, soldaten en 
prinsgezinde burgers volgden zijn voorbeeld. 
Maar anders denkende burgers, waar aan het te 
dier stede niet ontbrak, toonden zich ongeneegen 
om de zwarte cocardes, welke zy droegen, voor 
oranjekleurige te verwisselen, 's Avonds dwongen 
de soldaten, zo'n 200 in getal, de burgers hun 
zwarte kokardes af te doen. Dit gevecht vond 
plaats buiten de stadsmuren in een herberg ge
naamd 'De Laatste Stuiver'. De hierop volgende 
onlusten kostten enkele mensen het leven en vele 
patriotten hun huis.* Op de Amsterdamse koop-
mansbeurs vond in het najaar van 1787 het vol
gende voorval plaats. Het draagen van Oranjete-
kenen allengskens meer en meer doorbreekende, 
daar de vrees zo wel als de blijdschap zich des 
bediende, verscheenen eenige kooplieden daar 
mede voorzien op de beurs. Dit op zichzelve zou 
geen gevoel veroorzaakt hebben, althans niet 
grooter dan men dagelijks gewoon was, uit deeze 
hoofde te zien ontstaan. Doch de heeren Hope, 
Williams, en Pye, voornaame kooplieden, die 
door hunne bekende verkleefdheid aan het Huis 
van Oranje althans geen zeer in 't oog lopend te
ken noodig hadden, vonden goed, om met groo-
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ter oranje cocardes, dan men tot nog gedraagen 
had, ter Beurze te verschijnen. Dit trok aller oog, 
en hadt by veelen een aanstootlyk voorkomen. 
Omdat iedereen deze enorme kokardes wilde be
kijken, werden deze Britse kooplieden zó in het 
nauw gedreven, dat zij door een compagnie ge
wapende burgers ontzet moesten worden en naar 

I huis gebracht. Uit protest bleven zij enkele dagen 
thuis en deden hun beklag bij het stadsbestuur. 
De magistraten waren zó benauwd voor een mo
gelijke Haagse reactie, dat zij aan enkele schepe
nen verzochten om de heren naar de beurs te be
geleiden. In het vervolg liep men op de beurs met 
oranje kokardes rond en ook in de stad droegen 
de meesten inmiddels oranje draagtekens . ' In de
cember van hetzelfde jaar drong het stadsbestuur 
nog eens aan op het dragen van een Oranjeteken, 
het zy cocarde, lint of strik, ^^ om moeilijkheden 
te vermijden. 

Uit bovenstaande verhalen blijkt wel, dat de 
prinsgezinde partij rigoreus wenste af te rekenen 
met de patriotten. Alle beambten die ook maar 
enige sympathie voor de patriotse zaak hadden 
laten blijken, werden ontslagen en vervangen 
door prinsgezinden. Plunderingen van de huizen 
van patriotten en lynchpartijen werden door het 
oranjegezinde grauw met enthousiasme aange
pakt. Tienduizenden voelden zich niet langer vei-

Primitief gemaakte zilveren penning ter uitdrukking van 
de vreugde over de Pruisische interventie. De ene zijde 
is een afgietsel van een vroegere penning van Holtzhey 
(1768). De andere zijde is gegraveerd en heeft de vol
gende tekst langs de rand: Holland is de bruyd daar de 
koninge om dansen / Vreede met de Pruys / laggen om 
de Fransen / Anno 1787. 
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lig en gingen in ballingschap naar de Zuidelijke 
Nederlanden, Frankrijk of de Verenigde Staten. 
De achtergeblevenen tooiden zich braaf met 
oranje draagtekens en wachtten op betere tijden. 
De eerste serieuze poging om het staatsbestel van 
de Republiek te veranderen was op niets uitgelo
pen. De oude regeringsreglementen golden weer 
met volle kracht en er werd geen enkele poging 
ondernomen om iets aan het bestaande systeem 
te veranderen. Deze impasse duurde voort tot 
1795, toen het Franse leger in aantocht was en de 
Bataafse Republiek werd uitgeroepen. 

Zilveren penning ter gelegenheid van de intocht van 
Willem V in Den Haag op 21 september 1787. 
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Zilveren draagteken van Willem V en Wilhelmina, mei 
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Onbekend maakt onbe
mind. Munten in de we
reld van de Islam 
3. De dynastie der Omajjaden: cultuur en zwaard 

door L. Boezelijn 

Vanouds staan de Egyptenaren bekend als ma
kers van papier. Wij twintigste-eeuwers kunnen 
ons eigenlijk geen voorstelling meer maken van 
een wereld zonder dit artikel, maar zo omstreeks 
het jaar 700 was er in bepaalde kringen evenwel 
ook duidelijk behoefte aan. Langs de boorden 
van de Nijl groeide het papyrusriet; de Romeinse 
geschiedschrijver Plinius de Oudere beschreef 
reeds hoe uit de stengels van deze Cyperus papy
rus het papier in losse vellen werd vervaardigd. 
In het kort komt het er op neer dat de in korte 
stukken gesneden stengels overlangs werden 
gespleten; vervolgens werden de hiervan afgehaal
de stroken naast elkaar gelegd, met bloempap 
bestreken, waarna een tweede laag stroken daar 
dwars overheen werd gelegd. Na persen, drogen 
en polijsten kon het produkt worden beschreven. 
Dat dit materiaal de tand des tijds doorstaat. Iaat 
menig museum met Egyptische papyri-collecties 
trots zien. Het hele proces maakte dat papier 
duur was en daar kwam nog bij dat de Byzantij
nen het vanuit Egypte moesten invoeren om o.a. 
de behoeften van de kanselarij te dekken. 

Deze Egyptische papyri werden voorzien van een 
soort waarmerk om de echtheid en kwaliteit te 
garanderen. Nu gaat het verhaal dat in dit waar
merk - nadat Egypte in Islamitische handen was 
gevallen - in Grieks en Arabisch de tekst 'er is 
geen God dan Allah en Mohammed is zijn pro
feet' was opgenomen. Dit wekte wrevel bij de 
Byzantijnen die dreigden wraak te nemen met het 
plaatsen van minder vleiende opmerkingen op 
hun solidi, die ook in Egypte als handelsmunt 
circuleerden. De zaak liep hoog op, diplomatieke 
en handelsbetrekkingen werden verbroken waarna 
de kalief het probleem oploste door zelf munten 
te gaan slaan. Of dit alles historisch juist is staat 
te bezien, maar wel degelijk is het een feit dat de 
eerste gouden dinars in AH 77 (= AD 696/7) 
werden geslagen, terwijl de zilveren dirhems twee 
jaar later in de omloop verschenen. Interessant is 
overigens wel, dat gedurende de regering van de 
Byzantijnse keizer Justinianus II (685-695 en 705-
711) de eerste solidi met de beeldenaar van Jezus 
Christus werden aangemaakt. Misschien toch een 
reactie? 
Deze numismatische heroriëntatie van de Islamie-

/ 
/ 

Vóór- en keerzijde van een Omajjadische dirhem, gesla
gen te Wash in AH 105 ( = AD 724) 

ten leidde dus tot wat in de literatuur de post-
reform coinage wordt genoemd met als stuwende 
kracht de kaUef 'Abd al-Malik ibn Marwan (AH 
65-86 = AD 685-705), de vijfde in de rij van 
vorsten uit de Omajjadendynastie. Hij was het 
die inzag dat een eenheid moest worden gesmeed 
uit het conglomeraat van volkeren onder zijn be
wind: in dat kader paste o.a. het tot officiële 
ambtstaai verklaren van het Arabisch en een ge
centraliseerde muntpolitiek. Langzamerhand 
moesten allerlei nationale identiteiten naar de 
achtergrond worden gedrongen - zo verdwenen 
ook het Grieks en het Latijn uit het gebied van 
de Islam. 

17 



De Omajjadische dirhem 
In het hiernavolgende zullen wij ons in hoofd
zaak bezig houden met de zilveren en koperen 
munten, ook omdat deze meer binnen de aan-
schafmogelijkheden van de gemiddelde verzame
laar zullen liggen. Het is eigenlijk verbazingwek
kend dat heden ten dage met name de dirhems in 
mooie kwaliteiten nog tegen redelijke prijzen ver
krijgbaar zijn, temeer als men daarbij voor ogen 
houdt dat deze stukken dateren uit een tijd dat 
Karel de Grote nog geboren moest worden! Al
leszins reden om een dergelijke munt eens aan
dachtig onder de loupe te nemen. 

Zoals u ziet op de hiernaast afgebeelde dirhem, 
geslagen in Wasit in AH 105( = AD 724), geven 
de voor- en keerzijde slechts tekst weer. Afgezien 
van geringe wijzigingen wegens andere munt-
plaats en/of jaartal blijft dit type zo gehand
haafd gedurende de verdere periode dat de Omaj-

jaden aan het bewind waren. Dergelijke 'monepi-
grafische' munten (zo heten munten die aan bei
de zijden uitsluitend tekst dragen), stellen de ver
zamelaar natuurlijk wèl voor het probleem van 
de determinatie: vandaar als hulpmiddel deze 
'uitvergrotingen' van dit dunne zilverstuk, dat in 
het begin 2,6 maar naderhand 2,9-3,0 gram woog 
bij een doorsnee van ca. 25 mm. In navolging 
van de Islamitische numismaten wordt als voor
zijde van de munt aangehouden de zijde, waarop 
de 'kalima' voorkomt. De drieregelige inscriptie 
in het midden van de voorzijde is overigens 
slechts een gedeelte van die kalima of Islamiti
sche geloofsbelijdenis, waarvan de volledige tekst 
luidt: Weet dan, dat er geen ander god is dan Al
lah (Soera 47, vers 21) en Mohammed is de Bood
schapper Allah's (Soera 48 vers 29). Deze Koran
tekstgedeelten zijn meer algemeen bekend als: Er 
is geen god dan Allah en Mohammed is Zijn 
profeet. Letterlijk staat er het volgende vermeld: 

ÏUiï 

ai - ^ yuj o 

La ilah illa 

Allah wahdahoe 

la sherilc lahoe 

Er is geen god dan 

Allah alleen 

Hij kent geen metgezel 

De laatste regel duidt er op dat de Islam het 
Christelijk dogma der Drieëenheid als onjuist af
wijst. Opvallend is de ligatuur van de letters L 
en a. Daardoor hoeven we niet lang te zoeken 
naar de voorzijde, maar we moeten ons dan wel 
realiseren dat dit stukje tekst ten behoeve van de 
determinatie geen waarde heeft. Het omschrift 
zegt gelukkig meer. Om dit te ontcijferen, moe
ten we rechtsboven 'op 1 uur' beginnen en ver

volgens - zoals altijd trouwens - de tekst van 
rechts naar links volgen. Die tekst is gestandaar
diseerd en wordt aangeduid als de 'bismillah', 
zo genoemd naar het eerste woord ai} Ĉ AVU dat 
zelf weer een samentrekking is van de drie 'woor
den -^ bi (in), pv*»/1 ism (naam) en 
di/L Allah. Hier kunnen we dus de munt-
plaats vinden en het jaar, waarin de dirhem is 
geslagen. De tekst luidt: 

- J >_b «cUL .^0-UAJ Bismi'llah zoeriba 

haza ed-dirhem 

bi-Wasit sanat 

In naam van Allah werd geslagen 

deze dirhem 

in Wasit (in het) jaar 

rti—o 9 JU n\ khams wa mi'at vijf en honderd 

Hoewel er in het uitgestrekte Omajjadenrijk -
van de Pyreneeën tot in Pakistan - ongeveer 60 
munthuizen aktief geweest zijn, noemen we hier 
slechts enkele veel voorkomende muntplaatsen: 

d yhuM -- el-Basrat 

CT.jli O J D = Dimishq 

Is-uj l 3 = Wasit 

= Basra 

= Damascus 

= Wasit 
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Bij de ontcijfering van het jaartal moeten we be
denken dat het de gewoonte was om een jaartal, 
b.v. 125, aan te geven als: vijf en twintig en hon
derd; daarbij valt het losstaande woordje 9 =wa 
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8 
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12 

L^t 
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seb' 
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'ashr 

ihda'ashrat 

ithnatai'ashrat 

(ons woord 'en') duidelijk op. Mede omdat het 
tot omstreeks AD 1300 zou duren aleer de jaar
tallen in cijfers op de munten werden vermeld, 
onderstaand een determinatietabel: 
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themanm 

tis'rn 

mi'at 

mi'atain 

thelath mi'at 

Te beginnen met het getal 21 wordt het woordje 
wa tussengevoegd als verbinding tussen de eenhe
den, tientallen en honderdtallen. Goed opletten 
met de getallen 7, 9, 70 en 90 daar de Koefische 
schrijfwijzen nogal sterk op elkaar lijken! Een 
goed bewaard gebleven omschrift aan de voorzij
de geeft ons dus in feite alle informatie die we 
nodig hebben; daarentegen hebben we bijna niets 
aan de keerzijde, want daar blijken slechts reli-

gieuze teksten te staan. Zowel de vierregelige in
scriptie als het omschrift zijn Koranteksten, nl. 
de Soera 112 en Soera 9, vers 33. 
In de Engelstalige literatuur wordt Soera 112 ook 
wel het 'Umaiyid Symbol' genoemd, omdat deze 
tekst op alle Omajjadendirhems gehandhaafd 
bleef; in Spanje, waar deze dynastie langer aan 
het bewind bleef, zelfs tot AD 912. Vermeld 
staat het volgende: 

Allah ahad Allah Allah is één, Allah 

es-Samad lem yalid wa is de Eeuwige. Hij verwekt niet 

lem yülad wa lem yakun noch is Hij verwekt en geen is 

lahoe koefoe ahad aan Hem gelijk 

De tekst van het omschrift begint op ongeveer '2 
uur' en wordt in navolging van het eerste het 
'Second Symbol' genoemd. Verdeeld met streep
jes in de schets is als tekst aangebracht: 

[/~>0l L Ö-LAJ J L 

Mohammed rasoel Allah 

arsalahoe bi-'I-hoeda 

wa dm el-haqq 

Mohammed is de gezant van Allah 

die Hij zond met de rechte leiding 

en de Ware Godsdienst, 
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li-yoezhirahoe 

'ala ed-dfn kollihi 

walaoe kariha 
el-moeshrikoen 

om haar te laten zegevieren 

over alle godsdiensten 

ook al staat het tegen aan degenen, 
die aan God een metgezel toekennen 

Opvallend bij dit alles is het feit dat geen enkele 
verwijzing wordt gegeven naar de regerende ka
lief: kennelijk vond men dit helemaal niet nodig 
zolang Allah maar de hoogste eer werd bewezen. 

De schriftvorm 
We gaan nu even een zijstraat in omdat iets ge
zegd moet worden over het gebruikte schrift: dit 
nogal hoekige, maar wel duidelijk overkomende 
schrift, wordt het 'eenvoudig Koefisch' (Küfi") ge
noemd. 
De naam van dit schrifttype, waarvan men acht 
variaties kent, is afgeleid van de naam van de 
grote Iraakse garnizoensstad Koefa; de oudst be

waard gebleven inscriptie in steen, de z.g. inscrip
tie van Zabad daterend uit AD 512, is echter qua 
schriftvorm sterk gelijkend op dit Küfr. Dit wat 
plechtstatige schrift gebruikte men voor het mi
nutieus kopiëren van Korans, inscripties op ge
bouwen en voor de muntslag. Voor persoonlijke 
correspondentie en de administratie van de over
heid werd een cursief schrift gebezigd; dit heeft 
vele varianten gekend totdat in de 10e eeuw het 
schrift meer gestandaardiseerd werd. Hoewel het 
Arabisch nog veel meer schrifttypen kent - waar 
tegelegenertijd op teruggekomen zal worden -
komt het in de 8e eeuw gebruikte schrift vandaag 
nog bijna net zo in de krant voor. 

Asharq Al-Awsat 
I hc Intel niUional daily newspaper oltlii.' Arabs 

'^cSJjóij s^j>:i5i)] VJL4 

Zonder er overigens al te diep op in te gaan, 
want dat zou een talenstudie vergen, iets meer 
over de Arabische taal en haar struktuur. Een 
wezenlijk kenmerk van de Semietische taalgroep, 
waartoe het Arabisch behoort, is dat elk woord 
gevormd wordt door een combinatie van drie me
deklinkers. Het Arabische alfabet kent dan ook 
feitelijk uitsluitend (28) medeklinkers: aparte let
ters voor klinkers zijn er niet. Wij zouden ge
neigd zijn te denken dat een dergelijk systeem 
niet werkt: niets is minder waar, want na enig 
wennen is b.v. VRNDLK BDNKT wel te herkennen 
als uiting van dankbaarheid. Niettemin kent het 
Arabisch wel drie korte klinkers a, r en ü (spreek 
uit: oe) en drie lange klinkers, a, i en u. Men 
heeft er iets op gevonden om deze toch te kun
nen weergeven: de lange klinkers worden nl. aan
geduid met de l ( = aliO, de y en de w, terwijl 
de korte klinkers worden aangegeven door boven 
of onder de regel kleine tekentjes te plaatsen. De 
alif is een typisch Arabisch lettertje zonder 
klankwaarde: het wordt alleen gebruikt om te la

ten zien dat 1° een woord met een klinker begint 
en 2° een lange a bedoeld wordt. Vandaar: 

Allah = h-l-l-' = h-1-l-alif = o J J i = «Ü^ L 
Ism = m-s-i = m-s-alif = jo j»< l = jo-w l 

Terug naar de munten 
Een belangrijk gegeven dat in de hteratuur on
derbelicht bleef, is de betekenis die kan worden 
toegekend aan de cirkeltjes aan de muntranden. 
Dit komt duidelijk naar voren in het bewust ge
kozen voorbeeld, want onze dirhem werd gesla
gen in AH 105 terwijl kalief Yazid II regeerde 
van AH 101-105 en zijn opvolger Hisham van 
105-125. Onder wiens bewind was deze dirhem 
nu geslagen? In het blad Numismatic Chronicle 
verscheen in 1974 een artikel van DESHAZO en BA
TES, waarin werd uiteengezet wat het resultaat 
was geweest van hun onderzoekingen naar deze 
in diverse patronen voorkomende cirkeltjes. Tot 
aan het jaar AH 99 bedraagt het aantal cirkeltjes 
bijna altijd vijf, zowel aan vóór- als keerzijde. 
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Vl.llV 

Patronen van de cirkeltjes op vier dirhems geslagen te 
Wasit in respectievelijk 104 AH (4 x oo ) . 116 AH 
(3x (o) ) , 122AH(5x o ) , 127 AH (7x O ) 

maar daarna treedt een steeds veranderend pa
troon op voor alle muntplaatsen uitgezonderd 
Damascus. De auteurs kwamen tot de conclusie 
dat het patroon veranderde bij het optreden van 
een nieuwe gouverneur; in het belangrijke Irak 
zetelden gouverneurs in de steden Koefa (waaron
der ook de bekende muntplaats Wasit viel) en 
Basra met gezag over een uitgestrekt gebied. De 
in Wasit geslagen dirhems met 4 x 2 cirkeltjes da
teren behalve uit AH 105 ook nog uit de twee 
jaar daarvoor ten tijde van gouverneur 'Umar 
bin Hubayra; zijn opvolger Khalid bin 'Abd Al
lah veranderde dit in 105 in 3 x 2 stuks. Zodoen
de mogen we toch wel veilig aannemen dat onze 
dirhem nog dateert uit de regeringsperiode van 
kalief Yazid II. 

Eŝ Â ^̂ dl f n^cM'̂ '̂t ^s-Wl^^.^j 

.i(*«sip^ 

•JT'".'^^ 

• ^ - . 

S«lc 

X 

Kt<-U 

B«J>y'< 

KoerA 
WAS 

i \. * A * 

AL-IRAQ 

v k r f ^ a i l4ïi^rÉ?^^ï / •^^~^< . '^-^i 

otf^p^c y^ 

BA5f2.A 

lo» KH. 

Al-'Iraq, de vruchtbare laagvlakte in het stroomgebied van Eufraat en Tigris. 
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De eenvormigheid van de dirhems zien we niet 
terug als we onze aandacht richten op de koperen 
munten uit deze periode, aangeduid met fals 
(meervoud: foeloes). In allerlei varianten komen 
we deze geldstukken tegen, waaronder zelfs typen 
met afbeeldingen van dieren. 
Onderstaand een aantal voorbeelden om een glo
bale indruk te geven; meestal is de informatie 
nogal gering, want vele geven noch muntplaats 
noch jaartal, terwijl de bewaard gebleven exem
plaren vaak sterk afgesleten zijn. We moeten de
ze munten zien als bedoeld voor plaatselijk ge
bruik; terwijl de kalief zijn 'sikka' (muntrecht) 
voor het goud en zilver scherp in de gaten hield, 
het hij het aanmunten van foeloes geheel over 
aan zijn gouverneurs en belastinginners die zelf 
gewicht en vorm vaststelden. 
De variatie is dermate groot - WALKER catalogi
seert in zijn standaardwerk maar liefst bijna 500 
verschillende - dat een systematische indeling 
noodzakelijk is om het overzicht te behouden. 
Daarom maakt hij onderscheid in drie groepen, 
nl. foeloes met godsdienstige tekst, typen met 
muntplaatsnaam (al of niet met jaartal) en stuk
ken met jaartal, maar dan weer zonder munt
plaatsnaam. Volgens hem zijn de munten van de 
eerste groep vermoedelijk de oudste. Hoewel het 
merendeel van de foeloes monepigrafisch is, zien 
we hier ook allerlei leuke voorbeelden van afbeel
dingen uit de vroegste Islamitische periode, b.v. 
olifanten, jerboa's (woestijnvossen) en palmbo
men. Helaas zullen we dit maar al te vaak moe
ten missen bij de munten van de Islamitische vol
keren. 

Onze beschrijving van de muntslag uit de Omaj-
jadentijd zou onvolledig zijn als niet zou worden 
stilgestaan bij hun gouden munten, de dinars. 
Behalve de dinar zelf met een gewicht van ruim 
4,2 gram kende men ook nog een Vi en '/j dinar, 
kennelijk in navolging van de Byzantijnen met 
hun solidi, semisses en tremisses. Onze leidsman 
WALKER maakt een indeling in dinars met en 
zonder muntplaatsnaam, waarbij in het geval van 
de naamloze gesteld mag worden dat deze zijn 
gemunt in de rijkshoofdstad Damascus. Andere 
(zeldzame) stukken geven als herkomst aan Ifriki-
ya of Al-Andalus, waarmee vermoedelijk Al-
Kairawan in Tunesië en Cordoba (toen nog Kur-
tuba) in Spanje bedoeld zullen zijn. De opschrif
ten op de dinars gelijken op die van de dirhems, 
met dien verstande dat de omschriften zijn ver
wisseld en kleine delen van de gebruikelijke 
teksten ontbreken; dit moest ook wel omdat de 
dinar een diameter heeft van ongeveer 20 mm. 
De hele munthervorming is een omzichtig uitge
voerd en dus langdurig proces geweest, want pas 
in AH 104 ( = AD 722/3) was de muntslag in het 
hele rijk uniform. Zo waren de Omajjaden erin 

geslaagd om een solide monetair systeem te ont
wikkelen dat aan de eisen van het toenmalige be
talingsverkeer voldeed en het Arabische geld lan
ge tijd een voorsprong t.o.v. het Europese zou 
geven. 

Laten we tot slot nog even in gedachten terug
gaan naar wat zich tijdens het bewind van de 
Omajjaden (661-750) afspeelde. 
Zoals de titel van deze aflevering luidt, wordt de
ze periode gekenmerkt door een opbloeiende cul
tuur, terwijl toch op diverse fronten de strijd 
voortging. Moe'awiya had gebroken met de idee 
dat een nieuwe kalief zou moeten worden geko
zen en stelde een erfelijk kalifaat in. Na hem 
zouden nog 13 leden van de Omajja-stam hem 
opvolgen, van welke de reeds genoemde 'Abd al-
Malik, Omar ibn 'abd al 'Aziz (Omar 11 717-720) 
en Hisham (724-743) zich bekendheid verwierven. 
Direkt na de moord op Ali rekende Moe'awiya 
het zich tot zijn taak om de eenheid van het rijk 
te herstellen, want de volgelingen van All legden 
in Koefa de eed van trouw af aan diens oudste 
zoon Hassan, terwijl Ali's gouverneur regeerde 
over de uitgestrekte Perzische gebieden. De zwak
ke en politiek niet geïnteresseerde Hassan was 
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INTERNATIONALE 
NUMISMATISCHE MANIFESTATIE 

HOLLAND COIN FAIR '87 
onder auspiciën van de 

Nederlandse Vereniging van Munthandelaren 
in het 

NEDERLANDS CONGRESGEBOUW te DEN HAAG 

OPENINGSTIJDEN: 
23 januari: 18.00-22.00 uur 24 januari: 10.00-17.00 uur 25 januari: 10.00-16.00 uur 

AANWEZIG ZULLEN ZIJN: 

* Koninklijk Penningkabinet met 
uitgebreide tentoonstelling en keurings- en determinatie-stand. 

* 's Rijks Munt te Utrecht 

* De Nederlandse Bank N.V. 

* Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde 

* Een keur van gerenommeerde munthandelaren en veiHnghouders uit binnen- en buitenland 

* Fabrikanten van muntbenodigdheden tonen hun volledig assortiment. 

De organisatie biedt namens de NVMH aan de eerste 3000 bezoekers GRATIS een 
PRACHTIGE HUWELIJKSPENNING aan van PRINSES JULIANA en PRINS BERNHARD. 
Dit in kader van het vijftig jarig huvfelijk en de viering van het eerste lustrum van de NVMH. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 

HOLLAND COIN FAIR '87 
Postbus 332, 6040 AH Roermond 
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Karel de Geus 
INKOOP MUNTEN VERKOOP 

Gespecialiseerd in gouden en 
zilveren munten 

* Maple leaves * Golden eagles 
* Engelse pondjes * gouden 

tientjes 
* en andere gouden munten en 

penningen. 

Actuele aan- en verkoopprijzen voor iedere vorm 
van edelmetaal. 

Tijdens HOLLAND COIN FAIR '87 doen wij 
u enkele interessante aanbiedingen. 
Let op! Stand nr. 25 voor meer keus 

koop bij Karel de Geus! 

MUNTENHANDEL Aari^/ de Geus 
Stratumsedijk 47a-49 5611 NC Eindhoven 
Tel. 040-123455/123645 b.g.g. 040-544400 

(© 
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BATAVIA 

G. J. Rietbroek - numismaat 
Zoutmanstraat 32 
Den Haag 
tel.: 070-451772 

In- en verkoop van: 

antieke munten 
provinciale munten 
koninkrijksmunten 
buitenlandse munten 
penningen 
primitief geld 
bankbiljetten 

tevens hebben wij een 
grote collectie boeken, 
catalogi en accessoires 

Lid 

onze winkel is geopend: 

dinsdag t/m zaterdag 
tussen 10.00 uur en 18.00 uur 
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APELDOORN 

's HERTOGENBOSCH 

DELFT 

ALKMAAR 

ROllbRDAM 

Alle beurzen geopend 

\ 

) Stichting bevordering numismatiek 

^ heet u welkom op de volgende 

MUNTENBEURZEN 

zat. 17 januari. 
Canadian Club 
Vossemanstraat/zijstr. 
Nieuwstraat bij 
bioscoop Tivoli. 

zon. 8 februari. 
Gebouw De Meent 
Zuiderparkweg 282 

zat. 21 februari. 
Stadsdoelen 
Verwersdijk 44 

zat. 28 februari. 
Cult. Centrum De 
Vest. 
Canadaplein 2 

zon. 15 maart. 
Groothandelsgebouw 
in de Tollenszaal 

van 10.00 tot 16.00 uur. 

TOEGANG GRATIS 

Verder programma verkrijgbaar bij: 

Stichting Bevordering Numismatiek 
De Zande 40 - 8278 AK KAMPERVEEN 

ZWOLLE 

HOENSBROEK/ 
HEERLEN 

's GRAVENHAGE 

HILVERSUM 

BEVERWIJK 

ROTTERDAM 

Alle S.B.N.-beurzen 
staan onder auspiclf 
van de 

za. 28 maart. 
De Buitensociëteit bij 
het Station NS 

zon. 5 april. 
Kasteel Hoensbroek 
Klinkerstraat 118 

zat. 11 april 
Ned. Congresgebouw 
de Variantzalen 
Churchillplein 10 

zon. 26 april 
Hotel Hof van Holland 
Kerkbrink 1 

zat. 2 mei. 
Ontmoetingscentrum 
De Nieuwe Slof 
Kerkstraat 145 

zat. 9 mei. 
Groothandelsgebouw 
in de Tollenszaal. 

/ 

,„ ( 
V 

^ ï ^ V ^ 

m j h / 
— 
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HOLLEMAN 
| \J munten 

"'^ tel. 053-338779 
postbus 3242 7500 DE Enschede 

Zomaar een greep uit onze laatste 
prijslijst: 

Lucanla, Metapontion 330-300 v.Chr. 
zilveren stater ZF 750, 

Rom. Rep., Cn. Plancius ca. 55 v.Chr. 
zilveren denarius ZF 2 2 5 , -

keizer Caracalla 198.-217 
zilveren denarius 195, 

provincie Holland 
zilv. X stuiver 1749 

koningin Wilhelmina 
zilveren gulden 1892 185,-

Ook buitenlandse munten op voorraad! 
Op aanvraag wordt onze lijst u gratis toegezonden. 

lid nederlandse vereniging van munthandelaren 

RIETDIJK BV 
Gespecialiseerd in 
liet veilen van 
Numismatische 
collecties 

De eerstvolgende vei
ling: vrijdag 27 februari 
1987 

Inzendingen voor deze vei
ling zijn mogelijk ten kanto
re Den Haag van ma. t /m 
zat. van 10.00-16.00 uur, 
of per aangetekende post 
(grotere collecties kunnen 
desgewenst afgehaald wor
den). Tevens kan ingezon
den worden bij de heer P. 
Willems tijdens de Holland 
Coin Fair van 23 t /m 25 ja
nuari 1987 te Den Haag. 

Rietdijk bv 
directie: M.M.A. Lichtendahl en 

Noordeinde 41 (kantoori 

2514 GC Den Haag 

070-647831 

P. Willems 

(Sipiro munten) Lid 

NVMH 

Nassaulaan 5 

6721 DW Bennekom 

08389-18064 

Een kwestie van vertrouwen sinds 
1919 
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LINDNER Muntenboxen 
LINDNER verzamelboxen 
voldoen aan al 
Uw wensen 

Bezoek onze stand 
tijdens de Holland 
Coin Fair '87 

LINDNER Muntenbox 
Een LINDNER systeem dat een werkelijke vooruit
gang biedt voor iedere verzamelaar. Vooruitgang zo
wel in de konceptie als in de kwatiteit der gebruikte 
materiafen. 

Een systeem, dat op een buitengewoon makkelijke 
wijze iedere wens van de verzamelaar in ven/ulling 
doet gaan. Onbeperkt stapelbaar, solide en op kast-
diepte gemaakt Stelt U Uw collectie muntenboxen 
samen. De munten blijven steeds zichtbaar door de 
lade open te schuiven. Op het prachtige rode velours 
komen Uw munten nog tjeter tot hun recht. Een lust 
voor het oog van iedere verzamelaar en voor die het 
gaat worden! 

De vierentwintig verschillende vakindelingen laten 
geen wens onvervuld. Zelfs grote Df dikke munten 
vinden zonder enige moeite een plaatsje. 

Het openen van de schuiflade met munteninleg ge
schiedt zonder enige moeite. Met zelfklevende eti
ketten kunt U hierop de inhoud aangeven. Op ieder 
gewenst ogenblik kunt U door moeitetoos open of 
dichtschuiven van de lade üw munten bewonderen. 

Buitenmaten van de LINDNER Muntentwx: 
Breedte 236 mm, diepte 303 mm. hoogte 20 mm 

Het materiaal voor de vervaardiging van de LINDNER 
Muntenbox wordt streng gecontroleerd, ischJoor-en 
zuurvrij en bevat geen zwavelverbindingen die Uw 
zilveren munten kunnen aantasten. 

LINDNER verzameibox 
De onderverdeling van de UNDNER verzameibox in 
laadjes met 1, 2, en 3 vakken, en de ondereerdefing 
van de afzonderlijke vakken met uitneembare tua-
senschotjes, geeft de verzamelaar onbeperkte mo
gelijkheden. De verzamelt>oxisgeschikt voor het op-
tsergen van verzamelobjekten tot een hoogte van 
40 mm. Door de variabele onderverdeling, de box 
met twee vakken word! met 6 tussenschotjes en de 
box met drie vakken met 8 tussenschotjes geleverd, 
verkrijgt men vele variatiemogelijkheden om de ver
zameling op te bouwen. Door de rode fluwelen on
dergrond komen Uw verzamelde objekfen volledig 
tot hun recht, waardoor de optische aantrekkelijkeid 
vergroot^Wrdt. Ook deze boxen kunnen in onze Ijo-
xenkoffers zonder moeite worden ondergebracht en 
getransporteerd. Door de stabiliteit en de mogelijk
heid ze af te sluiten, is voor de beveiliging van Uw 
schatten gezorgd. 

Wendt U zich voor meer infomiatie aan de vakhandel of aan: 

LINDNER Falzlos GmbH • Nederland • Postbus 457 • 5900ALVenlo 
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p. ̂ . ^WesdeJu^ 

Historiepenning op 
de Synode van 

Dordrecht. 
Door C. Wyntges. 

Zilver 57 mm. 

NUMISMAAT 
gespecialiseerd in provinciale munten, historie- en 

moderne penningen van alle landen. 

Hoogend 18. 8601 AE Sneek 
tel 05150-17198- s maandaqs gesloten 

^ 

Joan van Koningsbrugge 

Fa. Phoenix 
Wij wensen u 
allen een goed 
verzameljaar 
1987. 

Tot ziens op de Holland 
Coin Fair! 

MUNTENHANDEL 

, ;Sè. PHOENIX 
;i,(,(j • . , ,^jj •i\bty\ •'""'1 F. J. V. Koningsbrugge 
b w V ' ' ' V£' Merwedestraat 18 - 9406 RM Assen 
V' ' . riS:!:!\V X ? Telefoon 05920-52045/52517 

K.u.K. Meppel nr. 25842 - giro 72244 : .^ 

VERKOOP AAN HUIS NA AFSPRAAK 
Gratis prijslijst op aanvraag 

HOLLAND COIN 
FAIR 1987 

23, 24 en 25 januari 

WIJ ZIJN ER NATUURLIJK OOK 

Indien u speciale wensen heeft, 

wordt u vriendelijk verzocht ons 

dit te laten weten. 

(N.B. In voorbereiding, litera

tuurlijst 1987). 

A.G. VAN DER DUSSEN B.V 
Hondstraat 6, 6211 HW Maastricht 

(tel. 043-215.119) 
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The Eupopean Continental 
Spring Paper Money Bourse 

>i2sJ^* 

ofT.s" 

„ Europese Continentale, 
Voopjaars Papiergeldbeurs' 

in 

Maastricht 
in »HeUI Hustrtcht-

28 en 29 maart 
1987 

10.30-18.00 uur 

INFORMATIE /TAFEL-RESERVERING: 
•DUTCH CHAPTER of the IBNS-

Dhr Jos FM.Eijsermans Math.Wibautslraat 92 5912JK VENLO 
Tel.(31)-(0)77-5414 4O na 19.30u 

DE BEELDENAAR - munt- en penningkundig nieuws 
Weer verkrijgbaar: 

Voor alle abonnees voor wie De Beeldenaar een blijvende waarde vertegenwoordigt, 

VERZAMELBANDEN voor DE BEELDENAAR 
In de kunststof pennenband die is uitgevoerd in 'Beeldenaar'-blauw met zilver opdruk, kunt u de 
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(vervolg van pagina 22) 

geen probleem: hij zag van zijn aanspraken af in 
ruil voor de som van 5 miljoen dirhem en trok 
zich terug in Medina. De kalief slaagde er ook in 
gouverneur Ziyad aan zijn zijde te krijgen door 
deze zoon van een Arabische prostituee te laten 
weten dat hij dezelfde vader had als de kalief 
zelf: als halfbroers konden zij de onderlinge ge
schillen wèl snel regelen. Na in 665 benoemd te 
zijn als stadhouder van Basra, verkreeg hij 4 jaar 
later ook dit ambt in Koefa. Moe'awiya had toen 
geen omkijken meer naar het onrustige Oostelijke 
rijksdeel, want hij had geen loyaler dienaar kun
nen vinden. Moe'awiya kon zich dus concentre
ren op de problemen in de Middellandse Zeege
bieden, maar hij slaagde er niet in Byzantium op 
de knieën te krijgen, zelfs niet na een zeven jaar 
durend beleg van de hoofdstad. Wat wel lukte, 
was de reorganisatie van het bestuur door o.a. de 
militaire gouvernementen om te vormen tot een 
unie van door onderkoningen geregeerde vorsten
dommen", de regering te verdelen in ministeries 
voor landsbestuur, belastingzaken en religieuze 
aangelegenheden, een postsysteem, een staatsar
chief èn een politie-apparaat op te richten. 
Moe'awiya stierf in 680 en prompt werd zijn 
zoon Yazid (680-683) geconfronteerd met het 
aloude probleem van de Aliden: zij poogden nu 
de jongere zoon van AH, Hoessein tot kalief te 
maken, waartoe de laatste uit Medina naar Irak 
kwam. Regeringstroepen onder Ziyad's zoon 
Ubaidallah verijdelden de mogelijke opstand 
door bij Kerbela Hoessein en zijn gevolg om het 
leven te brengen, slechts zijn zuster en zoontje 
overleefden het bloedbad. 

De geschiedenis van het Omajjadentijdperk is er 
een van veel strijd, niet alleen tegen de ongelovi
gen buiten de grenzen, maar veelal ook onder
ling. De ontevredenheid groeide over economisch 
en maatschappelijk onrecht, misschien wel het 
sterkst bij de door de Arabieren gediscrimineerde 
moslims van niet-Arabische afkomst, de z.g. ma-
wali. Het zal geen verwondering wekken dat de 
opstand die de dynastie ten val zou brengen in 
Perzië begon; een meedogenloze moslim, Abbas 
en zijn aanhangers kwamen in juni 747 in open
lijk conflict met de Omajjaden en drie jaar later 
hadden zij hun doel bereikt. De dynastie der Ab-
basiden, geconcentreerd in Bagdad, zou vijf eeu
wen stand houden en het hoogtepunt vormen in 
de Islamitische geschiedenis. Gelukkig hoeven we 
echter de behandelde periode niet alleen te zien 
als een tijdperk van voortdurende oorlogen, want 
er is ook veel moois tot stand gekomen. Wie he
den ten dage het voorrecht geniet om met eigen 
ogen te kunnen rondkijken in het gebied van de 
Vruchtbare Halve Maan, zal zeker niet de daar 
toen gebouwde moskeeën te Jeruzalem (de Rots
koepel en de Al-Aksa) en Damascus willen over

slaan. Door de opeenhoping van rijkdommen uit 
de veroverde gebieden konden de machthebbers 
zich met alle denkbare luxe omringen, waartoe 
weelderige woestijnpaleizen werden gebouwd. 
Oog voor de noden van het volk hadden de Om
ajjaden echter ook: de voedselvoorziening werd 
verbeterd door de langdurig verwaarloosde be-
vloeiingskanalen te herstellen, ziekenhuizen, wees
huizen en inrichtingen voor geesteszieken werden 
gebouwd; toen ook begon zich de Arabische we
tenschap te ontwikkelen, die de Grieks-Romeinse 
kennis bewarend en overleverend, later niet alleen 
de Arabische wereld van onschatbare dienst zou 
zijn, maar ook de Westerse. 

(wordt vervolgd) 

E^n nieuwjaarspenning 
jubileert 
door F. Sevenhuysen 

Er zijn zeker drie redenen die het de moeite 
waard maken om in dit eerste nummer van De 
Beeldenaar in 1987 even stil te staan bij de hier
bij afgebeelde nieuwjaarspenning. Het is een 'off 
metal strike', een afslag in een ander metaal dan 
waar de stempels voor bedoeld zijn, in dit geval 
een gouden afslag van een in zilver circulerende 
munt. Die munt, een achtste zilveren dukaat, is 
zélf een bepaald controversieel stuk. De derde re
den is dat hij het jaartal 1787 draagt en nu dus 
zijn 200e verjaardag beleeft. 

De gewoonte om elkaar rond nieuwjaar één of 
enkele muntstukken te geven, met liefst al het 
nieuwe jaartal, leidde in de 18e eeuw ertoe dat 
muntmeesters daarvoor speciale reeksen sloegen, 
soms van niet veel gebruikte waarden, de halve 
gulden bijvoorbeeld. Munten met het nieuwe 
jaartal werden daartoe soms al in december ter 
beschikking gesteld. Daarbij bleef het niet. Stoe
lend op het laat-middeleeuwse gebruik om van 
zilveren munten voor de hoogwaardigheidsbekle
ders gouden afslagen te maken, ging men dat nu 
ook doen voor de verkoop aan het publiek rond 
nieuwjaar. Datzelfde deed muntmeester Martinus 
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Holtzhey jr. van de Munt in Middelburg, waar 
onze nieuwjaarspenning is geslagen.' 

Zoals gezegd waren de stempels waarmee dat ge
beurde, bedoeld voor de achtste zilveren dukaat. 
Die munt, in de wandeling 'Pietje' genaamd, was 
onderwerp van een hevig conflict tussen de Sta
ten van Zeeland en de Staten-Generaal. Dat was 
al begonnen in 1672 toen men in Zeeland de om
loopwaarde van de zilveren dukaat niet op 50 
maar op 51 stuivers stelde. In maart 1762 was 
die waarde zelfs verhoogd tot 53 stuivers. De irri
tatie daarover bij de andere provincies kwam tot 
uitbarsting toen in dat zelfde jaar aan de Middel
burgse Munt ook nog werd begonnen met het 
slaan van kwart en achtste zilveren dukaten om 
aan een tekort aan kleingeld onder het publiek 
tegemoet te komen. De Staten-Generaal stelde 
dat die denominaties niet in de instructie van 
1606 voorkwamen en dat zij dus onwettig geld 
waren. De Staten van Zeeland verweerden zich 
met te zeggen dat de zilveren dukaat ook hele
maal in die instructies niet werd genoemd, maar 
wel in die van 1659 en dat het slaan van onder
delen van die munt daar niet was verboden. De 
spitsvondigheid van beide partijen was blijkbaar 
sterk genoeg om het hevige en af en toe zeer 
emotionele conflict onbeslist te laten eindigen.^ 
Oogluikend moesten de Raden en Generaal-
meesters laten passeren dat deze kleine munten 
ook verder werden geslagen. 
Waarom precies de kleinste daarvan de bijnaam 
'Pietje' heeft gekegen is niet helemaal duidelijk. 
Er zijn nogal wat uitdrukkingen met 'Piet', als 
bv. 'een hele Piet' of 'hoge Piet' die gebruikt 
worden om iemand aan te duiden die wat voor
stelt in de maatschappij. Nu was de beeldenaar 
op de onderdelen van de zilveren dukaat geheel 
gelijk aan die op de hele, alleen evenredig klei
ner. Het zou zich laten denken dat het figuurtje 
daarop toch wat als een grappige variant van de 
staande ridder op de grote munt werd ervaren. Is 
het verkleinwoord gebruikt om aan te duiden dat 
de munt meer in handen kwam van kleine lieden 
dan van 'hoge pieten'? Of heeft toch het Franse 
equivalent 'Pierrot', de Hansworst-figuur, in die 
naamgeving een rol gespeeld; zekerheid daarover 
is er tot nu toe niet en die is waarschijnlijk ook 
moeilijk te verwerven. Maar wie weet...! Mis
schien zou dan zelfs de nog raadselachtiger naam 
'Pietje bedroefd' een verklaring kunnen vinden.' 

Onze nieuwjaarspenning zal al in december 1786 
zijn geslagen. Of hij toen al direct in handen is 
gekomen van de in Zeeland gebleven tak van de 
familie van 'Vader' Cats, is niet zeker; als typi
sche geschenkpenning ging hij nogal eens van 
hand tot hand. Wel zeker is dat hij in de eerste 

helft van deze eeuw nog bij leden van die familie 
berustte. Hoe dat zij, de bedoeling van de pen
ning was om de ontvanger ervan een goed 1787 
toe te wensen. 
Hoe goed is dat jaar in feite geworden? Bij som
migen van ons doet dat jaartal ergens een lichtje 
branden en doet het uit de diepten van opgebor
gen kennis het woord 'Goejanverwellesluis' op
duiken. Inderdaad is op 28 juni van dat jaar de 
echtgenote van Prins Willem V, Wilhelmina van 
Pruisen op die plaats door patriotten terug
gestuurd naar Het Loo, vanwaar zij op weg was 
naar Den Haag.'' Er komen in oktober van dat 
jaar Pruisische troepen aan te pas om de Prins-
Stadhouder weer in zijn rechten te herstellen. 
Niet alleen hier, maar vooral ook in Frankrijk 
zijn de conflicten die aan de grote Revolutie 
vooraf gaan in volle gang. Lodewijk XVI weigert 
om op het verzoek van het parlement in te gaan 
om de Staten-Generaal in juli bijeen te roepen en 
verbant ze zelfs de maand daarop naar Troyes. 
In september moet hij de ontevredenen toch weer 
terugroepen en in november toezeggen dat hij in 
juli 1792 (!) de Staten in vergadering zal roepen. 
Het zullen achterhoede gevechten blijken te zijn. 
In de emoties rond Goejanverwellesluis en Lode
wijk XVI fungeert de geschiedenis nauwelijks 
meer als medespeler in onze dagelijkse werkelijk
heid. Toch gebeurden er in 1787 ook dingen die 
dat wel doen. In de platenwinkel hebben we Mo-
zarts Praagse symphonie en zijn Kleine Nachtmu-
sik zo voor het grijpen en bij gelegenheid kan 
men een uitvoering van Don Giovanni bijwonen, 
die evenals de beide vorige werken, in 1787 werd 
gecomponeerd. In een wat ander vlak spreekt de 
eerste keer dat de top van de Mont Blanc - door 
Horace Saussure - werd bereikt nog wel aldoor 
tot onze verbeelding. Ook als ze maar voor wei
nigen op dit moment actueel fungeren, moeten 
we erkennen dat boeken als de Kritik der prakti-
schen Vernunft, waar Immanuel Kant in dat jaar 
de laatste hand aan legde, tot de bouwstenen van 
de westerse cultuur blijven behoren. Voor bur
gers van de U.S.A. zal 1787 het jaar blijven 
waarin dat practische verstand op zware proef 
werd gesteld in het 120 dagen durende debat van 
de 'Founding Fathers'; het debat in Philadelphia 
waar vijfenvijftig afgevaardigden, waaronder 
George Washington en Benjamin Franklin, 
worstelden om in een grondwet een werkbaar 
evenwicht vast te leggen tussen het centraal gezag 
en dat van de afzonderlijke staten. Vele malen 
geamendeerd en vaak geschonden, fungeert het 
stuk niettemin al 200 jaar als richtpunt voor het 
sturen en steeds weer bijsturen van de Noord-
Amerikaanse samenleving. Ook daar dus de ge
schiedenis van 1787 als medespeler in de heden
daagse realiteit. 
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Of de familie Cats een goed 1787 heeft beleefd, 
is mij niet bekend. Misschien is het met een ge
nealogisch onderzoek nog eens na te gaan. Van 
de muntmeester Martinus Holtzhey jr. weten we 
dat het zijn laatste volle levensjaar zou ?ijn. Tij
dens de conflicten rond het slaan van de kwarten 
en octaven van de zilveren dukaat, heeft hij af 
en toe niet durven verwachten dat hij in 1787 
überhaupt nog muntmeester in Middelburg zou 
zijn. In ieder geval zal het niet tot zijn verwach
tingspatroon hebben behoord dat het 'Gouden 
Pietje' dat hij met dat jaartal sloeg, 200 jaar na 
dato de begeleiding zou vormen voor de hierbij 
uitgesproken wens dat 1987 voor alle lezers van 
De Beeldenaar een goed jaar mag worden. 

Het Nederlandse 
bankbiljet 
EEN CHRONOLOGISCH 
OVERZICHT 
door J.J. Grolle 

5. Provisionele biljetten 

De Soevereine Vorst was niet alleen oprichter van 
de Bank, hij trad ook op als haar eerste public 
relation manager. Daags na de ondertekening van 

Noten 
1. HE. VAN GELDER De Nederlandse munten 

(Utrecht/Antwerpen 1980) 159. 
A. VAN DER WIEL Munten als nieuwjaarspenningen 
geslagen Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 41 
(1954) 19. 

2 G. VAN DER MEER Emotics rond de kwart en achtste 
zilveren dukaten van 1762 Jaarboek voor Munt- en 
Penningkunde 70 (1983) 31-57, waar de hele hier 
kort aangestipte geschiedenis rond de Zeeuwse du
kaat en z'n onderdelen uitvoerig wordt behandeld. 
L.s. BEUTH De halve, kwart en achtste Zeeuwse zilve
ren dukaat Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 
45 (1958) 144. 

3 G. WOUTERS Handleiding tot de kennis der Neder-
landsche munten (Amsterdam 1850). 

4 Zie ook elders in dit nummer M. SCHARLOG De pa-
triotse revolutie, 1780-1787. 

het stichtingsbesluit introduceerde hij persoonlijk 
de Bank tijdens een audiëntie en liet hij kleine 
brochures met de tekst van het bankoctrooi on
der de bezoekers uitdelen.' 
Volgens dit octrooi^ was de Bank een compagnie
schap zonder firma, een rechtsvorm die men 
sinds de invoering van het Wetboek van Koop
handel (1838) een naamloze vennootschap zou 
noemen. Haar doelstelling beoogde den Koop
handel, als de zenuw van deze Staat, optebeuren 
uit het verval, waarin voorgaande tijden en om
standigheden denzelven hebben gebragt. Haar 
taak daarbij was drieledig. Allereerst het verlenen 
van krediet door middel van discontering van 
wissels en belening van effecten en goederen. 
Voorts het bevorderen van de geldcirculatie door 
handel in en vermunting van muntmateriaal en 
het uitgeven van bankbiljetten. Ten derde zou de 
Bank optreden als kassier van de Staat.' 
Het recht om bankbiljetten uit te geven werd niet 
uitdrukkelijk vastgesteld, maar lag stilzwijgend 
verankerd in artikel 29 van het octrooi. Dit be
paalde dat alle betalingen door de Bank te doen, 
zullen geschieden in kontante speciën, volgens 
's Lands wetten gangbaar, ofte in Bankbiljetten. 
Tevens werden daarin de coupures der biljetten 
vastgesteld: 1000, 500, 300, 200, 100, 80, 60, 40 
en 25 gulden, mitsgaders van zoodanige teneur, 
als door de Directie der Bank zal worden bekend 
gemaakt. Deze Bankbiljetten zullen zijn betaalbaar, 
op vertooning, in kontante specie, waartoe dage
lijks bij de Bank zal moeten worden gevaceerd, 
met uitzondering alleen der zon- en feestdagen 
(art. 30). Formeel bezat de Bank niet het alleen
recht op de uitgifte van bankbiljetten. Ook andere 
banken waren daartoe gerechtigd. Doch in feite 

Izaak Enschedé, oprichter van de firma Joh. Enschedé 
en Zonen die sinds 1814 de Nederlandse bankbiljetten drukt 
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lettersnijder Fleischman die een groot stempel gedrukt 
heeft op de eerste Nederlandse bankbiljetten 

verwierf zij toch een monopoHepositie doordat 
haar biljetten exclusief waren vrijgesteld van het 
middel op het zegel (art. 60). 
O p 2 april 1814 kwam de bankdirectie voor het 
eerst bijeen om die maatregelen te nemen waar-

ffëo/'GS^dtê^ê^ QTG^SU^T. 
Fr. Garmmi i Jtn* Pitei. 

J.Ualht/6it/rs van otonpen tn 

^VtetetifctuiffUft. iitn nier nett twcefia, voor 

de UuaorumfcrU J-eUe/raieteoY 9tftit6dtn^ 

CfeiicartenW' Q/cnriftj ocor f/ycen oen, 
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er ooit in ie WaereCd aewee^ ia, en 

moaeOuK' Komen £aO) in 17 58 voCeinoiatj 

zunoe iiMn- (afctfte. otonü- }yer£&i& voor deee 

-L^eiteraieteru,, en ie Caatm ioor nem ae- . 

ItMeeroe, Uwatruixn. /Siun Jyaam en Jtonfb 

aaO, ioor nune uisCnuMUenoe J-M^ren, iie 

ten aetaZe, van ruim- xeventia onMrfcneidene, 

QJcnriaen xia. in, ie oGaaruemfcne JL^tter-

aieieru- éevinoenj na verloop- van veece 

Geitnven, noa door de CteUerie '^Vaereld met 

roem vermeid vrorien. 

Het zgn. geschreven schrift dat Fleischman in 1768 vol
tooide 

door de Bank haar werkzaamheden zou kunnen 
aanvangen. In dat kader besloot men bankbiljet
ten te laten drukken ten behoeve van coupures 
zoals die door het octrooi waren voorgeschreven. 
Men was daarbij bijzonder bedacht op beveili-
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Ontwerp voor de voorlopige bankbiljetten van de Nederlandsche Bank, zoals vastgesteld in de constituerende 
I directievergadering van 2 april 1814 
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Overdraagbare kwitantie aan toonder ten behoeve van de betaling der beschreven middelen (directe belastingen) in 
1810. In de rand de paretmuziek van Fleischman; 16x10 cm (coll. DNB) 

ging van deze biljetten tegen namaak. In het oc
trooi was namaak en vervalsing van de biljetten 
reeds strafbaar gesteld als valsemunterij (art. 35). 
Maar ook de biljetten zelf moesten een waarborg 
bieden waardoor zulke kwalijke praktijken wer
den tegengegaan. Men trachtte dit te bereiken 
door gebruik te maken van speciaal papier met 
een watermerk, maar ook door middel van het 
drukprocédé. De Nederlanden waren in de 16e en 
17e eeuw beroemd geweest vanwege hun uitne
mende drukkers; men sprak hierbij zelfs van Ie 
miracle hollandais. Erfgenaam van dit wonder 
was de drukkerij van Enschedé te Haarlem. Op
gericht in 1703 door Izaac Enschedé, verwierf dit 
bedrijf in 1743 de lettergieterij van Hendrik Flo-
ris Wetstein en in de loop van de volgende jaren 
o.a. die van Dirk Voskens, J.F. Unger, Firmin 
Didot, Blaeu, Ploos van Amstel en Elsevier, alle 
klinkende namen in de typografenwereld.'' Door 
deze investeringen beschikte Enschedé over haast 
ontelbare lettertypen waardoor hij als enige in 
staat was het meest gevarieerde drukwerk te leve
ren. Het lag dus voor de hand dat de directie Jo
hannes Enschedé en Zonen als drukker van haar 
biljetten koos, temeer omdat Enschedé reeds 
sinds het begin van de Bataafse Republiek finan
cieel drukwerk voor de overheid had vervaardigd. 
Omdat het speciale papier op dat moment echter 
niet voor handen was, besloot de directie tot uit
gifte van voorlopige biljetten op handgeschept 

papier zonder watermerk: In aanmerking geno
men zijnde dat voor als nog het papier, waar van 
men gaarne voor de Bankbillietten wenschte ge
bruik te maken, niet verkrijgbaar is, is provisio
neel goedgevonden bilietten te laten drukken ter 
drukkerij van Enschedé te Haarlem.^ 
Enschedé voerde deze provisionele biljetten uit in 
rood-bruine boekdruk en maakte daarbij gebruik 
van vele lettertypen van verschillend corpus. Men 
vindt op de biljetten in het eerste woord 'Toon
der' de Augustijn oud Hollands terug van Henric 
die Lettersnider, die rond 1490 te Antwerpen 
werkzaam was. Er werd gebruik gemaakt van de 
zgn. civilité, een druklettertype dat in 1556 was 
vervaardigd door Robert Granjon te Lyon naar 
de gotische schrijfletter uit zijn dagen. Deze letter 
werd zo genoemd naar het boekje La civilité pue
rile dat in 1559 met dit type werd gedrukt.* 
Vooral in de Nederlanden werd deze letter popu
lair waar in 1565 Ameet Tavernier bij Plantijn te 
Antwerpen de variant sneed die werd gebruikt 
voor de woorden 'Toonder' en 'Amsterdam'. In 
'Nummer', 'No' en de jaaraanduiding vinden we 
het type van het geschreven schrift uit 1768 van 
de hand van Joan Michael Fleischman (1701-
1768). Deze 'letterheid' die Enschedé van 
Wetstein had overgenomen, heeft duidelijk zijn 
stempel op de eerste Nederlandse bankbiljetten 
gedrukt. Hij had meer dan 70 verschillende let
tertypen op zijn naam die de overgang van de re-
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naissance naar de classicistische letters 
markeren*. In 1758 had hij stempels gesneden 
voor de muzieknoten-druk, de zgn. parelmuziek, 
waarmee men met gegoten typen alle mogelijke 
muziek kon drukken door middel van boekdruk. 
Dit procédé was reeds in het begin van de 16e 
eeuw uitgevonden door Octavio Petrucci te Vene
tië, in 1610 verbeterd door Francois Jacques Sa-
leque te Parijs en in 1755 door J .G . J . Breitkopf 
te Leipzig. ' Het was echter te onhandig en te 
duur voor handelsdoeleinden en lag derhalve na
genoeg ongebruikt in de kast van Enschedé. 
Maar het was ook nooit verkocht aan andere 
drukkerijen en dermate uniek dat het prachtig 
kon dienen om drukwerk een eigen identiteit te 
geven, waardoor namaak onmogelijk leek. Daar
om was het o.a. reeds aangewend bij de provinci
ale Hollandse en nationale schuldbrieven die 
sinds 1796 werden uitgegeven en de kwitanties 
ten behoeve van de directe belastingen uit 1810. 
Ook op de voorlopige biljetten van de Bank 
kwam daarom een sierrand van muziekschrift, 
waar hier en daar opzettelijk fouten zijn inge
bracht die als kassierskenmerken moesten dienen. 
Aan de hand van die geheime kenmerken kon het 
personeel van de Bank de echte van de valse bil
jetten onderscheiden. 

Een derde manier om de biljetten tegen namaak 
te beveiligen was het gebruik van handschrift, dat 
vanwege zijn eigen karakter moeilijk valt na te 
maken. Nummer, bedrag (in cijfers en letters) en 
datum werden met de hand ingevuld en de biljet
ten werden eigenhandig ondertekend door de pre
sident, twee directeuren en de secretaris van de 
Bank. 

Zes dagen na de eerste directievergadering leverde 
Enschedé op 8 april 1814 reeds 20.768 exempla
ren van het bestelde voorlopige bankbiljet, en 
vanaf 12 april werden ze in circulatie gebracht. 
Maar omdat de Bank op 5 april haar deuren had 
geopend, werden de eerste biljetten op die datum 
geantedateerd. Uiterlijk en afmeting van dit mo
del waren gelijk voor alle coupures, die enkel te 
onderkennen vielen aan het met de hand ingevul
de bedrag. De keerzijde van deze biljetten bleef 
onbedrukt . 

(wordt vervolgd) 

Noten 
1 A.M. DE JONG Geschiedenis van de Nederlandsche 

Bank van 1814 tot 1914, I (Amsterdam 1929) 73 
Soeverein Besluit d.d. 25 maart 1814, nr. 108, hou
dende het Octrooi en Reglement voor de Nederland
sche Bank Staatsblad (1814) nr. 40. 
Bankoctrooi, art. 20-36. 
R. VAN DER MEULEN Over de liefhebberij voor boe
ken (Leiden 1896) 76 e.v, en S.H. STEINBERG Five 
hundred years of printing (Harmondsworth 1977) 
186 e.v. Zie ook: o. PLOOS VAN AMSTEL Cornells 

Ploos van Amstel; portret van een koopman en uil
vinder (Assen 1980) 31-34. 
Archief DNB, directienotulen d.d. 2 april 1814. 
Zulke boekjes waren een navolging van ERASMUS* 
De civilitate morum puerilium libellus, een handlei
ding voor etiquette; zie FA. JANSSEN Zetten en druk
ken in de achttiende eeuw (Haarlem 1982) 452. 
In de inleiding tot zijn Letterproef (\16S) meldt En
schedé dat Fleischman al meer dan honderd letterty
pen had gesneden. 
VAN DER MEULEN (1896) 79 en STEINBERG (1977) 187. 

i^^êi3K^Ê§:3ÊO^^ 
E D E R L A N p s t ó ^ H E 

\c-^\ ,j\f\r\.'\i^°^' "P vertoomng, «an «t*^»<»f»~ te restitueren, 

•~ff-ia '**'^ *« ^ 'f^' 

fefe,feS].^¥^aa:^g 

^^mfJ5^(9*iis^ ffcti S i/c/i/X-i^'A^ aattlcn-fionocrd 

Het eerste voorlopige bankbiljet van f 1000,—, gedeeltelijk met de hand ingevuld, geantedateerd op 5 april 1814 
en gedrukt op dun handgeschept papier zonder watermerk; 19,5 y. 11,5 cm (coll. DNB) 
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Penningnieuws ^̂^̂ î̂^̂  
door Frank Letterie ^^^^^^^17 
Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten en bijzondere aanwinsten 
van verzamelaars. Goed reproduceerbare foto's met gegevens sturen aan F.T.S. Letterie, Hammink-
weg 1 7251 RB Vorden, tel. 05752-2697. Tevens vermelden of foto's na gebruik voor De Beeldenaar, 
beschikbaar gesteld mogen worden aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den 
Haag. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor nadere inlichtingen over de hieronder besproken penningen tot de 
samensteller van de rubriek richten. 

Tromp Muziek Concours Eindhoven 
Jos Reniers ontwierp in opdracht van de Stichting Kunst en Kuituur te Eindhoven een prijspenning, 
die uitgereikt wordt op een klassiek internationaal muziekconcours, dat om de twee jaar wordt gehou
den voor musici tot 30 jaar, studerende in Nederland, België of Luxemburg. De penning werd op 25 
October jongstleden voor het eerst uitgereikt (als Ie prijs). Het is een bronzen gietpenning met een dia
meter van 72 mm. 
Op de voorzijde staat het portret van de oprichter van dit concours mr. Theo Tromp, oud-minister en 
gewezen topfunctionaris bij Philips. 
Op de keerzijde het omschrift TROMP MUZIEKCONCOURS EINDHOVEN. In het midden de tekst THEO 
TROMP 1903-1984. 
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De mens 
Twee éénzijdige penningen - vrije ontwerpen - van Reny de Graaf, beeldhouwster uit Arnhem, die 
haar opleiding ontving aan de academie in diezelfde stad. Ze slaagde in 1964 cum laude voor haar 
eindexamen. 
De penningen, in was gemodelleerd, zijn bronzen gietsels met een diameter van 60 mm. Reny de 
Graaf heeft geprobeerd uitdrukking te geven aan haar opvatting van wat de mens wezenlijk is onder 
zijn directe verschijningsvorm. Er is getracht het onuitsprekelijke te tonen, het gevoel van nietigheid in 
de kosmos. 

Muntennieuws 

door J.C. van der Wis 

Afkortingen 
Al = aluminium; Ag = zilver; Au = goud; 
Br = brons; Cu = koper; Fe = ijzer, 
Mag = magnimat; NBS = nickel bonded steel (met 
nikkel geplatteerde stalen kern); Ni = nikkel; 
Proof = geslagen met gepolijste stempels op gepo
lijste muntplaatjes; Vir = virenium; Zn = zink. 

Afb. 1 

ALGERIJE 
5 Dinar 1984; Ni; 0 31 mm; 12,1 g. 
Nieuwe circulatiemunt, uitgegeven ter herdenking 
van de 30-ste verjaardag van de revolutie in 
1954, die tot de onafhankelijkheid leidde. De 
munt is eind 1985 in omloop gebracht. Afb. 1. 

Afb. 2 

Afb. 3 

Afb. 4 
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Afb. 5 

ARGENTINIË 
Vi Centavo 1985; CuAl; 0 19,5 mm; 3,5 g. 
1 Centavo 1985; CuAl; 0 20,5 mm; 4,0 g. 
5 Centavos 1985; CuAl; 23,5 mm; 5,0 g. 
10 Centavos 1985; CuAI; 0 21,5 mm; 4,5 g. 
50 Centavos 1985; CuAl; 0 24,0 mm; 5,5 g. 
Nieuwe serie circulatiemunten, die in de maanden 
september/oktober 1985 in omloop werden ge
bracht. De lagere waarden dragen afbeeldingen 
van inheemse diersoorten, de hogere een vrou-
wenkop met een vrijheidsmuts. Afb. 2 t/m 6. 

Afb. 8 

Afb. 9 

Afb. 10 

Afb. 11 

Afb. 13 
ARUBA 
5 Cents 1986; NBS; 
10 Cents 1986; NBS; 
25 Cents 1986; NBS; 
50 Cents 1986; NBS; 

16,0 mm; 2,0 g. 
0 18,0 mm; 3,0 g. 
0 20,0 mm; 3,5 g. 
0 20,0 mm; 5,0 g. 

1 Florin 1986; NBS; 0 26,0 mm; 8,5 g. 
V/l Florin 1986; NBS; 0 36,0 mm; 10,3 g. 
Eerste muntreeks van Aruba sinds het verkrijgen 
van de Status Aparte met ingang van 1 januari 
1986. 's Rijks Munt te Utrecht slaat en verzorgt 
de wereldwijde marketing van de bijzondere uit
giften van de muntreeks. Afb. 8 t/m 13. 

Afb. 14 

DENEMARKEN 
10 Kroner 1986; CuNi; 0 28,0 mm; 12,5 g. 
Nieuwe circulatiemunt, geslagen ter gelegenheid 
van de 18de verjaardag van kroonprins Frederik 
André Henrik Christian en geslagen in een oplage 
van 1 miljoen stuks. Voor verzamelaars werden 
25.000 zilveren exemplaren geslagen (gehalte 
800/1000). Afb. 14. 

^s^x'^mc 

Afb. 15 
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DUITSLAND-BONDSREPUBLIEK: 
5 Mark 1986; Mag; 0 29,0 mm; 10,0 g; 8,35 
miljoen st. 
Herdenkingsmunt op het 600-jarige bestaan van 
de Ruprei.ht-Karls-Universiteit in Heidelberg en 
vervaardigd in de Munt te Miinchen. Afb. 15. 
5 Mark 1986; Mag; 0 29,0 mm; 10,0 g; 8,35 
miljoen st. 
Herdenkingsmunt op de 200-ste sterfdag van ko
ning Frederik de Grote (1712-1786) en geslagen in 
de Munt te Stuttgart. Afb. 16. 

DUITSLAND-DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
10 Mark 1986; CuNiZn; 0 31,0 mm; 17,0 g. 
Herdenkingsmunt op de 100-ste geboortedag van 
Ernst Thalmann (16/4-1886 tot 18/8-1944), een 
politicus, die sinds 1924 lid was van de Rijksdag, 
sinds 1925 voorzitter van de Duitse Communisti
sche Partij en die zich in 1925 en 1932 kandidaat 
stelde voor de functie van Rijkspresident. Afb. 

FRANKRIJK 
100 Francs 1986; Ag 900; 0 31 mm; 15,0 g. 
Herdenkingsmunt ter gelegenheid van het feit, 
dat honderd jaar geleden het Vrijheidsbeeld te 
New York als een geschenk van het Franse volk 
aan Amerika werd opgericht. De oplage van 4,5 
miljoen stuks doet enigszins denken aan een cir-
culatiemunt. Voor .verzamelaars-beleggers zijn er 
bovendien nog speciale uitgiften in proof, ster-
lingzilver en goud. Afb. 18. 
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Afb. 20 -«„„.., 

GROOT-BRITTANNIË 
1 Pond 1986; Vir; 0 22,5 mm; 9,5 g. 
Nieuwe circulatiemunt met de afbeelding van 
vlasplanten, symbolisch voor Noord-Ierland. 
Afb. 19. 
2 Pond 1986; Vir; 0 28,4 mm; 15,98 g. 
Herdenkingsmunt op de Gemenebestspelen, die 
van 24 juli tot 2 augustus 1986 in en om Edin-
burg plaatsvonden en die vertroebeld werden 
door anti-Zuidafrikaanse boycotacties. Afb. 20. 

NOORWEGEN 
5 Kroner 1986; CuNi; 0 29,5 mm; 11,5 g. 
Nieuwe circulatiemunt ter herdenking van het 
feit, dat 300 jaar eerder de Munt te Kongsberg 
werd gesticht. Afb. 21. 

OOSTENRIJK 
20 Schilling 1986; CuNiAl; 0 27,7 mm; 8,0 g. 
Nieuwe circulatiemunt, die tevens herdenkt, dat 
in 1186 het Georgberger Handvest te Enns werd 
afgesloten tussen de Babenberger hertog Leopold 
V (1177-1194) en hertog Otokar IV van Stiermar
ken. Afb. 22. 



100 Schilling 1986; Ag 925; 0 37,0 mm; 24,0 g. 
Herdenkingsmunt op de 250-ste sterfdag van 
prins Eugenius van Savoie (18/10-1663 tot 21/4-
1736), een Oostenrijks geleerde, staatsman en 
veldmaarschalk, die succesrijk vocht tegen de 
Turken (slagen bij Kahlenberg 1683, Zenta 1697 
en Belgrado 1717) en in de Spaanse Successieoor
log tegen Lodewijk XIV van Frankrijk. Afb. 23. 

100 Schilling 1986; Ag 925; 0 37,0 mm; 24,0 g. 
Herdenkingsmunt op de uitgifte van de eerste 
daalder, die in 1486 door aartshertog Sigismund 
in Hall (Tirol) werd geslagen. Hij legde de basis 
voor een nieuw circulatiesysteem door tussen de 
Kreuzer en de goudgulden een reeks op te bou
wen met stukken van zes (Sechser), twaalf 
(Pfundner), dertig (Halbguldiner) en zestig Kreu
zer (Taler), waarbij de daalder de tegenhanger 
van de goudgulden werd. Afb. 24, 

U.S.A. 
50 Cents 1986; CuNi/Cu; 0 30,6 mm; 11,3 g, 
25 miljoen stuks. 
1 Dollar 1986; Ag 900; 0 38,1 mm; 26,7 g; 10 
miljoen stuks. 
5 Dollar 1986; Au 900; 0 26,0 mm; 8,4 g, Vi 
miljoen stuks. 
Herdenkingsmunten op de 100-ste verjaardag van 
het vrijheidsbeeld te New York. De zilveren en 
de gouden munten zijn voor verzamelaars
beleggers. De eerste is gemaakt van een met cu-
pronikkel geplateerde koperen kern. Afb. 25, 26 
en 27. 
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In fraai kleurenomslag. 640 pagina's 
met ruim 7300 munten, penningen en 
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ƒ39.-
JAARBOEK MUNTEN EN PENNINGEN 
DER NEDERLANDEN 1987 

zal jaarlijks worden uitgegeven. De eerste uitgave bevat een 
overzicht van wat verkocht is bij de veilinghuizen in Neder
land en het buitenland in het tweede halfjaar 1985 en het 
eerste halfjaar 1986. Alle verkochte stukken zijn afgebeeld 
en voorzien van de beschrijving, opbrengstprijs en de ver
melding van het veilinghuis. U treft er munten, penningen, 
papiergeld der Nederlanden (ook Zuidelijke Nederlanden) 
en voormalige overzeese gebiedsdelen. Middeleeuwse mun
ten, provinciale en stedelijke munten, de Bataafse Repu
bliek. Het Koninkrijk Holland onder Lod. Napoleon, De 
Nederlanden ingelijfd bij het Franse Keizerrijk onder Napo
leon 1, het Koninkrijk der Nederlanden, Nederland onder 
Duitse bezetting, munten door de Nederlandse regering in 
Amerika geslagen, het Koninrijk der Nederlanden na 1945. 
Alles is overzichtelijk gerubriceerd. 

STUURMAN & PARTNERS 
Thorbeckeplein 8 - 3818 JL Amersfoort - tel. 033-
10501 / 02155-14751 

WAAROM DEZE UITGAVE? 
Alhoewel er al diverse boeken zijn met prijs-
indicaties is na een onderzoek gebleken, dat 
er behoefte bestaat aan systematische gege
vens van prijzen, welke munten, penningen 
en bankbiljetten in een bepaalde periode op
brengen. Dankzij de medewerking van de 
veilinghuizen, zijn wij in staat deze uitgave te 
maken. Wij hopen met dit boek een waarde
volle bijdrage te leveren bij het samenstellen 
en uitbreiden van uw verzameling. 

Een onmisbaar boek voor iedere verzamelaar 
en handelaar van munten, penningen en 
bankbiljetten. Bestel nu - stuur de 
bestelstrook op of bel 033-10501. 

Bestelstrook opsturen in envelop aan: 
STUURMAN & PARTNERS 
Antwoordnummer 1083, 3800 WB Amersfoort 
(geen postzegel nodig) 

Ja, zend mij het Jaarboek Munten en 
Penningen der Nederlanden 1987. 
Voor de prijs van f39,—. Géén extra 
kosten voor verzending binnen België en 
Nederland. Na ontvangst van de 
bestelstrook zenden wij u een acceptgi-
rokaan. Direckt na ontvangst van uw 
overmaking ontvangt u uw t)estelling. 

n Wanneer u dit vakje eveneens aankruist, ontvangt u automatisch ieder 
jaar het JAARBOEK MUNTEN EN PENNINGEN. 
Opzeggen is mogelijk tot 2 weken voor verschijnen van elk nieuw boek. 

HANDTEKENING: 

NAAM: 

ADRES: 

POSTCODE/PlJ\ATS: 
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Tentoonstelling f \ ^~^ 

MUNTEN EN GESNEDEN STENEN IN SUR-
HUISTERVEEN 

Het jongste museum van Nederland staat in Sur-
huisterveen. Vanaf 1 december* is Friesland een 
museum rijker want dan opent het Munt- en 
Penningkabinet van de Verenigde Spaar- en 
Voorschotbank in Surhuisterveen haar deuren. 
Het museum zal de riante huisvesting worden van 
de topstukken uit de collectie van de bank. Ter 
gelegenheid van de opening van dit gloednieuwe 
museum is er echter een feestelijke expositie van 
gesneden stenen uit de verzameling van het 
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet in
gericht. Een unieke expositie van stenen die nooit 
eerder de veilige behuizing van het Koninklijk 
Penningkabinet hebben verlaten. 
Gesneden stenen zijn edel- of halfedelstenen met 
een voorstelling erin (intaglio) of erop (camee). 
De collectie van het Koninklijk Penningkabinet 
omvat stenen vanaf het begin van het derde mil
lennium voor Christus (Mesopotamië) tot en met 
de twintigste eeuw. Gesneden stenen zijn klein, 
de meeste hebben een oppervlak van slechts twee 
vierkante centimeter. Toch zijn kunstenaars erin 
geslaagd om op die kleine oppervlakken kunst
werkjes te creëren die niet onder doen voor de 
grote kunst. Voeg daarbij de bijzondere aantrek
kingskracht, kleur en schoonheid van de stenen 
zelf en het wordt duidelijk waarom gesneden ste
nen door de eeuwen heen zo vaak hoog gewaar
deerd zijn. 

* te bezichtigen t/m 18 april, op werkdagen 10.00-
16.00 uur: Torenplein 7 te Surhuisterveen 

De functie van gesneden stenen 
De belangrijkste functie van een intaglio is het 
verzegelen. Daartoe werd de steen afgedrukt in 
een zachte massa zoals klei of was, zodat de 
voorstelling in reliëf en spiegelbeeldig te voor
schijn kwam. Daarnaast werden gesneden stenen 
vaak als kostbare siervoorwerpen beschouwd van
wege het dure materiaal en het zeer arbeidsinten
sieve proces van het slijpen en graveren. Ca
meeën, die vanaf het eind van de vierde eeuw v. 

'^''' *^^''^'"" "" f-;, ** 

zegel + afdruk van Urzana van Musasir ca. 715 v. 
Chr. 



Chr. werden vervaardigd, hadden een louter de
coratieve functie. Ze werden verwerkt in broches, 
kettingen, armbanden of als pronkstuk aan de 
wand. Omdat de voorstelling op een camee in re-
Hef op de steen ligt, is deze minder geschikt als 
zegelsteen. 
Gesneden stenen konden ook, naast hun functie 
als zegel en sieraad, gebruikt worden als amulet. 
Aan bepaalde steensoorten werd al van oudsher 
een krachtige kwaadafwerende, helende, of ge
lukbrengende werking toegeschreven. De voorstel
ling op een steen, bijvoorbeeld de afbeelding van 
de godin Fortuna, kon de magische kracht van 
een steen verhogen. 

Hoe werden gesneden stenen gemaakt? 
De eenvoudigste manier om een voorstelling in 
een steen aan te brengen, is het krassen met een 
scherp en hard voorwerp. Eenvoudige figuren, 
opgebouwd uit hoekige lijnen zijn het resultaat. 
Rond 3000 v. Chr. werd in Mesopotamië al een 
eenvoudige boor, bestaande uit een spil met daar
op een boortje, gebruikt. Deze boor werd aange
dreven door een boog of een stuk touw, dat in 
een lus om de spil was gelegd, snel heen en weer 
te bewegen. In de loop der eeuwen werd deze 
boor geperfectioneerd; een snellere aandrijving 
was het resultaat. Ook de boortjes werden geva
rieerder in vorm zodat meer effekten in de lijnen 
bereikt konden worden. Door het gebruik van de 
boor konden soepele lijnen en ronde vormen in 
de steen worden uitgeslepen. Het materiaal van 
het boortje waarmee de steen werd bewerkt was 
meestal brons, maar ook wel steen of hout. On
misbaar bij het slijpen is de hulp van een schuur-
middel zoals zand of een gemalen harde steen
soort, bijvoorbeeld korundum. Met een goed 

corneliaan in moderne draairing 6e eeuw v. Chr. voor
stellende een leeuw met opengesperde be/< 

chalredoon in moderne ring, met afbeelding van een ri
viergod, 3e-2e eeuw v. Chr. 

schuurmiddel kan de hardheid van de meeste 
steensoorten overwonnen worden. Karneool, 
chalcedoon, sardonyx en agaat zijn enkele van de 
edelsteen-soorten waaruit, vanwege hun niet al te 
grote hardheid, zonder al te veel problemen ge
sneden stenen vervaardigd konden worden. 
Gesneden stenen zijn al 5000 jaar gemaakt, ge
bruikt en verzameld. Ieder tijdperk liet daarbij 
zijn eigen sporen na die terug te vinden zijn in de 
stijlkenmerken en de voorstellingen op de stenen. 
De invloed van de klassieke oudheid speelt daar
bij in de steensnijkunst een steeds terugkerende, 
belangrijke rol. Een rondgang door de ten
toonstelling geeft een beeld van de ontwikkeling 
van de steensnijkunst in de loop van de geschie
denis. 

De tentoonstelling 
Op de tentoonstelling worden de meest kenmer
kende aspekten van de gesneden stenen belicht, 
zoals materialen, formaat, functie en voorstellin
gen. 
Dankzij de kleine afmetingen van gesneden ste
nen is het mogelijk 5000 jaar steensnijkunst in 
een oogopslag te tonen. Een dergelijk overzicht 
van de schilderkunst zou een hele museumzaal 
vullen, maar in Surhuisterveen is daar slechts een 
vitrine voor nodig. 
Bijzondere aandacht wordt ook geschonken aan 
de voorstellingen op de gesneden stenen. Uit de 
grote variatie aan onderwerpen zijn er een aantal 
gekozen, onder andere portretten, mythologie en 
onderwerpen uit het dagelijks leven. Zij geven 
een levendig beeld van de gesneden stenen en de 
leefwereld van de mensen die hen eens gedragen 
hebben. Ook wordt duidelijk dat de motieven uit 
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corneliaan met portret van koning Willem I, gesigneerd 
door Manson 

de klassieke oudheid telkens weer terug keren tot 
in de twintigste eeuw toe. 
Een van de pronkstukken van de collectie van 
het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet 
is de horlogeketting van de 18e eeuwse verzame
laar Hoorn van Vlooswijck. De grote ketting 
bestaat uit 50 stenen waarvan er 42 in de klassie
ke oudheid vervaardigd zijn. De kleine ketting 
bevat 9 stenen waarvan er 7 klassiek zijn. 
Behalve de horlogeketting zijn er nog vele andere 
prachtige stenen te zien, vanaf een Babylonische 
rolcylinder tot aan een intaglio uit de twintigste 
eeuw. De tentoonstelling in Surhuisterveen belicht 

corneliaan camee met portret van Rembrandt, 19e eeuw 

door middel van vele historische kostbaarheden 
een aspekt van de collectie van het Koninklijk 
Penningkabinet dat voor muntverzamelaars mis
schien minder bekend is, maar daarom niet min
der de moeite waard. 

M. Groen-van Andel 

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verscheen van 
de hand van mevrouw Groen een zeer fraai uitgevoerd, 
60 pagina's tellend boekje over gesneden stenen (ver
krijgbaar via de Staatsuitgeverij, prijs ƒ19,50). 

Van en voor ^ ^ / ^ ^ 
de kringen K^K^ 
KRINGBIJEENKOMSTEN 

's-Gravenhage 
20 januari: Excursie naar de verzameling van De 
Nederlandsche Bank (met partners en besloten 
door een 'nieuwjaarsmaaltijd') 
17 februari: Een lezing over een onderwerp uit de 
niet-westerse numismatiek. 
Brabant 
11 maart: Dr. H.J. van der Wiel: De vrouw op 
de munt. 
Het Land van Ravenstein 
2 februari: Bezoek aan het vernieuwde museum 
voor Religieuze Kunst te Uden. 

VERSLAGEN 

Numismatische Kring Hoogeveen exposeerde op 
de vrijetijdstentoonslelling 'Hobby 70' 
Sinds 1970 wordt er in het Cultureel Centrum 
'De Tamboer' in Hoogeveen om de 2 jaar een 
vrijetijdstentoonslelling gehouden genaamd 'Hob
by 70'. Dit jaar werd de tentoonstelling gehouden 
van 8 t/m 12 oktober 1986. De Numismatische 
Kring Hoogeveen nam hier ook weer aan deel. In 
een zestal vitrines werden beknopte verzamelin
gen tentoongesteld. 
Deze keer waren de vitrines gevuld met provinci
ale munten, koninkrijksmunten, wereldmunten, 
een fraaie collectie Russische munten, een collec
tie penningen en een serie papiergeld uitgegeven 
in 1945. Natuurlijk waren er ook catalogi, munt-
bladen enz. aanwezig. De stand was constant be
mand door de leden van de kring. Zij gaven ant
woord op de vele vragen over het verzamelen en 
de waarde van munten, penningen en papiergeld. 
Bijna 10.000 bezoekers hebben een indruk kun
nen krijgen van de Numismatische Kring Hooge
veen en haar activiteiten. 
Voor de kring een geslaagde activiteit die elders 
navolging verdient. 
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Verenigingsnieuws ^~^ 

KON. NED. GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN 
PENNINGKUNDE 
p/a De Nederlandsche Bank N.V. Postbus 98, 1000 AB 
Amsterdam, 020-5242274. 

NUMISMATISCHE KRINGEN 
Lijst van secretariaten, dagen en plaatsen van de maan
delijkse bijeenkomsten. 
N.B.: Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en 
vinden plaats van september tot mei, tenzij anders ver
meld. 

Amsterdam 
p/a De Nederlandsche Bank N.V., Postbus 98, 1000 
AB Amsterdam, 020-5242274. 

- 2e woensdag om 19.30 uur in Keizersgracht 448. 

Brabant 
Zilvermeeuwlaan 23, 5613 CL Eindhoven, 040-439520. 
- Van oktober tot mei op de 2e woensdag in Parade 
17, 's-Hertogenbosch. 

De dubbele dukaat 
Veldzichtlaan 14, 3461 GT Linschoten, 03480-19152. 
- lx per kwartaal op dinsdagavond om 19.30 uur in 
Dorpsstraat 34 te Linschoten. 
Friesland 'Mr Jacob Dirks' 
Kamgras 85, 8935 ED Leeuwarden, 058-884020. 
- In principe lx per 6/7 weken op dinsdag in Hoogend 
18, Sneek. 

Groningen 
Heereweg 14D, 9724 AC Groningen. 
- 3e vrijdag in 'De Trefkoel', Zonnelaan 30, Gronin
gen (zaal 'De Steenbok') 
's-Gravenhage 
Paauwlaan IA, 2243 AA Wassenaar, 1751-14557. 
- 3e dinsdag in het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
Schedeldoekshaven 200, Den Haag. 

Hoogeveen 
Oldenbandringhstraat 38, 7907 CV Hoogeveen, 
05280-67649. 
- 2e woensdag (dit wordt gewijzigd) om 19.30 uur in 
Cultureel Centrum De Tamboer, Hoofdstraat 17, Hoo
geveen. 

Kampen 'Moneta Campensis' 
Wilhelminalaan 7, 8262 DA Kampen, 05202-12375 
- Ie maandag, behalve juli en augustus in rest. 'De 
Buitenwacht' Stationsplein 2, Kampen. 
Kennemerland 
Lotterstraat 9, 2021 TE Haarlem, 023-276698. 
- 3e maandag in Buurtcentrum-Noord, Muiderslotweg 
238, Haarlem om 19.30 uur 

Hel Land van Ravenstein 
IJpelaar 40, 5467 BC Veghel, 04130-65206. 
- Ie maandag in 'De Schouw' Brabantplein 1, Uden. 

Limburg 
Hondstraat 5, 6211 HW Maastricht, 043-215119. 
- 3e donderdag in Hotel Basiliek, Markt 18, Meerssen. 

Oost-Nederland 
Deventerweg 164, 7203 AT Zutphen, 05750-13256. 
- 2e dinsdag in Zalenverhuurbedrijf 'De Klok', La-
gestraat 2, Dieren. 

Rotterdam 
Buitenhofdreef 202, 2625 XW Delft, 015-571630. 
- Ie maandag, Rudolf Mees Instituut van de Koninklij
ke Ammanstichting, Boezemweg 171, Rotterdam. 
Van okt. tot juni. 

Twente 
Rembrandtstraat 18, 7471 HR Goor, 05470-72135. 
- 2e donderdag in zaal 3 van Vrijhof, Technische Uni
versiteit Twente te Enschede om 19.30 uur. 

Zeeland 
Breeweg 40, 4335 AR Middelburg, 01180-26294. 
- 2e donderdag om 19.00 in 'De Schakel' Bachten 
Steene 14, Middelburg. 

Zwolle 'De Duit' 
Pr. Irenestraat 1, 8019 XC Zwolle, 038-211443. 
- 15 dec , 19 jan., 16 febr., 16 mrt., 27 apr., 18 mei 
om 19.45 uur in Speeltuingebouwtje 'Assendorp', Gera
niumstraat, Zwolle. 

N.B. Van de overige Kringen zijn vóór de sluitingsda
tum van deze rubriek geen gegevens ontvangen. 

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST 

Secretariaat: Van der Meystraat 1, 1815 GP Alkmaar, 
072-120041, giro 96820. 
Penningbestellingen: MoUenburgseweg 60, 4205 HD 
Gorinchem, 01830-26543.' 

Penninguitgifte 
De penningen 1986-1 Vrij ontwerp van Niko de Wit en 
1986-2 Piet Esser van Wilfried Put hoopt het bestuur in 
de eerste maanden van 1987 aan de leden, die de con
tributie van 1986 voldaan hebben, toe te zenden. Pen
ning 1987-1 Hel Nederlandse Openluchtmuseum van 
Jannus Limperg is in bewerking. De extra-penning van 
1987 wordt een huwelij kspenning ontworpen door Pépé 
Grégoire. 

Affiche Vereniging voor Penningkunst 
Om de Vereniging wat meer bekendheid te geven, heeft 
zij een affiche laten ontwerpen, die gaarne ter beschik
king wordt gesteld aan leden die hiervoor een passende 
plaats hebben. De affiche wordt aan de diverse musea 
in Nederland gezonden. Toezending van de affiche kunt 
u aanvragen bij mw. M. Kemper-Koel, MoUenburgse
weg 60, 4205 HD Gorinchem, tel. 01830-26543. 
Algemene Ledenvergadering 1987 
De Algemene Ledenvergadering 1987 zal op 11 april 
1987 op een nader te bepalen plaats en tijd gehouden 
worden. Bericht hierover volgt. 
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50 Gouden jaren. 
De Gouden en Zilveren florijn, 

Het 50-jang huwelijksfeest van prinses Juliana en prins Bemhard. 

Gouden florijn 
Aantal: 50 stuks. (Alleen bij telefonische Teservering). Goud 14 krt., 

kwaliteit fleur de coin, gewicht 16 gram, diameter 30 mm, met 
genummerd certificaat van echtheid. Prijs: f 1.250,-. 

(Gouden collier f 350,- extra.) 

Zilveren florijn. 
Aantal: 15.000 stuks. Ziber eerste keur 999/1.000, kwaliteit fleur 
de coin, gewicht circa 12 gram, diameter 30 mm, met certificaat van 

echtheid. Prijs f 77,50. (Zilveren collier f 35,- extra.) 
(Losse hanger/muntrand f 20,- extra.) 

De belangstelling voor het 50-jarig huwelijksfeest van prinses Juliana en prins 
Bemhard is ongekend groot. Radio en televisie gaven al verscheidene malen 
een bescheiden voorproefje van wat één der grootste feesten uit onze vader

landse geschiedenis zal worden. Daarom verdient deze gouden bruiloft 
terecht een tastbare herinnering. Een aandenken aan 50 gouden jaren. 

De Gk)uden en Zilveren florijn is dan ook de meest unieke uitgifte van de 
twintigste eeuw. Een uitgave die ruime aandacht kreeg in gerenommeerde 

media. De belangstelling voor beide 'Oranje-munten' is nu al overweldigend. 
Door de beperkte oplage is het raadzaam reserveringen snel te plaatsen. 

Garantie 
Natuurlijk zijn er factoren waar wij als nuchtere 
mensen rekening mee dienen te houden. Daarom 
hebben wij dit project verzekerd zodat u altijd uw 
geld terug kunt krijgen. Wij kunnen u daarom ook, 
zwart op wit, zekerheid bieden. Na overmaking van 
uw bedrag krijgt u van ons een reserveringsfxjlis 
waarop wij u schriftelijk garanderen dat uw geld 
onder bijzondere omstandigheden automatisch 
teruggestort wordt. De Gouden en Zilveren florijnen 
worden u omstreeks de grote feestd^ in januari 
gratis thuisbezorgd. 

Inlichtingen en reserveringen 
Voor inlichtingen en reserveringen kunt u telefonisch 
contact opnemen via 05123-2066/1502. 
BestelvvTJze: Gouden of Zilveren florijnen kunt u 
bestellen door overmaking op 44 83 08 509 van de 
Nederlandse Muntcentrale (Amro Leeuwarden) of 
via het gironummer van de Amrobank te Leeuwar
den no 80 30 49. Zet in de mededelingenhoek van 
uw giro of bankoverschrijving bovenstaand bank
nummer en uw bestelling. Na betaling wordt u auto
matisch een reserveringspolis toegezonden. 



voorzijde 

UNIEKE INWISSELBARE 
SPOORMUNTEN 

EENMAUGE UITGIFTE 
TER VIERING VAN: / 

Het 50-jarig bestaan 
als NV (1937-1987) 

en 
150 jaar spoorwegen 

in Nederland 
(1839-1989) achterzijde 

afbeeldingen op het werkelijke formaat van 50 mm 

yi •UU'^^'H^Jii 

Het boeiend vervoersbedrijf, de NV Nederlandse Spoor
wegen, dat in onze samenleving niet meer weg te denl<en 
valt, zal op 2 augustus 1987 zijn 50-jarig bestaan herden
ken als NV en op 20 september 1989 zijn bestaan vieren 
van 150 jaar spoorwegen in Nederland. 
Alleen gedurende deze periode van 2 augustus 1987 t/m 
20 september 1989 hebben deze officiële herden-
kingsmunten een nominale waarde van: 
Goud 
Zilver 
Brons 

f2.000,— IZegge: Tweeduizendgulden) 
/ 150,— (Zegge: Honderdvijftiggulden) 
f 50,— (Zegge: Vijftiggulden) 

SPECIFICATIE 

1/ ZILVEREN 150-ZJLVERSTUK, kwaliteit PROOF, dia
meter 50 mm, gewicht ca. 50 gram, dikte 2 mm, eerste 
klas sterlingzilver (925/000). 
Nominale waarde f150, — . Wereldwijde oplage: 10.000 
st. De prijs van deze officiële uitgifte bedraagt /275, —. 

2/ BRONZEN 50-BRONSSTUK, kwaliteit, grootte en 
dikte zijn hetzelfde als van de zilveren 150-zilverstuk. 
Nominale waarde f50, — . W/ereldwijde oplage: 10.000 st. 
De prijs van deze officiële uitgifte bedraagt f85, — . 

3/ GOUDEN 2000-GOUDSTUK, idem als de bronzen en 
zilveren herdenkingsmunt, maar dan met een goudgehal
te van 14 karaat met een gewicht van ca. 60 gram. 
Nominale waarde f2.000, — . Wereldwijde oplage 150 st. 
De prijs van deze officiële uitgifte bedraagt f3.500, — . 

GARANTIE 

De nominale c.q. inwisselbare waarden van deze voor Ne
derland unieke beleggingsmunten worden ten alle tijden 
door Munt-verzendhuis 'DE DAALDER' gedurende bo
venstaande periode gegarandeerd. Bij een eventuele re
tourzending door u van de herdenkingsmunt(en) tijdens 
bovenstaande periode naar Munt-verzendhuis 'DE DAAL
DER', wordt de gegarandeerde nominale waarde binnen 
14 dagen uitgekeerd op uw rekening, bij welke bankinstel
ling (Postbank, AMRO, RABO, ABN etc.) dan ook. 

Al deze herdenkingsmunten gaan vergezeld van een offi
cieel genummerd certificaat van echtheid en een gratis 
luxe opbergcassette. 

Levertijd: binnen 90 dagen gratis door de PTT thuisbe
zorgd. 

Bestelwijze: Deze inwisselbare herdenkingsmunten kunt 
u bestellen door overmaking van uw bedrag op giroreke
ning 38.92.756 (Postbank) of op bankrekening: 
10.42.98.235 (Rabo-Rotterdam) van Munt-verzendhuis 
'DE DAALDER', Postbus 3362 te 3003 AJ Rotterdam. 
Zet in de mededelingshoek van uw giro- of bankover-
schrijving uw bestelling. Na ontvangst van uw betaling 
wordt u een reserveringsbewijs toegezonden. 

INLICHTINGEN EN RESERVERINGEN 

MUNT-VERZENDHUIS 

'De Daalder' 
Soetendaalsestraat 29d - 3036 EE Rotterdam 
Postbus 3362 - 3003 AJ Rotterdam 
Telefoon: 010-4833311 
Bank: Rabobank, rek. nr. 10.42.98.235 
Giro 3892756 
K.v.K. Rotterdam 146669 
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/ij mochten reeds ontvangen: 
Pracht collectie BA TAAFSE REPUBLIEK 

HET KONINKRIJK HOLLAND ONDER LOD. NAPOLEON 
KONINKRIJK NEDERLAND, NED. INDIE. SURINAME etc. 
(waaronder nagenoeg alle gouden munten Willem 1 +11 +III , 
Wilhelmina en Juliana). 

Mooie serie Oostenrijkse gouden munten. 
Vele moderne uitgiften (o.a. Israël goud + zilver) 

6-7 FEBRUARI 
MKT KIJKGELEGENHIJD 
OP HOLLAND COIN FAIR 
23-24-25 JANUARI 1987 

U kunt nog tot eind november inzenden voor deze unieke veihng en dus meeprofiteren 
van de uitgebreide promotie welke zal plaatsvinden op de Holland Coin Fair 1987 en 

de grote internationale muntenbeurs in Basel een week later. 
Wij verwachten een zeer grote belangstelling die tot zeer grote opbrengsten zal leiden. 

Voor grotere objecten bezoeken wij u gaarne thuis 
voor een geheel vrijblijvend informatief gesprek. 

U kunt dagelijks bellen met THEO PETERS tel.: 020-261818 

MUNTENVEILING 
(eigenaar THEO PETERS) 

Rosmarijnsteeg 7-1012 RP Amsterdam - Telefoon 020-261818 



EEN NIEUWE ART MEDAL 

Jan Pieterszoon Coen 

^—1 

.^\k /•<•> gepalmeerd brons 
^^ CS 0 60 mm 

\J ca. 100 gram 

^ I v S ^ O ^ ^ 

Portret van 
Jan Pieterszoon Coen 

Fluitschip 
van de VOC 

Verkrijgbaar bij alle Munt- en Penningjuweliers en 

's Rijks Munt 
Postbus 2407 - 3500 GK Utrecht 



is een bezoek aan de 
Holland Coin Fair 1987 waard! 



Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
Tel. 020-230261 A 

242380 il 

Vraag I 
onze i 

gratis ƒ 
veiling ƒ 

catalogus ƒ 

"'"^"^élL^ 

^f'Uft/c 

DE NEDERLANDSCHE MUNTENVEILING 
Rokin 60 - Amsterdam-C. - Tel. 020-230261/242380 
Postadres: Postbus 3950 -1001 AT Amsterdam Beëdigd Makelaars en Taxateurs 
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Van de redactie 
Voor u ligt een bundeling van lezingen, gehouden op het 
'Symposium Friese Numismatiek'. Ter gelegenheid van het 150-
jarig bestaan van het Fries Munt- en Penningkabinet, hield het 
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde op 19 en 
20 mei 1984 haar voorjaarsbijeenkomst in Leeuwarden en Frane
ker. In twee dagen werden maar liefst elf lezingen gehouden, alle 
met een aspect van de Friese numismatiek tot onderwerp. Deze 
voordrachten vindt u - soms in licht gewijzigde vorm - hierach
ter terug, met uitzondering van die van mevrouw drs G. van der 
Meer over 'Franeker Akademie-penningen' (nog te verschijnen in 
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde), van drs A.T. Puister 
over 'Munten der Friese steden' (al verschenen in Jaarboek 1981) 
en van dr D.A. Wittop Koning over 'Friese gildepenningen' (in 
de toekomst nog in De Beeldenaar op te nemen). 

De lezingen waren interessant en afwisselend en ook anderszins 
was het programma aantrekkelijk: bezoeken aan Fries Museum, 
Museum Princessehof en Fries Munt- en Penningkabinet, de 
boottocht rond Sneek en de jacht op goede aanwinsten voor de 
eigen verzameling bij Fa. Westerhof. De organisatie was in han
den van het Genootschap, samen met het Fries Museum en de 
Numismatische Kring Friesland 'Jacob Dirks' - de grote motor 
echter de heer G. Elzinga (conservator archeologische & nu
mismatische afdeling van het Museum, secretaris van de Kring). 
Het Genootschap verleende de heer Elzinga haar erepenning als 
bewijs van dank voor zijn grote inzet om deze bijeenkomst te la
ten slagen. 
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Uit de geschiedenis van 
het Fries Munt- en 
Penningkabinet 
door G. Elzinga 

Op 24 maart 1834 doet de Leeuwarder jurist mr 
Albartus Deketh (1797-1857) aan het Bestuur van 
het mede door hem in 1827 te Franeker opgerich
te Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en 
Taalkunde het voorstel om een speciaal te benoe
men commissie jaarlijks een som gelds uit de kas 
te geven voor de aankoop van 'nu en dan een 
zeldzame penning' en tevens de leden, vooral de 
'honoraire en meer gegoede' uit te nodigen af en 
toe 'iets' uit hun munt- en penningbezit af te 
staan. 

Dit voorstel moet, geheel in de geest van die tijd, 
door enige rapporteurs worden gewikt en gewo
gen. Op 19 juli van het zelfde jaar wordt hun 
schriftelijk oordeel aanvaard, d.w.z. de commis
sie en het geld komen er, maar het verzoek om 
iets af te staan moet achterwege blijven: dit is 
van een 'te teederen aard' en de leden zijn im
mers in de Wetten van het Genootschap al 'tot 
eene dadelijke medewerking en bijdragen uitgeno
digd'! 19 mei 1984, waarop het 150-jarig bestaan 
van het Fries Munt- en Penningkabinet wordt 
herdacht, ligt dus prachtig tussen de data van 24 

maart en 19 juli in. De herdenking is ook ge
rechtvaardigd door het feit dat het Genootschap 
sedert 1827 al enige munten en penningen had 
verzameld en aan die nog zeer kleine collectie, 
dankzij het voorstel van Deketh, in 1834 een 
aparte status werd gegeven. Deketh was mede tot 
zijn voorstel gekomen omdat hij had ervaren dat 
mooie gouden penningen in de smeltkroes zouden 
verdwijnen en hij deze een beter lot waardig 
achtte. Hij kon ze zelf niet kopen, omdat hij -
zoals hij opmerkt - niet tot de bovengenoemde 
'meer gegoede leden' behoort. 

Vanzelfsprekend komt Deketh in de commissie 
en hij verzamelt op bescheiden schaal verder. Als 
hij in 1841 vertrekt wordt hij in de commissie 
opgevolgd door mr Jacob Dirks (1811-1892). De
ze is naast jurist ook steenfabrikant en politicus 
en is meer dan 50 jaren lid van het Genootschap 
geweest, waarvan 40 als voorzitter en wel tot zijn 
dood in 1892. Dirks brengt in de bescheidenheid 
van het verzamelen een drastische verandering, 
waarbij hij zich tot een numismaat van wereld
formaat heeft ontwikkeld; de numismatiek is zijn 
grote liefde geweest.' Bladeren we de jaarversla
gen van het Genootschap sedert 1841 door, dan 
zien we dat steeds het Penningkabinet (van 1883 
tot 1890 Munt-, Penning- en Zegelkabinet ge
noemd) een aparte afdeling is en dat in die ver
slagen de lijsten van aanwinsten voor het Kabinet 
zeer lang en uitvoerig zijn. Het is ook merkwaar
dig daarin te zien dat men niet zo kieskeurig was 

Enkele vitrines in het Fries Munt- en Penningkabinet te Franeker 
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in wat men kon verwerven. Naast zuiver Friese 
numismatica worden ook heel wat stukken ver
meld, die wij thans niet meer zo begeren, zoals 
loden afgietsels van Amerikaanse penningen en 
Chinese keizersmunten. Dirks' verzamelijver is 
enorm, terwijl hij mede door zijn uitgebreide 
connecties in binnen- en buitenland vele stukken 
weet te bemachtigen die ook thans nog een trots 
bezit zijn. Ik noem bijvoorbeeld de sceatta's, de 
zogenaamde Brunonen-munten en de 7de-eeuwse 
goudschat van Dronrijp, diverse Romeinse schat-
vondsten, de muntvondst Bartlehiem en kostelij
ke landdagpenningen van de Friese Nassau's plus 
vele andere. Ongetwijfeld bracht ook zijn gezag 
enige grote en voorname Friese collectionneurs of 
hun nazaten ertoe, hun bezit te legateren. Verder 
zijn de muntsaneringen van 1842 tot 1849 natuur
lijk een grote stimulans geweest; de in de 19de 
eeuw op grote schaal in Friesland op gang ko
mende terpafgravingen brachten ook talrijke nu-
mismatisch interessante stukken aan het licht. 
Naast vele aankopen vallen verder de vele schen
kingen op, door kapitaalkrachtige personen zowel 
als door terpgravers en andere gelukkige vinders 
uit eenvoudige milieus. De definitieve huisvesting 
van de collecties in het in 1881 geopende Fries 
Museum stimuleerde velen tot het verrijken van 
het Kabinet. Dirks' aanwinstenlijsten zijn bijzon
der uitvoerig toegehcht en soms bekent hij daarin 
ook eerlijk nog geen mogelijkheid te zien een 
stuk de juiste benaming te geven. Een aardig 
voorbeeld daarvan is de nu zo bekende HADA-
munt van Harlingen, die, in 1846 via een 
goudsmid-relatie verworven, door Dirks 'Cartaag-
se (?) gouden munt' wordt genoemd. In de noot 
vermeldt hij dat hij hem nog niet weet te ontcij
feren, maar hem later beter hoopt te kunnen toe
lichten. De munt vormt ook nu nog regelmatig 
een onderwerp van discussie. Honderden pennin
gen en munten komen tijdens Dirks binnen, ook 
draagtekens, zegels, loodjes en dergelijke; elk 
stuk is - zo lijkt het - welkom. Zijn eigen ver
maarde verzameling van Noord-Nederlandse gil-
depenningen en andere collecties blijkt hij bij zijn 
dood te hebben gelegateerd. 
Na zijn overlijden wordt C.H.F.A. Corbelijn 
Battaerd (I877-19I3) conservator, echter voor 
zeer kort. In diens tijd worden de belangrijke 
collecties Looxma Ypey en Van Sminia als legaat 
aanvaard. 

Dan komt in 1898 Servaas Wigersma (1857-
1912), die in Leeuwarden een grote hoeden- en 
pettenzaak drijft. Hij is behalve coUectionneur 
ook een groot kenner en heeft diverse publicaties 
op zijn naam staan, vooral over penningen en 
Karolingische munten. Hoewel Wigersma slechts 
15 jaar het conservatorschap uitoefende en vrij 
bescheiden voor het Kabinet verzamelde, blijft 

zijn naam toch uitdrukkelijk daaraan verbonden. 
In deze periode komen onder andere enige Karo
lingische muntschatten binnen. 
Zijn opvolger wordt, in 1913, de dan reeds 16 
jaar als conservator van de archeologische afde
ling optredende jurist mr P.C.J.A. Boeles (1873-
1961), die ook een figuur zal worden met een on
miskenbare invloed op de beoefening van de 
Friese numismatiek. Zijn catalogus van de meer 
dan 200 in Friesland gevonden laat-Romeinse en 
Merovingische gouden munten en hun barbaarse 
naslagen, opgenomen in de tweede druk van zijn 
onnavolgbare boek Friesland tot de elfde eeuw 
('s-Gravenhage 1951), is ongeëvenaard en zijn 
scherpzinnige artikelen over het 'type Dronrijp' 
zijn nog altijd van betekenis, evenals die over de 
Karolingische munten.^ Ook hij weet de collecties 
belangrijk uit te breiden, o.a. met de laat-I6de 
eeuwse muntschat van Beetsterzwaag. Eén van 
zijn grootste verdiensten is wel, dat hij als arche
oloog het belang van muntvondsten voor de oud
heidkunde inzag en ze in zijn archeologische be
schouwingen dan ook herhaaldelijk betrok. 

Helaas neigde Boeles er steeds meer toe de collec
ties van het Fries Museum slechts voor zeer wei
nigen toegankelijk te stellen; niet voor niets legt 
hij er in een van zijn jaarverslagen de nadruk op 
dat de collecties slechts voor wetenschappelijk 
onderzoek beschikbaar zijn. Met genoegen zien 
we echter dat A. van der Wiel uit Ede ook daar
toe uitverkoren was! De collecties zijn inmiddels 
tot enige tienduizenden stuks aangegroeid. Alleen 
al de grote legaten van Dirks (1892) en Quaestius 
(1887) - een verzamelaar van prenten en vooral 
Romeinse munten - omvatten samen al bijna 
25.000 stukken, opgeborgen in kasten en laden, 
die met de legaten mee waren gekomen en ten 
dele nog in het Fries Museum aanwezig zijn. 
Na Boeles' vertrek in 1950 neemt de toenmalige 
(van 1936 tot 1963) directeur dr A. Wassenbergh 
het initiatief de collecties niet alleen beter toegan
kelijk te maken, maar ze ook op hun werkelijke 
betekenis voor Friesland te laten toetsen en ze 
van veel onnodigs te ontlasten. Het Koninklijk 
Penningkabinet o.l.v. dr H. Enno van Gelder 
neemt deze gigantische taak op zich. Zo ordent 
mevrouw drs O. Keuzenkamp-Roovers pennin
gen, mevrouw dr A.N. Zadoks-Josephus Jitta de 
Romeinse collecties en dr Van Gelder zelf de 
Friese en andere Nederlandse munten sedert de 
Karolingische tijd. Een en ander komt in de 50-er 
jaren gereed en moet een geweldige hoeveelheid 
werk hebben meegebracht. Alle betrokkenen 
komt op deze plaats daarvoor nog eens zeer 
oprecht dank toe! Het resultaat was een thans 
overzichtelijk en op bepaalde thema's toegespitst 
geheel. Een belangrijk neven-effect werd gevormd 
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Een blik in het interieur van het Fries Munt- en Penningkabinet te Franeker 

door het verschijnen van diverse publicaties, o.m. 
over de collectie-Quaestius en de Nederlandse 
triomf- en geschiedenispenningen.^ Ook de Ro
meinse vondstmunten uit Friesland zagen zich in 
een monografie behandeld (Van Es 1960), terwijl 
in de Catalogus Fries Zilver (Fries Museum 1968) 
de met zekerheid aan Friese medailleurs en 
edelsmeden toe te schrijven penningen in een 
aparte lijst werden beschreven.'' 

Met de toegankelijkheid voor het publiek was het 
echter nog droevig gesteld. Wel waren er te 
Leeuwarden enkele vitrines met ondermeer 
Oranje-penningen te zien, dit in verband met de 
nauwe relaties van Friesland met de Nassau's, 
waarvan er in het tijdvak 1584-1765 verschillende 
als stadhouder in Leeuwarden hebben geresi
deerd. Een goed gepresenteerd overzicht van het 
bezit bleef echter een grote wens. 
Hierin kwam onder de huidige directeur dr C. 
Boschma (sedert 1964) in 1972 verandering toen 
de Friesland Bank een zeer geschikte ruimte bo
ven haar kantoor in Franeker - een 16de eeuws 
versterkt huis - beschikbaar stelde. Weer met 
hulp van het Koninklijk Penningkabinet werd 
daarvoor uit de kluizen van het Fries Museum 
een keuze tevoorschijn gehaald. Uiteraard werd 
de nadruk gelegd op het Friese aspect, maar aan 
de andere onderdelen werd niet voorbij gezien. 
De collectie-Quaestius, de Nederlandse gildepen-
ningen, de Koninkrijksmunten, niet-Friese 
vondstmunten, de Friese koophandel en voorwer

pen die met 'geld' te maken hebben - spaarpot
ten, muntsieraden, muntgewichten en dergelijke -
kwamen aan bod. In 1972 verscheen ook weer, 
voor het eerst sedert 1949, een aanwinstenlijst en 
vrijwel elk jaar ook een verslag over de activitei
ten die met het beheer en de verwerving van 
nieuwe aanwinsten samenhangen. Tevens ver
scheen in 1976 een korte geschiedenis van het Ka
binet en een toelichting op het geëxposeerde (EI-
zinga 1976).* 

De belangstelling van buiten nam weer sterk toe. 
Opnieuw hadden bewerkingen van het rijke mate
riaal plaats, zoals b.v. van de gildepenningen 
door Wittop Koning (1978). Ook buitenlandse 
numismaten - met name uit Duitsland, Engeland 
en Frankrijk - verrichtten studies en gaven en ge
ven daar in publicaties blijk van. De aanwinsten 
waren niet onaanzienlijk. Enige schatvondsten en 
vele bijzonderheden met betrekking tot de Friese 
muntslag konden worden verworven, vooral met 
de aankoop van de collectie-Westerhof in 1981-
1982. Aan deze, dank zij veler inspanning tot 
stand gekomen aanschaf werd te Leeuwarden een 
aparte tentoonstelling gewijd. Bijzondere toename 
valt verder te constateren in de penning- en 
medaille-collecties. Toen het Fries Genootschap 
in 1977 150 jaar bestond, werd de volledige serie 

* Schrijver dezes was van 1971 tot eind 1984 belast met 
het beheer, dat in laatstgenoemd jaar werd overgedra
gen aan G. Mensonides. (Red.) 
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door de Vereniging voor Penningkunst uitgegeven 
penningen geschonken. Enkele malen werden zeer 
grote collecties prijspenningen terzake van het 
Friese rundvee ten geschenke ontvangen, alsmede 
op andere maatschappelijke fenomenen betrek
king hebbende collecties. Bij het jubileum van 
het Fries Rundvee Stamboek in 1981 is aan de 
veemedailles een tentoonstelling gewijd. 

Hoewel de expositie in Franeker als tijdelijk was 
en is bedoeld, zal de druk der tijden daarin voor
lopig geen verandering brengen. Deze druk, die 
we vooral in financieel en daardoor ook in perso
neel opzicht voelen, ontneemt ons momenteel 
ook veel mogelijkheden tot aankoop. Vele Friese 
en zelfs niet-Friese instellingen en instanties heb
ben ons echter tot nu toe op bijzondere wijze ge
holpen, evenals particulieren. Met name noemen 
wij diverse banken en de Ottema-Kingma Stich
ting, terwijl ook de Stichting Nederlandse Pen
ningkabinetten het Kabinet al enige malen gene
reus heeft bedacht. Wij mogen dan ook zeker 
niet ontevreden zijn, al spreken we de hoop uit 
dat de speculatieve tendenzen, die bij velen toch 
wel een zeer grote rol spelen, wat minder sterk 
mogen worden! Graag wil ik dan ook eindigen 
met het tweede couplet van een gedicht dat ter 
ere van het 50-jarige bestaan van het Fries Ge
nootschap in 1877 in de Verslagen werd opgeno
men, want 19 mei 1984 is toch eigenlijk een 
feestdag. Met enkele kleine wijzigingen citeer ik: 

Wij vieren met elkander feest -
Een prachtig feest - nu 150 jaren, 
het Friese penningkabinet is geweest 
Een monument, waarop wij staren. 
Als met een onverwelkb'ren krans 
getooid- en dierbaar aan zo velen, 
omstraald met onverbleekten glans 
en blinkt en schittert van juwelen! 

Noten: 
1 Enige van zijn talrijke geschriften vindt men in El-

zinga 1976. 
2 Waar bepaalde literatuur expliciet is vermeld vindt 

men deze in de literatuurlijst. 
3 Enkele van deze publicaties zijn ook in de litera

tuurlijst opgenomen. 
4 In 1985 verscheen een belangrijk uitgebreide tweede 

druk. 
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Romeinse en 
vroegmiddeleeuwse 
muntsieraden 
door A.N. Zadoks-Josephus Jitta 

Muntsieraden zijn haast altijd gouden sieraden, 
waarvan één of meerdere munten het essentiële 
deel vormen. Meestal zijn het hangers, maar ook 
fibulae, ringen en zelfs ceintuurs komen voor. In 
latere en laat-Romeinse tijd en vroege Middeleeu
wen waren zij zeer geliefd, vooral aan de rand 
van het Romeinse rijk en in aangrenzende gebie
den. 

Sieraden speelden destijds een belangrijke sociale 
rol. Zij gaven de drager prestige en autoriteit. Zij 
getuigden van zijn rijkdom, die hij moeilijk op 
andere wijze kon tonen. Zij waren bovendien een 
appeltje voor de dorst. Nu geldt dit min of meer 
ook voor onze tijd. De diamanten die een ban
kier of koopman aan zijn vrouw cadeau doet, 
mogen bewijzen van zijn liefde zijn, zij getuigen 
toch ook openlijk van zijn kredietwaardigheid en 
kunnen bovendien in geval van nood te gelde 
worden gemaakt en voor zijn schuldeisers verbor
gen worden. Wat het appeltje voor de dorst be
treft, een geschreven middeleeuwse bron vertelt 
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hoe een koopman met zijn sieraden naar een 
goudsmid gaat om er munten van te laten maken 
met het oog op zijn voorgenomen reis naar Ro
me. Wij hebben trouwens een voorbeeld dicht bij 
huis. De vondst Dronrijp, rond 645/650 verbor
gen, bevat naast diverse munten ook een expres 
gebroken fibula en een gouden staafje. Nu kwam 
er oudtijds nog een element bij: sieraden dienden 
ook als amulet. Goud op zichzelf had al een ma
gische kracht. Ronde voorwerpen - dus ook 
munten - waren bovendien voor kwade geesten 
ondoordringbaar. Dit element ontbreekt heden 
ten dage juist bij kostbare sieraden; aan halfe
delstenen wordt nog wel eens een magische wer
king toegeschreven. 
De monetaire crisis in de 3e eeuw bracht velen 
ertoe hun goudstukken niet in te wisselen voor de 
meer gangbare munten van minderwaardig of 
pseudo-zilver maar hen voor betere tijden te be
waren. Wat lette hen dan enige ervan op te offe
ren voor een montuur om er intussen goede sier 

Muntsieraad gevonden in Ter Heide 

mee te maken - de intrinsieke waarde van het 
goud bleef intact. Zulk een muntsieraad is in 
1831 in Ter Heide (Zuid-Holland) gevonden: een 
- tot nu toe unieke - gouden munt van de Galli
sche tegenkeizer Victorinus (268-269), gevat in 
een fraaie opengewerkte rand met lusvormig oog 
en thans in het Koninklijk Penningkabinet te 
Leiden. In Frankrijk zijn dergelijke hangers gevon
den, soms aan een halsketting bevestigd samen 
met 3e-eeuwse cameeën in soortgelijke rand. Men 
neemt aan dat zij in Oost-Gallië zijn vervaardigd. 
Omstreeks 400 is er eerder van anti-muntsieraden 
sprake. Romeinse gouden munten worden 
gesmolten om er halsringen naar Germaanse 
trant van te maken. Hier te lande zijn zulke hals
ringen gevonden te Beilen, Rhenen, Olst en vol
gens oude vondstberichten in Velp. Hoewel het 
geen muntsieraden in strikte zin betreft, moet in 
dit verband toch de schitterende schatvondst van 

Velp (1715) worden genoemd. Hij bevatte onder 
andere vijf grote gouden penningen in een geoog-
de brede rand, die volgens ooggetuigen aan een 
ketting hingen. De penningen droegen de beelte
nissen van keizer Honorius en van keizerin Galla 
Placidia. Zij zijn in 404 en 425 gemaakt te Ra
venna, waar toen het keizerlijke hof gevestigd 
was. Van de vijf penningen zijn er drie in het 
Koninklijk Penningkabinet te Leiden terecht ge
komen, één in het Cabinet des Médailles te Parijs 
en één is verloren gegaan. De schat moet kort na 
428 zijn verborgen. Algemeen werd aangenomen, 
ook door mij, dat de randen van Germaanse ma
kelij waren, hoewel een knappe studente daaraan 
twijfelde. Terecht, want nader onderzoek heeft 
uitgemaakt dat deze decoratie, bladmotief met 
pijltjes ertussen, typisch en misschien zelfs uit
sluitend Ravennatisch is. Onze Velpenaar moet 
dus in Ravenna aanwezig zijn geweest, de pen
ningen persoonlijk hebben ontvangen en van eni
ge van zijn tevens ontvangen munten deze randen 
hebben laten vervaardigen om er thuis mee te 
pronken. Waarschijnlijk was hij een van de Ger
maanse hoge militairen, die een belangrijke posi
tie innamen; zij konden immers met hun leger de 
keizer maken of breken. Wij kennen verscheidene 
van zulke Germaanse 'generaals' uit de 4e en 5e 
eeuw met naam en toenaam. De meesten kwamen 
slecht aan hun einde: terechtgesteld, vermoord of 
tot zelfmoord gedwongen. Onze, helaas anonie
me, Velpenaar is zo verstandig geweest tijdig 
huiswaarts te keren. Dat het daar ook niet zo 
veilig was, blijkt daaruit, dat hij het nodig vond 
zijn schatten te begraven en nog meer uit het feit 
dat hij hen niet weer heeft opgegraven. 

In de late 5e en 6e eeuw raakten de Romeinse 
munten blijkbaar op. Men behielp zich dan maar 
met dunne gouden schijfjes, door stempeling een
zijdig versierd, meestal met een barbaarse versie 
van het keizersprofiel. Deze zogenaamde bractea-
ten werden speciaal in het Noordzeegebied ver
vaardigd. Enige bracteaten zijn ook in Friesland, 
o.a. te Hichtum gevonden, en thans in het Fries 
Museum aanwezig. 

In de 7e eeuw komt weer het muntsieraad op. 
Een prachtig voorbeeld geeft de spectaculaire 
vondst van Wieuwerd te zien, in 1866 door spe
lende jongetjes ontdekt en nu in het Rijksmu
seum van Oudheden te Leiden. Deze schat bevat 
behalve een schitterende fibula, een muntring en 
drie bracteaten, niet minder dan 27 Byzantijnse 
en Merovingische gouden munten die alle tot 
hanger zijn verwerkt, hetzij door er een oog aan 
te bevestigen, hetzij door hen in een zorgvuldig 
bewerkte brede rand te vatten. De munten wijzen 
erop, dat deze schat c. 630 is verborgen. Ook in 
het zuiden van ons land is een muntsieraad ge-
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vonden, ongeveer gelijktijdig maar van geheel an
dere aard. Een fibula uit Cuyck (N. Brabant) na
melijk, niet van een contemporaine munt gemaakt 
maar van een imitatiemunt van Antoninus Pius 
(2e eeuw); deze is gevat in een dubbele parelrand, 
waaromheen een brede rand, oorspronkelijk met 
rode, witte en groene 'steentjes' van glaspasta in
gelegd. De 'steentjes' zijn helaas destijds - de 
vondst dateert van 1802 - eruitgehaald in de ver
onderstelling dat het kostbare stenen betrof; aan 
de achterkant is een typisch merovingisch motief 
van twee paar vogels in filigrain aangebracht. La
ter, toen blijkbaar fibulae uit de mode waren, is 
de fibula door het wat hardhandig inzetten van 
ogen rondom tot hanger omgewerkt; toen is ook 
de naald verwijderd. Ondanks de onzorgvuldig
heid van de bewerking blijkt toch waardering uit 
het feit dat deze ogen van hoger gehalte zijn dan 
de fibula zelf. 
In vroeg-Karolingische tijd, omstreeks 800 en 
kort daarna - worden ook namaak-Romeinse 
munten en zelfs op hen geïnspireerde fantasie-
munten tot sieraad verwerkt door hen in een 
enkel- of meervoudige parelrand te vatten. Waar
schijnlijk hier te lande gevonden is een hanger 
bestaande uit een gegoten fantasie-munt met por
tret van Karel de Grote in Romeinse trant, in 
viervoudige parelrand gevat en van een tonvor-
mig oog voorzien (Kon. Penningkabinet, Leiden). 

Muntsieraad, waarschijnlijk in Nederland gevonden 

Fibulae van imitatie-Romeinse munten zijn aan 
het licht gekomen op het Domplein in Utrecht 
(Centraal Museum, Utrecht) en in Friesland tus
sen Arum en Witmarsum (Fries Museum, Leeu
warden). Imitatie-munten in dergelijke randen 
zijn ook in Oost-Friesland gevonden. Men neemt 
aan, dat zij in het Noordzee-gebied zijn vervaar
digd, misschien zelfs in Friesland. Ook op het ge
bied van muntsieraden neemt Friesland dus een 
belangrijke plaats in. 

Voor deze en andere muntsieraden zie: Van Friezen 
Franken en Saksen (Cat. tentoonstelling Leeuwarden 
1959/Den Haag 1960), nrs. 76-93. 

Sceatta's in Friese 
schatvondsten 
door W. Op den Velde 

Friesland en Frisia 
In de 8e eeuw deelde de Rijn de Lage Landen in 
twee gedeelten. Het gebied ten zuiden van de 
Rijn had lange tijd onder Romeinse controle 
gestaan; in de 8e eeuw regeerden er de Franken. 
Het gebied noordelijk van de Rijn, Frisia ge
noemd, werd bewoond door onafhankelijke 
stammen van Saksische afkomst. De huidige pro
vincie Friesland beslaat slechts een deel van het 
gebied dat in de vroege middeleeuwen door de 
Friezen werd beheerst. De Friese invloed strekte 
zich langs de kust uit tot aan de Deense 
Noordzee-eilanden. 

De eerste sceatta's 
In de tweede helft van de 7e eeuw werden in Do-
restad gouden tremisses geslagen, op naam van 
de muntmeester Madelinus. Veel talrijker dan de 
te Dorestad geslagen exemplaren zijn vondsten 
van navolgingen van dit munttype. Waar deze 
imitaties zijn geslagen is onzeker; een overzicht 
van de vindplaatsen maakt waarschijnlijk dat zij 
uit Friesland stammen. 

Het Madelinus/Dorestad type: een gouden exemplaar, 
geslagen te Wijk-bij-Duurstede 

Het pseudo-Madelinus/Dorestad type: een Friese na
bootsing van zilver 

Op kaart 1 ziet men een concentratie van 
vondsten in het Friese territoor, terwijl de meer 
afgelegen vondsten een aanwijzing geven over de 
handelsrelaties. 
Omstreeks 780-790 vond in West-Europa (het 
Merovingische rijk, Zuid-Engeland en de Lage 
Landen) een ingrijpende monetaire hervorming 
plaats. Er werd overgegaan van gouden op zilve
ren munten. Deze omwenteling kwam niet geheel 
plotseling: in de voorafgaande periode zag men 
een geleidelijke daling van het goudgehalte van 
de munten. Dit is ook aanwijsbaar bij de navol
gingen van de Madelinus/Dorestad-tremissis; de 
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Kaart I. Vindplaatsen van munten van het 
Madelinus/Dorestad-type. Er is geen onderscheid ge
maakt tussen de gouden en de zilveren exemplaren. 

laatste emissies bestaan vrijwel uit zuiver zilver. 
Circa 790 breekt een tijdperk aan waarin dergelij
ke kleine zilveren muntjes van ongeveer 1,2 g 
courant zijn. 

Het verspreidingsgebied 
De in de eerste helft van de 8e eeuw in Frisia 
gangbare munten zijn te onderscheiden in twee 
hoofdgroepen: 

1. Merovingische denarii, ook wel saiga's ge
noemd, welke uit het huidige Frankrijk af
komstig zijn; 

2. Zilveren denarii, vaak aangeduid als sceatta's, 
die in Engeland en de Lage Landen werden 
aangemunt. 

Kaart 2 en 3 tonen de bekende vindplaatsen van 
deze muntsoorten. Opvallend is dat de meeste 
vindplaatsen in ons land zich bij belangrijke wa
terwegen bevinden (kaart 4). De vondsten in de 
provincie Friesland concentreren zich rondom de 
inmiddels verdwenen Middelzee. 

Kaart 2. Vindplaatsen van zilveren Merovingische pen
ningen. 

De Friese sceatta-vondsten 
Terwispel 
In 1863 werd in Friesland een opzienbarende 
vondst gedaan (Dirks 1863). Op de oever van het 
riviertje de Boorn, bij Terwispel, werden ruim 
160 vroeg-middeleeuwse muntjes gevonden. Deze 
schatvondst bestond geheel uit munten van één 
type, dat de prozaïsche naam Wodan/monster-
type verkreeg. 

Twee munten uit de Terwispel-vondst (Dirks 1870) 

Het is twijfelachtig of de afbeelding op de voor
zijde, een ruw aanziend gelaat met wijd uitstaan
de haren en kruisjes naast de kop die vlechten 
aangeven, wel de eenogige god Wodan moet 
voorstellen. Het dier op de keerzijde wordt alge
meen als 'monster' aangeduid. De deskundigen 
zijn het er niet over eens welke diersoort het be
treft. Wolf of paard lijken het meest in aanmer-
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Kaart 3. Vindplaatsen van sceatta's 
(stekelvarken/standaard-type). 

king te komen (Op den Velde/De Boone/Pol 
1984). Helaas zijn de munten uit deze vondst ge
havend, waarschijnlijk omdat een ondeskundige 
poging tot reiniging is gedaan door afslijpen of 
afvijlen, zodat veel van het reliëf verloren ging. 
Het Fries Museum bewaart 141 exemplaren. Be
kend is dat de toenmalige conservator, mr J. 
Dirks, een aantal muntjes aan andere kabinetten 
heeft geschonken. Wodan/monster-muntjes uit 
Terwispel werden teruggevonden in Brussel en 
Leiden, waarbij opvalt dat Dirks bepaald niet de 
slechtste exemplaren heeft weggeschonken. 
Hallum 
In de tijd dat de vondst bij Terwispel werd ge
daan, bestond er een grote behoefte aan mest 
voor de landbouw. Het bleek dat terpaarde, van
wege het hoge fosfaatgehalte, hiervoor zeer 
bruikbaar was. Men ging daarom op grote schaal 
terpen afgraven en de aarde verkopen. De terp
aarde werd meestal per schip vervoerd. Bij het 
graafwerk werden veel archeologica gevonden 
(Boeles 1951). Zo werd in 1866 in de terp bij 
Hallum een belangrijke vondst gedaan (De Haan 
1866). In een aarden kruik trof men ongeveer 

Kaart 4. Vindplaatsen van Merovingische penningen en 
sceatta's, uitgezet op een kaart die de geografie van Ne
derland omstreeks 750 n Chr weergeeft. 

220 zilveren denarii aan; 200 daarvan bevinden 
zich nu in de collectie van het Fries Museum, on
geveer 20 stuks werden op een veiling in Berlijn 
verkocht (Auctie Fieweger, 15-9-1869, nrs. 1059-
88). De samenstelling van deze vondst is te vin
den in tabel 1. 

Tabel 1 

Munllype Terwispel Hallum Franeker 

Wodan/monster 
Stekelvarken/standaard 
Herstal 
Maastricht 
Merovingisch 

161 
0 
0 
0 
0 

173 
12 
24 

2 
3 

0 
360 
36 

1 
6 

Franeker 
Twee jaar later is het weer raak. Ruim 400 zilve
ren muntjes komen te voorschijn uit een terp 
langs het kanaal HarUngen-Franeker (Dirks 
1870). Over die vondst is nogal wat te doen ge
weest. De eigenaar van de grond en de vinder 
konden het niet eens worden over de verdeling. 
Notaris Bolman uit Sneek heeft een bemiddelen
de rol gespeeld; wij weten dat uit een briefwisse
ling die hij gevoerd heeft met Th.M. Roest, de 
conservator van het Akademisch Penningkabinet 
van de Leidse Hoogeschool. Bolman bood de 
munten te koop aan, maar mocht die van de ei
genaar van de grond niet uit handen geven. Om
dat het Akademisch Penningkabinet wel be-
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Drie munten van het stekelvarken/standaard-type uit de 
Franeker-vondst. Links tekeningen uit de beschrijving 
van Dirks (1870). Rechts een reconstructie van de stem
pels door Wigersma (1906). 

langstelling had heeft Bolman, op aanwijzingen 
van Roest, afgietsels van de muntjes gemaakt en 
deze opgestuurd. Na enig speurwerk zijn deze af
gietsels (afdrukken in stanniolpapier) teruggevon
den. Deze afdrukken, samen met de beschrijving 
van Bolman, geven een goed beeld van de gehele 
vondst. Eén helft kwam uiteindelijk in bezit van 
het Fries Genootschap, en is door Dirks gepubli
ceerd in de Revue Beige de Numismatique (Dirks 
1870). Deze munten worden thans in het Fries 
Museum bewaard. De andere helft, die nog onge
publiceerd is, werd door het Penningkabinet van 
de Leidse Hoogeschool aangekocht voor twee
maal de zilverwaarde. Zes munten uit Leiden 
werden met het Koninklijk Penningkabinet ge
ruild voor een Portugese medaille. In 1888 wer
den de overige exemplaren, samen met vele ande
re munten, overgebracht naar het Koninklijk 
Penningkabinet. Helaas zijn de gegevens over de 
vindplaatsen en herkomst van de munten verlo
ren gegaan. Dankzij de afgietsels en de beschrij
ving van Bolman konden de meeste munten uit 
de Franeker-vondst in de verzameling van het 
Koninklijk Penningkabinet worden achterhaald. 
In 1980 kon een achttal munten uit de Franeker-
vondst, die in particulier bezit van de familie van 
de eigenaar van de grond waren, worden aange
kocht door het Fries Museum. In het algemeen 
zijn deze munten bijzonder fraai geconserveerd; 
onder de stekelvarken/standaard-munten bevin
den zich vele exemplaren geslagen met identieke 
stempels en stempelkoppelingen (Wigersma 1906). 
Bij nadere bestudering van de stekelvar-
ken/standaard-sceatta's blijkt dat de diameter 
van de munten aanzienlijk kleiner is dan die van 

de gebruikte stempels, zodat slechts het centrale 
deel van de stempel wordt afgebeeld. Aan de 
hand van bestudering van de Franeker-vondst 
kon Wigersma (1906) van een aantal stekelvar-
ken/standaard-sceatta's het volledige stempel-
beeld reconstrueren. 

De plaats van aanmunting 
De meningen over de herkomst van de sceatta's 
zijn in de loop der jaren nogal veranderd. In de 
vorige eeuw werden zij vrij algemeen aan Enge
land toegeschreven. Daarna kwamen er claims uit 
Nederland - onder andere van Dirks en De Man 
- Frankrijk en Duitsland (Op den Velde 1980). 

Traditioneel worden drie van de sceatta-typen als 
'Fries' aangeduid. Het gaat om: 

1. Friese runen-type 

2. Stekelvarken/ 
standaard-type 

3. Wodan/monster-type 

Het Friese runen-type zijn wij in de Friese schat-
vondsten niet tegengekomen. Ook zijn losse 
vondsten van dit type in Noord-Nederland heel 
zeldzaam. Een bekend Engels sceatta-type wordt 
als het prototype beschouwd. 
Engelse numismaten stelden vast dat het runen
type niet in de opeenvolgende Friese muntseries 
was te plaatsen. Zij concludeerden derhalve dat 
het geen Engels munttype was, en noemden het 
daarom 'Frisian', want waar moest het anders 
vandaan komen? Deze slordige naamgeving is 
wel een blijk van de betekenis die men in Enge
land aan Frisia in de vroege middeleeuwen toe-

Sceatta van één van de Engelse z.g. primaire typen, het 
prototype van het 'Friese' of beter Continentale runen
type 

Sceatta van het niet zeldzame Continentale runen-type 
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kent. Door drs A. Pol is voorgesteld de naam te 
wijzigen in Continentaal runen-type (Op den Vel
de 1980); deze benaming begint thans ingang te 
vinden. 
Het stekelvarken/standaard-type is het meest al
gemeen voorkomende en meest verbreide sceatta 
type. Er is binnen dit type een enorme variatie in 
de wijze van uitvoering. Het is de verdienste van 
de Engelse numismaat Metcalf een bruikbare in
deling in variëteiten op te stellen (Metcalf 1966). 
Deze indehng berust vooral op de kenmerken van 
de zogenaamde standaard op de keerzijde. Dit is 
een vierkant van puntenlijnen, met allerlei figu
ren erin. Het wordt algemeen gezien als een ver
bastering van een motief op Romeinse munten, 
waarop een vaandel of standaard is afgebeeld. 
Wanneer de verschillende variëteiten van het ste
kelvarken/standaard-type naar vindplaats worden 
bestudeerd, blijken er opvallende verschillen te 
bestaan (zie kaart 5). Sommige variëteiten zijn 
Engels, van andere variëteiten is een Merovingi-
sche of een Friese herkomst waarschijnlijk ge
maakt (Op den Velde/De Boone/Pol 1984). 
De vondst Franeker bevat vrijwel uitsluitend ste-
kelvarken/standaard-sceatta's van Friese her
komst. In de vondst Hallum bevinden zich ook 
in Engeland en in Frankrijk geslagen variëteiten. 
De Friese stekelvarken/standaard-sceatta's in de 
vondst Hallum zijn andere variëteiten dan die in 
de Franeker-vondst. Dat kan zijn verklaring vin
den in een verschil in datering. De diverse varië
teiten zijn niet alleen aan verschillende plaatsen 
van vervaardiging toe te schrijven, maar ook aan 
opeenvolgende perioden. 
Bestudering van de vondstgegevens over het Wo-
dan/monster-type (kaart 6) maakt duidelijk dat 
toeschrijving aan Friesland te verdedigen is. Er 
zijn echter aanwijzingen dat het om een primair 
Engels munttype gaat, dat op grote schaal in Fri-
sia is nagemunt (Op den Velde/De Boone/Pol 
1984). 
In de vondsten Hallum en Franeker komen ook 
enkele exemplaren van het zogenaamde Herstal
en Maastricht-type voor (Op den Velde/De 
Boone 1983). 
Vondstgegevens wijzen op Frisia als gebied van 
herkomst. Stijlanalyse geeft aan dat het hier 
waarschijnlijk imitaties van Merovingische munt-
typen betreft (Op den Velde/De Boone/Pol 
1984). 

Sceatta van het Herstal-type. Friese nabootsing van een 
Merovingisch munttype. Een relatie met Herstal nabij 
Luik is twijfelachtig. 

Sceatta van het Maastricht-type, uit de vondst Hallum. 
Men dacht vroeger dat deze munten in Maastricht zijn 
geslagen, maar dat is onjuist. Hel gaat om Friese na
volgingen van een Merovingisch prototype. 

Kaart 5. Vindplaatsen van twee variëteiten van het ste
kelvarken/standaard-type. Variëteit E wordt als Fries 
beschouwd, en is ruim vertegenwoordigd in de vondst 
Franeker. Variëteit G is waarschijnlijk van Merovingi
sche herkomst. 

Datering 
Het is niet eenvoudig om sceatta's te dateren (zie 
Blackburn 1984). Deze munten dragen nooit een 
jaartal of de naam van een te identificeren vorst. 
Datering via archeologische gegevens is onnauw
keurig. Toch is er een grof hulpmiddel. Het is 
gebleken dat het zilvergehalte van de sceatta's 
vanaf circa 720 geleidelijk werd verlaagd, kenne
lijk als gevolg van toenemende inflatie (Hodges 
1982). Afgaande op een schatting van het zilver
gehalte is de vondst Franeker als vroeger dan de 
vondst-Terwispel te dateren, en zit de vondst 
Hallum er tussenin. 

De stekelvarken/standaard-sceatta's werden tus
sen 700 en 760(?) geslagen, aanvankelijk op be
scheiden schaal, maar tussen 720 en 750(?) in 
zeer grote oplagen. Naar men aanneemt begon de 
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Kaart 6. Vindplaatsen van munten van het 
Wodan/monster-type. 

aanmaak van Wodan/monster -munten omstreeks 
710, en de produktie daarvan heeft mogelijk lan
ger geduurd dan die van het stekelvarken-type. 

25% 

750 AD 690 700 725 
Crafielc waarin het verband tussen het zilvergehalte van 
de sceatta's en het tijdstip van vervaardiging is aange
geven. Naar gegevens van Hodges (1982). 

Conclusies 
Over de plaats van aanmunting van de sceatta 's 
kunnen we het volgende concluderen: 
1. Het zogenaamde Friese runen-type is niet uit 

Noord-Nederland afkomstig, het is beter te 

spreken van het Continentale runen-type. 
2. Stekelvarken/standaard-sceatta 's zijn in Fries

land geslagen. Ongeveer 7 5 % van de thans 
bekende exemplaren wordt als Fries be
schouwd. Een aantal is waarschijnlijk in En
geland en het huidige Frankrijk aangemunt. 

3. Het Wodan/monster - type is waarschijnlijk een 
echt Fries type, hoewel er aanwijzingen zijn 
dat het een van origine Engels type betreft. 

4. Aan de serie Friese sceatta's dienen de 
pseudo-Madelinus/Dorestad-munten geslagen 
in zilver te worden toegevoegd, alsmede de 
munten van het Herstal- en Maastricht-type. 

Samenvattend leert een analyse van de belangrij
ke Friese sceatta-vondsten dat Frisia in de eerste 
helft van de 8e eeuw een belangrijke positie in de 
internationale handel innam. Er was veel geld in 
omloop; er werden ook grote hoeveelheden zil
vergeld aangemunt. Daarbij gaat het om navol
gingen op grote schaal van munttypen van Engel
se en Merovingische herkomst. Het verspreidings
gebied van deze Friese sceatta 's wijst op intensie
ve handelsrelaties gedurende de eerste helft van 
de 8e eeuw met Engeland, het Merovingische 
rijk, het Rijnland en Scandinavië. Met de inlij
ving van Frisia bij het Karolingische rijk komt 
een eind aan gebruik van de zilveren denarii die 
wij sceatta's zijn gaan noemen. 
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Friesische Münzen um 
die Jahrtausendwende 
von Peter Ilisch 

Das Münzwesen Frieslands spielt im frühen Mit-
telalter durchgeliend eine besondere RoUe, deren 
Bedeutung weit über den engeren Raum hinaus-
geht. Es sei nur kurz auf die Stichwörter 
Sceattas' und die Imitationen der Munus-
Divinum-Goldsolidi Ludwigs des Frommen^ erin-
nert. Weitaus weniger wissen wir über die Mün
zen der Zeit nacli dem Tode Ludwigs des From-
men 840. Leider sind die meisten in diesen Zeit-
raum f allenden Schatzfunde aus Friesland, die 
vor allem im vergangenen Jahrhundert entdeckt 
wurden, nur vöUig unzureichend publiziert.' Dies 
ist vor allem auf den Umstand zurückzuführen, 
dafi man damals methodisch noch nicht so weit 
war und den Inhalt der Funde für weniger beach-
tenswert hielt, da sie scheinbar nur bekanntes 
Material enthielten. Das Problem der Immobili-
sierung von Münztypen war im BewuBtsein nie-
derlandischer wie auch deutscher Münzforscher 
wenig verankert. Hieraus ergab sich, dafJ eine ge-
naue Analyse der Christiana-Religio-Pfennige -
weithin auch heute noch als langweilig betrachtet 
- unterblieb, da der Typ der anonymen Reichs-
münzen Ludwigs des Frommen ja zur Genüge be-
kannt war. Eine Reihe von Münzen des 11. Jahr-
hunderts aus verschiedenen Teilen des Imperium 
Sacrum zeigen aber, dal) sich die Spuren Ludwigs 
des Frommen bis in diese Zeit hielten. Wenn in 
Antwerpen beispielsweise die Münzen dieser Zeit-
abschnitts noch die Legende HLVDOVVICVS IMP 
aufweisen und auf Utrechter Münzen Heinrichs 
II. (1002-24) XPISTIANA RELiGio zu lesen ist", 
dann muss dies als Indiz dafür gelten, dass die 
Münzpragung des Christiana-Religio-Typs mit 
nur geringfügigen Veranderungen bis nach 1000 
fortgeführt wurde. Es bedarf also einer genaue-
ren Analyse um zu beurteilen, ob ein Christiana-
Religio-Geprage vor oder nach 840 entstanden 
ist. Dies gilt auch für Friesland. Friesischer Her-
kunft sollen z.B. derartige Stücke sein, die das 
Westfalisches Landesmuseum in Munster kürzlich 
aus einer alten Sammlung erwerben konnte.^ Sie 
weichen von der karolingischen Münzen durch 
Gewichte um 1.00 g sowie durch leichte Fehler in 
der Legende ab. Ihre Datierung ist schwierig, 
aber vielleicht könnte in Zukunft ein analytischer 
Vergleich von Stilistik, Technik und Metrologie 
der karolingischen Schatzfunde Frieslands, so weit 
sie heute noch zu Studienzwecken zur Verfügung 
stehen, zumindestens zu einer relativen Chronolo
gie führen. 

Um 960/980 setzte ein langsam zunehmende Ex
port deutscher Münzen in den skandinavischen 
und slawischen Ostseeraum ein.* Durch die Misch-
ung der dortigen Schatzfunde, die auch arabi-
sche, byzantinische und englische Münzen enthal-
ten, lassen sich auch anonyme Geprage zeitlich 
einengen. Die altesten als friesischen anerkannten 
Münzen datieren indes erst aus der Zeit Kaiser 
Konrads II. (1027-39) und des Grafen Bruno III. 
(1038-57).' Hingewiesen werden muB aber auf 
den Fund von Dietrichsfeld. 1895 wurden beim 
Abtragen einer Terp auf den Bauernhof Die
trichsfeld bei Aurich (Ostfriesland), also knapp 
östlich der Ems, 431 Münzen gefunden. Deren 
jüngste war ein Penning von Tiel von Kaiser 
Heinrich IL, gepragt also nach 1014.' Man wird 
also die Mehrzahl der in diesem Fund enthalte-
nen Münzen der Jahrtausendwende zuordnen 
können. Überwiegend bestand der Fund aus ano
nymen Pragungen ohne sinngebende Legenden, 
die bis dahin unter den unbestimmbaren Münzen 
rangiert hatten. Angesichts des Fundortes wurden 
diese Typen alsbald Ostfriesland zugeordnet und 
rangieren auch heute in allen Fundpublikationen 
noch unter dieser Rubrik. Es sei aber, ohne die 
bisherige Bestimmung der Münzen des Dietrichs-
felder Fundes rund weg ablehnen zu wollen, er-
laubt, die Zusammensetzung des Schatzfundes 
unter neueren Fragestellungen emeut zu betrach
ten. Die Münzen von Dietrichsfeld lassen sich 
metrologisch in zwei voneinander getrennt zu be
trachtende Gruppen einteilen: eine leichte und ei
ne schwerere. Auf die erste entfielen 204 Mün
zen, auf die zweite 196 Stücke. Die Münzen des 
Fundes von Dietrichsfeld sind den Weg vieler 
mittelalterlicher Funde gegangen und nur noch in 
Einzelstücken in den Kabinetten nachweisbar. 
Das Münzkabinett Munster hat jedoch in den 
letzten drei Jahrzehnten, besonders unter meinem 
verehrten Amtsvorganger Prof. Dr. Peter Berg-
haus, photographisch alle Münzen der in Die
trichsfeld vertretenden Typen dokumentiert. In 
den meisten Fallen konnten auch die Gewichte 
festgehalten werden. Die so zusammengetragenen 
hohen Stückzahlen lassen zuverlassige metrologi-
sche Angaben zu. Bei allen Typen lielJen sich 
trotz einer zeitüblichen breiten Streuung der ef-
fektiven Gewichte, eindeutige statistische Konzen-
trationen feststellen. 

Von den letztlich auf Christiana-Religio-Vorbilder 
zurückgehenden Penningen des Typs Dannen-
berg' 1309 (Abb. 1) liefien sich 278 Gewichte 
feststellen, da von lagen 65% im Bereich 0.70 bis 
0.89 g. Sehr verwandt sind die Typen 1299 und 
1959 (Abb. 2 und 3). Wie 1309 weisen auch sie 
anstatt lesbarer Legenden nur Striche, Punkte 
und S-förmige Biegungen auf. Die Schrötlinge 
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1. Dannenberg 1309. Ostfriesland (?) Anonym. 0.86 g. 
Museum für Hamburgische Geschichte. Photo P. Berg-
haus. 

2. Dannenberg 1299. Aus schwedischem Fund. Naherer 
Fundort unbekannt. Stockholm, Kgl. Münzkabinett. 
Photo P. Berghaus. 

sind sehr breit, aber auch sehr dünn. Von Dan
nenberg 1299 liefien sich 139 Gewichte ermitteln, 
von denen 81 "7o im Bereich 0.70 bis 0.89 g lagen. 
Etwas weniger haufig ist der Typ Dannenberg 
1959. Hier sind mir nur 60 Gewichte bekannt, 
von denen 70% zwischen 0.65 und 0.79 g liegen. 
Betrachten wir nun die zweite Gruppe. Hier sind 

3. Dannenberg 1959. Aus schwedischem Fund. Naherer 
Fundort unbekannt. Stockhilm, Kgl. Münzkabinett. 
Photo P. Berghaus. 

die Schrötlinge kleiner und dicker. Der erste Typ 
gehort zu den indirekten Nachahmungen der Köl-
ner ottonischen Pfennige. Er ist gemeinhin be
kannt als Havernick'" 118. Von 68 ermittelten 
Gewichten lagen 90% im Bereich 0.90 bis 1.14 g. 
Der zweite Typ soil auf das Vorbild von Lüne-
burger Pfennigen zurückgehen": Dannenberg 
1098. Von 59 bekannten Gewichten liegen 75% 
zwischen 0.90 und 1.14 g. 

Typ 

Dbg. 
Dbg. 
Dbg. 

Hav. 
Dbg. 

1309 
1299 
1959 

118 
1098 

Exem-
plare 

278 
139 
60 

68 
59 

%-
Konzen-
tration 

65% 
81% 
70% 

90% 
75% 

Konzen-
trations-
bereich 

0.70-0.89 g 
0.70-0.89 g 
0.65-0.79 g 

0.90-1.14 g 
0.90-1.14 g 

Die Dietrichsfelder Münzen lassen sich also in 
zwei separate Gruppen aufteilen. Für eine zeitli-
che Trennung gibt es keine Anhaltspunkte. Da 
sie also mehr oder weniger gleichzeitig entstan-
den sein mussen, bleibt nur eine raumliche Auf-
teilung. So liefie sich eine Trennung bzw. Zuord-
nung zu Jever und Emden, den beiden spater be-
zeugten ostfriesischen Münzstatten'^, durchfüh-
ren. 
Grundsatzlich muB aber die Frage gestellt wer-
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den, ob die a priori Vereinnahmung von 100% 
der anonymen Typen des Dietrichsfelder Fundes 
für die Landschaft Ostfriesland methodisch zu 
rechtfertigen ist. In spateren Jahrhunderten stand 
Ostfriesland inonetar stets unter einem starken 
friesischen EinfluB und es laflt sich keineswegs 
einsehen, dafi es einen solchen nicht auch schon 
urn 1014 gegeben haben könnte. Angesichts der 
geringen Entfernung zu den friesischen Münzstat-
ten und der ethnischen Gemeinsamkeit erscheint 
es mir als durchaus möglich, dafl die leichtere 
Dietrichsfelder Gruppe zumindestens teilweise aus 
Münzstatten westlich der Ems und des Dollarts 
stammt. Metrologisch können die leichteren Die
trichsfelder Typen durchaus als Vorlaufer der 
Münzen des Grafen Bruno III (1038-57), des 
Utrechter Bischofs Bernold (1027-54) in Gronin
gen - das historisch dem Utrechter Raum zuge-
rechnet wird, monetar aber eindeutig dem enge-
ren friesischen Raum zugehört - und den 
Fresonia-Münzen Konrads II (1027-39) betrachtet 
werden. Legt man die publizierten Gewichtsanga-
ben der Funde aus Finnland, Schweden und 
Bornholm" zugrunde, so ergibt sich folgendes 
Bild: 
Groningen 55 Münzen: 83% von 0.55-0.79 g. 
Bruno III. 96 Münzen: 70% von 0.55-0.74 g. 
Metrologisch können die leichteren Dietrichsfel
der friesischen Pfennigen durchaus als Vorlaufer 
der brunonischen friesischen Pragung angesehen 
werden. Hingewiesen werden muB noch auf eine 
enge stylistische Verwandtschaft zwischen den 
beiden jüngeren Typen der leichteren Gruppe im 
Fund Dietrichsfeld (Dannenberg 1299 und 1959) 
zu einigen Münzen des Grafen Egbert. So finden 
sich - darf man den Zeichnungen Dannenbergs 
Vertrauen schenken - drei Punkte übereinander 
und auch die S-förmigen Biegungen ebenfalls auf 
den Pfennigen Dannenberg 1856 und 1301, die 
beide nur in wenigen Exemplaren bekannt sind 

4. Dannenberg 523 a, 1301 und 1856. 

(Abb. 4). Ein in der königlichen Münz- und Me-
daillensammlung in Kopenhagen befindliches 
Exemplar von Dannenberg 1301 wiegt 0.62 g'''. 
Von dem in Leningrad befindlichen Exemplar 
Dannenberg 1856 ist es mir leider nicht gelungen, 
ein Gewicht in Erfahrung zu bringen. Ein leicht 
Variierendes in Helsinki wiegt 0.72 g. Auf Grund 
der Kreuzseitengleichheit von Dannenberg 1301 
und 523a (Abb. 4) mussen die genannten bisher 
unbestimmten Münztypen ebenfalls Egbert I. zu-
gerechnet werden, der allerdings erst nach dem 
Tode seines Bruders Bruno gepragt haben soil. 

Anmerkungen 
1 Vgl. Sceattas in England and on the Continent. The 

Seventh Oxford Symposium on Coinage and Mone
tary History (Oxford, 1984; D. HILL/D.M. METCALF 
ed.). British Archaeological Reports, British Series 
128 

2 P.C.JA. BOELES, Friesland tot de elfde eeuw 
('s-Gravenhage 1951̂ ) S.423-430. 

3 Sehe BOELES, S.422-3. H.E. VAN OELDER/J.S. BOERSMA 
Munten in muntvondsten (Bussum 1967) S.102, 104, 
107. A. POL Muntvondsten uit 19 eeuwen ('s-Graven
hage 1985) S. 10-11. 

4 H. DANNENBERG Die deutschen Münzen der sachsi-
schen und frankischen Kaiserzeit, Bd.I (Berlin 1876) 
S.211 Nr. 539. v. HATZ, Antwerpener Pragungen aus 
den schwedischen Münzfunden der Wikingerzeit. 
Lagom. Festschrift für Peter Berghaus zum 60. Ge-
burtstag (Munster 1981: T. FISCHER/P. ILISCH ed.) S. 
165-177. 

5 Die Münzen wurden 1984 von der Münzen und Me-
daillen AG, Basel, erworben und stammen nach 
Angaben von Herrn Dr. B. Schulte aus einer alten 
Sammlung, in der bei den Stücken die Fundorte 
Lutke Saaksum und Goes vermerkt waren. 

6 Vgl. p. ILISCH German viking-age coinage and the 
North Viking-Age Coinage in the Northern Lands. 
The Sixth Oxford Symposium on Coinage and Mo
netary History (Oxford 1981: MAS. BLACKBURN/D.M. 
METCALF ed.; British Archaeological Reports, Inter
national Series 122) S. 129-146. o. HATZ Handel und 
Verkehr zwischen dem Deutschen Reich und Schwe
den in der spaten Wikingerzeit (Lund 1974). 

7 Sehe DANNENBERG (Anm. 4) Nr. 495ff. P.O. VAN DER 
CHijs De munten van Friesland, Groningen en 
Drenthe... (Haarlem 1855) S.8ff. 

8 J. MENADIER Der Fund von Dietrichsfeld Deutsche 
Münzen. Gesammelte Aufsatze, Bd. IV (Berlin 
1898) S.103-113. 

9 Sehe Anm. 4 
10 w. HAVERNICK Die Münzen von Köln vom Beginn 

der Pragung bis 1304 (Köln 1935) Die Münzen und 
Medaillen von Köln I. 

11 DANNENBERG (Anm. 4). S.485. Meines Erachtens ist 
weder Lüneburg als Entstehungsort der vermutli-
chen Vorbilder, der Pfennige Herzog Bernhards, 
noch die Vorbildeigenschaft dieser Münzen für die 
hier besprochenen friesischen Pragungen wirklich 
gesichert. 

(vervolg op pag. 74) 
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Mevius Numisbooks International B.V. 
OOSTEINDE 97 7671 AT VRIEZEN VEEN TELEFOON 05499-61322 

Uw adres voor: 

MUNTEN. BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMISM. LITERATUUR. 
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG 

GROOTHANDEL CATALOGUS BOEKEN, ETC. VOOR DE OFF. MUNTHANDEL 

GROOTHANDEL - KLEINHANDEL - UITGEVERS 

's Zaterdags gesloten. 

RIETDIJK 
DEN HAAG 

Houdt ZONDAG 3 MEI 1987 'OPEN HUIS' van 10.00-16.00 uur in 
zaal 8 van Hotel 'Gouden Wieken', Oude Scheveningseweg 237 te 
Scheveningen (tel. 070-540411), voor het vrijblijvend taxeren van uw 
collectie en u eventueel te adviseren over inbreng in onze internationale 
veilingen. 

Aanwezig zullen zijn o.a. 
- N. Arkesteyn, Delft, red. de Beeldenaar, lid Oriental Num. Soc, Kon. Ned. 

Genootschap - antieke en oosterse munten, bankbiljetten, num. literatuur, 
curiosa 

- P. Willems, Bennekom, lid NVMH - munten, penningen, gewichten 
- E. Nederlof, Den Haag, ex. taxateur St. Numismatica - militaria (medailles, 

decoraties, wapens) 
- H. Lichtendahl, Den Haag, lid keuringscommissie NVPH - postzegels 
- Ir. H.P. Rozema, Den Haag, lid NVPH - Oude brieven, poststukken gehele 

wereld 

Hotel Gouden Wieken is gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken; vanaf station Hollands Spoor 
tramlijn 8, vanaf station Den Haag Centraal tramlijn 7. Halte Kerklaan. In dit deel van Scheveninaen zijn 
zondags geen parkeerproblemen. 

Voor inlichtingen: Rietdijk bv, kantoor Noordeinde 41 te Den Haag, 070-647831. 

C. J. G. SCHUURMAN-RIJNHOLT 
Emmastraat 13, 7075 Etten-Gelderland 

Telefoon 08350-27781 

éÊÊÊU-. 
ANA 

120692 

lid Ned. Vereniging van Munthandelaren 

Specialiteit: 
Moderne buitenlandse munten, 

Ned. Antillen en Suriname. 
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opgericht 25 januari 1982 

secretariaat n.v.m.h. 

postbus 3242 

7500 DE Enschede 

V 

meer dan ooit 
is munten kopen een zaak 
van vertrouwen... 
leden van de n.v.m.h. zijn uw 
vertrouwen waard! 
alle leden van de Nederlandse Vereniging van 
Munthandelaren onderschrijven de erecode welke door 
de vereniging is opgesteld. 
• garantie op de echtheid van munten 

en penningen 
• objectieve en eerliji<e voorlichting 
• l<walificatie volgens gangbare normen 

lijst van aangesloten munthandelaren in alfabetische volgorde: 
A M N U Munthandel 
F. Knijnsberg 
Berkenrodelaan 14 
1811 AJ Amstelveen 
020-432933 

Batavia 
G. J . Rietbroek 
Zoutmanstraat 32 
2518 GR Den Haag 
070-451772 

Bussumse postz. en 
munth . 
J . W . Eeckhout 
Kapelstraat 20 
1404 HX Bussum 
02159-16288 

M u n t h . Civitat 
A. H. G. Drouven 
Luttekestraat 31 
8011 LP Zwolle 
038-223368 

Coinselling Hoogeveen 
B. H. Hagemeijer 
V. Echtenstraat 21a 
7902 EK Hoogeveen 
05280-73634 

Munthandel A. Coret Jr. 
Heuvelstraat 103 
6038 AC Tilburg 
013363240 

A . G. van der Dussen 
B V . 
Hondstraat 5 
6211 HW Maastricht 
043-215119 

Munthandel Karel de 
Geus 
Stratumsedijk 47a 
5611 NC Eindhoven 
040-123455 

M u n t h . Hekra 
L. H. Helderton 
Molenstraat 25 
4061 AB Qphemen 
03446-1392 

M u n t h . HoMandla B.V. 
A. Braun 
De Zande 40 
8278 AK Kamperveen 
05203-320 

H.B .U . n.v. 
D. F. Felderhoff 
Herengracht 434-440 
1017 BZ Amsterdam 
020-292287 

Hoi leman-munten 
Mevr. M . Holleman 
Min, Dr. Kuyperplein 64 
7522 A W Enschede 
053-338779 

Honingh Munten 
J . C. Honingh 
Dorpsstraat 155 
1566 A E Assendelft 
02987-3094 

Munthandel 
H.J . Hulzinga B V . 
Nassaulaan 36 PB 145 
6720 AC Bennekom 
08389-14004 

L. Kevelam 
Speulderweg 15 
3886 LA Garderen 
05776-1955 

C. A . M . K ienho rs t 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
05410 15879 

Mevlus Numisbooks 
J . Mevius 
Oosteinde 97 
7671 A T Vriezenveen 
05499-61322 

Munthandel Neerlandia 
Mevr. I. Schaeffer 
H. Cleyndertweg 469 
1015 DT Amsterdam 
020-322418 

N B M Bank 
J . Evers 
Amstelstraat 21 
1017 DA Amsterdam 
020-220423 

fa. Numis 
(asp. lid) 
M.J . Vermeulen 
Postbus 2934 
3000 CX Rotterdam 

C. J . G. Schuurman-
Rijnholt 
Emmastraat 13 
7075 AL Etten (GIdl 
08350-27781 

Sipiro M u n t e n 
P. Willems 
Nassaulaan 5 
6721 D W Bennekom 
08389-18064 

Munthandel Oost-Brabant Spaar en Voorschotbank 
M. v. Berkom J . Bekkema 
Carmeiietenstraat 10 Torenplein 7 
5341 EG Oss 9231 CG Surhuisterveen 
04120-24123 05124-1925 

Postz.- en munthandel 
T. Peters 
Rosmarijnsteeg 7 
1012 RP Amsterdam 
020-222530 

Munthandel Phoenix 
J . F. J . van Koningsbrugge 
Merwedestraat 18 
9406 RM Assen 
05920-52045 

Munthandel RI-EST B.V. 
A. Hielkema 
Nieuweburen 134 
8911 GB Leeuwarden 
058-125799 

Van Roekei 
E. D. J . V. Roekel 
Postbus 3 
1400 A A Bussum 
0215 

Romunt B.V. 
W . E. M . Dols 
Roerzicht 1 
6041 XV Roermond 
04750-16010 

J . Schuimen B.V. 
Keizersgracht 448 
1016 GD Amsterdam 
020 233380 

M u n t - en postz.handel 
J . Speyer 
Winkelcentrum Hilvershof 
Postbus 1415 
1200 BK Hilversum 
035-12996 

Munthandel Trajectum 
L. Loffeld 
Croeselaan 249 
3521 BR Utrecht 
030-949709 

Fa. Velraeds 
Viel 6 
6456 A T Bingelrade 
04492-3700 

J .B. Westerhof 
Hoogend 18 
8601 AE Sneek 
05150-17198 

Weet u dat er NVMH geschenkbonnen bestaan van / lO , -
/25 , —. Misschien een leuk idee om eens kado te geven. 
Verkrijgbaar bij bovenstaande munthandelaren. 

en 
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s p a a r en Voorschotbank afd. Munten en Edelmetalen 
Torenplein 7 9231 CG Surhuisterveen Tel.05124-1925 

MUNT en PENNINGKABINET geopend ma. t/m vr. 10.00-16.00 uur 

F R I E S L A N D 

SCEATTA (680-750) 
VOORZ: V.D. CH.III. 
KEERZ: V.D. CH.III 
SCEATTA 

.VI, 

ZF 
2/3 
16 

ZG 
V.D. CH.VI.65 
SCEATTA 
V.D. CH.VI.84 
SCEATTA 

DOKKUM 
DENIER OF PENNING 
BRUNO III (1038-1057) 
V.D. CH.XVII.10 
DENIER OF PENNING ZF 
BRUNO III (1038-1057) 
V.D. CH.XVII.11 

ZF 

Fr+ 

ZF 

550,--

2 5 0 , — 

550,--

450,--

660,--

570,--

LEEUWARDEN 
DUBBELE STUIVER 
VERK.132.7 

PROVINCIAAL 
FRIESE RIJDER 1598 
DELM.1008 (GOUD) 
FRIESE RIJDER 1598 
DELM.1008 (GOUD) 
DUKAAT 1589 (RR) 
DELM.1013 
DUKAAT 1593 (R) 
NEDERLANDSE RIJKSD. 
1612 DELM.947 
NEDERLANDSE RIJKSD. 
1620 DELM.940 
NEDERLANDSE RIJKSD. 
1620 DELM.947 
NEDERLANDSE RIJKSD. 
1626 (RR) DELM.940 
è NEDERLANDSE RIJKSD. 
1621 (RR) DELM.96G 
LEEUWENDAALDER 1607 
(R) DELM.852 

1597 Fr+/ZF 775, 

ZF 1.750, 

Fr/ZF 1.600, 

ZF/Pr 1.150, 

ZF 

Pr 

ZF 

Fr 

ZF 

ZF-

725,-
675,-

625,-

360,-

725,-

790,-

KOGGERDAALDER 1687 
(R) DELM.1089 
KOGGERDAALDER 1687 
(R) DELM.1089 
2-GULDEN 1696 
(R) DELM.1Ü57 
i 3-GULDEN 1696 
DELM.1160 
2-GULDEN 1696 
(R) DELM.1057 
i 3-GULDEN 1696 
(R) DELM.1160 
i 3-GULDEN 1696 
(R) DELM.1160 
i NEDERL, 
1696 (R) 
i GULDEN 

DELM. 

ZF-i- ƒ 675, 

Fr 525, 

(R) 

, 3-GULDEN 
DELM.1160 
1696 
1205 

HALVE FLORIJN VAN 
14 STUIVERS 1684 
DELM.1101 
14 STUIVERS 1688 
RUWE SLAG DELM.1101 
SNAPHAANSCHELLING 
VAN 6 STUIVERS 1598 
DELM.800 
DUIT 1681 
VERK. 131.7 
DUIT 1682 
VERK. 131.7 
DUIT 1702 
VERK. 131.7 

TEVENS HEBBEN WIJ IN VOORRAAD 
EEN GROOT ASSORTIMENT MUNTEN 
UIT ANDERE PROVINCIËN EN EEN 
GROTE KOLLEKTIE KONINKRIJKS-
MUNTEN IN DIVERSE KWALITEITEN 

ZF 

FDC-

ZF-i-

ZF-h 

ZF-

Fr/ZF 

PT+ 

Pr 

Fr-h 

UNC 

Fr-

Fr-

Pr 

975, 

1 .100, 

950, 

550, 

350, 

325, 

775, 

600, 

175, 

575, 

30, 

30, 

75, 

Fr-h/ZF- 175,-

n 

m 
Koninginnedag donderdag 30 april 1987 verkoopafdeling 

en het Munt en Penningkabinet geopend van 11.00 -17.00 uur 
Een bezoek de moeite waard, vele leuke koopjes 
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12 Sehe DANNENBERG (Anm. 4) Nr. 112-113 (Emden), 
591/593 (Jever). 

13 H. SALMO Deutsche Münzen in vorgeschichtlichen 
Funden Finnlands [=Finska Fornminnesföreningens 
Tidskrift 47) (Helsinki 1947). 
Corpus Nummorum Seaculorum IX-XI qui in Sue-
cia reperti sunt: 1. Gotland 1. Akeback-Atlingbo 
(Stockholm 1975); 2. Bal-Buttle (Stockholm 1977); 
3. Dalhem-Etelhem (Stockholm 1982); 4. Fardhem-

Munten met de zg. Friese 
boer 
door H. Enne van Gelder 

In het merendeel van de recente veilingcatalogi en 
naslagwerken pleegt een borstbeeld dat op ver
schillende munten uit het einde van de 16e en uit 
de 17e eeuw voorkomt, aangeduid te worden als 
Friese boer. Het gaat om een naar rechts gewen
de buste van een gebaarde man gekleed in een 
bontmantel, op het hoofd een bontmuts met op
geslagen kleppen en in de rechterhand een ge
schouderd zwaard. Het eerst verschijnt deze af
beelding op rijksdaalders van de provincie Fries
land, ingevoerd in 1583 (afb. 1) en geslagen tot 
1603 (Delmonte 819 en 821-822) met bijbehoren
de halve rijksdaalders (Delm. 820 en 823). Later 
werd in Friesland dezelfde voorstelling, zij het 
wat slapper getekend, ook gebruikt op florijnen 
met onderdelen, ingevoerd in 1601 (afb. 2) en 
vrijwel ongewijzigd uitgegeven tot 1691 (Delm. 
1100-1104), en op de koperen oorden geslagen 

Fröjel (Stockholm 1982); 3. Skane 1. Ahus-Grönby 
(Stockholm 1985); 8. Östergotland 1. Alvestad-Viby 
(Stockholm 1983); 16. Dalarna 1. Falun-Rattvik 
(Stockholm 1979). 
G. GALSTER, Vikingetids montfund fra Bornholm. 
Nordisk Numismatisk Arsskrift (1977-1978); S. 
5-246. 

14 Für die Mitteilung bin ich dem Leiter des Münzka-
binetts J0rgen Steen Jensen zu Dank verpflichtet. 

van 1608 tot 1648 (afb. 3). Verder werd het ook 
gebezigd op rijksdaalders (afb.4) en halve rijks
daalders van West-Friesland uit de jaren 1586-
1596 (Delm. 925 en 935); vandaar werd het weer 
overgenomen op een te Culemborg in 1589 (afb. 
5) en 1590 uitgegeven daalder van de Groninger 
Ommelanden (Delm. 727). 
De in de titel aangehaalde omschrijving als Friese 
boer is echter bepaald niet juist. Uit de voorge
schiedenis van het door Friesland in 1583 inge
voerde type blijkt duidelijk dat de afbeelding 
oorspronkelijk niet een plaatselijke landman 
weergeeft, maar een vorstelijk personage. Het is 
kennelijk gecopieerd van een ruim een halve 
eeuw oudere daalder met het borstbeeld van 
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keurvorst Johan van Saksen (1525-1530), waar 
deze werd afgebeeld gehuld in een vorstelijke 
mantel met brede bontkraag, een rijke bonthoed 
op het hoofd en het zwaard, zijn waardigheidste
ken als aartsmaarschalk van het Heilige Roomse 
Rijk, in de hand (afb. 6). 

De keuze van zo'n Saksisch voorbeeld - er moet 
zeker geen verwijzing in gezien worden naar de 
Saksische hertogen die van 1496 tot 1515 in 
Friesland hadden geregeerd - staat niet alleen, 
maar sluit aan bij rijksdaalders van andere ge
westen uit dezelfde jaren. Toen kort na de afzwe
ring van Philips II in 1581 de Noord-Nederlandse 
provincies geen gemeenschappelijke vorst meer 
hadden en - met het oog op de handel op het 
Duitse Rijk en de Oostzeelanden - op eigen ge
zag rijksdaalders conform de wetgeving van het 
Duitse Rijk van 1566 gingen slaan, kozen zij 
beeldenaars die de nieuwe munten een in die stre
ken vertrouwd uiterlijk moesten geven. Zeeland, 

Gelderland en Overijssel hervatten de slag van de 
Bourgondische kruisrijksdaalders die in 1567-1571 
op naam van Philips II eveneens ten behoeve van 
het verkeer met de Duitse landen waren geslagen 
(Delm. 801-814); andere gewesten namen beelde
naars over van de oudste en meest gewaardeerde 
Duitse daalders, die van de keurvorsten van Sak
sen. De zg. prinsendaalder van Holland van 1583 
(Delm. 921) is geïnspireerd op een daalder van 
keurvorst Maurits (1547-1553), al werden aan het 
portret de gelaatstrekken van de vereerde Prins 
van Oranje gegeven. Gelderland kwam met een 
rijksdaalder (afb. 7) afgeleid van een type van 

Maurits' opvolger keurvorst August (Delm. 816); 
de Friese keuze van een ander Saksische voor
beeld sluit hier geheel op aan. Het was natuurlijk 
niet de bedoeling deze vorsten als persoon in her
innering te brengen - hun namen werden wegge
laten - , maar om de nieuwe munten als gelijk
waardig aan bekende Duitse soorten te introduce
ren. De Friese stukken worden in het omschrift 
ook uitdrukkelijk gekarakteriseerd als 'munt van 
de Staten van Friesland ter waarde van de daalder 
van het Rijk'. 
De uitgifte van deze provinciale rijksdaalders met 
een aan Saksische voorbeelden ontleend anoniem 
borstbeeld heeft niet zo heel lang geduurd. Wel
dra zijn ze vervangen door krachtens regelingen 
van de Staten-Generaal voor alle gewesten uni
form voorgeschreven typen, tijdelijk de zg. 
Leicester-rijksdaalder van 1586, definitief de Ne
derlandse rijksdaalder van 1606, die in zoverre 
bij de traditie van 1583 aansluiten, dat zij nog 
steeds een anoniem borstbeeld vertonen, hoewel 
ontdaan van elke herinnering aan de Saksische 
voorbeelden. 
Intussen was het Friese type van 1583 een eigen 
leven gaan leiden. Het landschap West-Friesland 
nam het over, toen het ondanks tegenstand van 
de Staten van Holland een eigen munthuis had 
opgericht en kennelijk zijn nieuwe rijksdaalders 
van 1586 niet op die van Holland zelf wilde laten 
lijken. Iets later volgde de min of meer clan
destiene Ommelandse munt te Culemborg weer 
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het Westfriese voorbeeld. Belangrijker echter was 
dat men in Friesland zelf het type van 1583 al 
spoedig als kenmerkend voor de eigen provinciale 
munten is gaan beschouwen. Uit deze gedachten-
gang moet verklaard worden, dat de provincie, 
toen zij in het begin van de 17e eeuw in oppositie 
tot de landelijke muntpolitiek twee nieuwe, speci
fiek Friese denominaties in omloop bracht - de 
zilveren florijn van 1601 en de koperen oord van 
1608 - daarop weer hetzelfde borstbeeld aan
bracht om het provinciaal karakter van deze 
stukken te markeren. 
Dat al vroeg dit borstbeeld gezien werd als een 
typisch Friese voorstelling, blijkt uit een passage 
in de instructie van de Ommelandse muntmeester 
van 1589:' hem werd toegestaan een daalder te 
slaan als de Hollandse waarop 'de Ommelantsce 
wapenen up de eene sijde ende up de andere sij-
de een effigiem van eenen olden friesz holdende 
een swaert in sijner eener hant'. Reeds daar 
wordt dus de keurvorst met zijn specifieke attri
buut geïnterpreteerd als een Fries. Er wordt ech
ter niet van een Friese boer gesproken. Integen
deel, er zijn aanwijzingen dat de afgebeelde in 
overeenstemming met kleding en attribuut ook 
later als tot de hoogste standen behorend be
schouwd werd. Toen Friesland deze buste in 1608 
op de nieuwe oorden een plaats gaf, werd die 
kennelijk gelijkwaardig geacht aan de kop van 
Prins Maurits die sedert 1604 op de oorden van 
Zeeland prijkte. Nog duidelijker spreken de flo
rijnen die de provincie Groningen en Ommelan
den driekwart eeuw later in navolging van Fries
land in omloop bracht: op de eerste uitgifte van 
1673 (Delm. 1116) zijn wel bontmantel en zwaard 
van het Friese voorbeeld gehandhaafd, maar is 
de ouderwetse muts vervangen door een moderne 
hoed, zoals adel en patriciaat die toen droegen, 
waaronder een deftige allongepruik. Bij de latere 
uitgifte van 1685 (Delm. 1118) is de kleding nog 
meer aan de laatste mode van de hogere standen 
aangepast: een gepluimde hoed met brede rand 
en een sierlijk om de hals gestrikte jabot (afb. 8). 

In de oudere numismatische literatuur wordt ook 
nooit over een Friese boer gesproken. In de 19e 

eeuwse naslagwerken staat, voorzover een om
schrijving gegeven wordt, een gemutst hoofd of 
een borstbeeld met baret en dgl.; evenzo in de 
veilingcatalogi van G. Th. Bom, terwijl de 
meestal in het Frans gestelde catalogi van J. 
Schulman dit weergeven met buste au bonnet of 
au bonnet en poil. Hierin kwam pas verandering 
toen M. Schulman in een artikel van 1915 de ou
de benaming olden Friesz uit de al in 1857 ge
drukte Ommelandse instructie weer met nadruk 
naar voren haalde.^ In de eerste veilingcatalogus 
van Schulman die na de oorlogsjaren in 1920 uit
kwam,' wordt het borstbeeld voor het eerst, zo
wel bij Friesland als bij West-Friesland aange
duid als buste d'un Prison. Deze beschrijving 
bleef echter incidenteel: weldra keerde de firma 
weer tot de traditionele buste au bonnet terug. 
Nadat echter A. van der Wiel in 1941 de term 
borstbeeld van een Fries ook op de oord had toe
gepast,'' wordt van 1947 af in de nu in het Ne
derlands geredigeerde veilingcatalogi regelmatig 
gesproken van Fries of oude Fries soms met de 
oude terminologie gecontamineerd tot Fries met 
bontmuts. Deze benaming sluit in ieder geval cor
rect aan op de enige bekend geworden oude 
tekst. 

In het begin van de jaren zestig treedt echter op
nieuw een wending in, waarvan de oorsprong niet 
zo duidelijk te traceren is. Vrijwel tegelijk duikt 
bij H.J. van der Wiel,' bij P.J. Soetens* en bij 
de firma Schulman^ de omschrijving Friese boer, 
c.q. Westfriese boer op, aanvankelijk bij de 
rijksdaalders en bij de oorden, geruime tijd later 
ook bij de Friese florijnen. Al heel spoedig vond 
deze schilderachtige, maar zakelijk niet juiste uit
drukking vrij algemeen ingang*en raakten de 
juistere termen oude Fries en borstbeeld met 
muts op de achtergrond. 

Hoewel geen van de genoemde auteurs daarnaar 
verwezen heeft, ligt wellicht aan deze verandering 
in de terminologie ten grondslag, een onvoorzich
tige, toen reeds 15 jaar oude opmerking in mijn 
dissertatie.' Ik schreef daar nl. dat op de Gro
ningse florijn van 1685 'de Friese boer volgens de 
laatste mode werd gekleed', waarmee ik vooral 
het verschil wilde benadrukken met het Friese 
voorbeeld dat ik een aantal bladzijden eerder nog 
neutraal als borstbeeld met muts had omschre
ven. Ik had dit in ieder geval in 1948 niet zo 
moeten formuleren en greep daarom graag de ge
legenheid van het Symposium Friese Numisma
tiek aan om de ware aard van het borstbeeld 
geargumenteerd uiteen te zetten. Het doet mij 
dan ook genoegen te constateren dat in een na
dien verschenen prijslijst staat borstbeeld van een 
edelman met zwaard en muts. "* 
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Zeemeerminnen, sirenen 
of zeemeermannen. 
De muntmeesters Egbert 
en Herbert Marinus en 
hun tekens 
door J.C. van der Wis 

Egbert(us) Marinus (1653-ca. 1710) was van 1690 
tot 1693 muntmeester van de Groninger 
Stadsmunt, terwijl zijn zoon Herbert (1685-na 
1722) van 1704 tot 1719 muntmeester was van de 
Provinciale Friese Munt te Leeuwarden. Beiden 
gebruikten muntmeestertekens, die in de nu-
mismatische literatuur beschreven worden als zee
meerminnen of sirenen. De bedoeling van deze 
bijdrage is te trachten een inzicht te geven in le
ven en werken van beide muntmeesters en te be
zien, of de zeewezens op een deel van de door 
hen geslagen muntsoorten inderdaad zeemeermin
nen of sirenen zijn. 

De familie Marinus 
Genealogisch onderzoek naar de herkomst van de 
familie Marinus is gevorderd tot het midden van 
de 16de eeuw en leidt ons naar Doesburg, waar 
omstreeks 1560 Marinus Hermens wordt gebo
ren.' De famiUenaam Marinus stond toen nog 
niet vast; Marinus Hermens betekent 'Marinus, 
zoon van Herman'. 
Marinus Hermens werd IJsselschipper en trouwde 
op een onbekende datum. Als in Doesburg in 
1585 zijn zoon Herman Marinusz wordt geboren 
is de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in volle 
gang. Het strategisch gelegen Doesburg wordt ge
plaagd door oorlog en de daarmee gepaard gaan
de vernielingen en plunderingen; een slecht 
klimaat voor eerlijke handel. Vermoedelijk om 
deze reden vertrekt Marinus Hermens omstreeks 
1600 met zijn gezin naar Deventer, waar sinds de 
verovering door prins Maurits in 1591 een betrek
kelijke rust is weergekeerd. Herman Marinusz 
wordt net als zijn vader schipper, trouwt in 1619 

7 Het eerst: Jacques Schulman NV veiling, 237 IS maart 
1963, no. 211. 

8 O.a. in Catalogus van de zilveren munten van de Vere
nigde Nederlanden (Amsterdam 1971; ed. Zonne
bloem). Niet in A. DELMONTE De zilveren Benelux 
(1967) die de oude termen handhaaft. 

9 HE. VAN GELDER Munthcrvormlng tijdens de Repu
bliek 1659-1694 (1948) 65 en 39. 

10 Jacques Schulman BV prijslijst 228, oktober 1985, no 
373. 

te Deventer met de weduwe Anne Janss en over
lijdt er na 1648. Uit dit huwelijk worden twee 
zonen geboren, waarvan Marinus Hermens (geb. 
ca. 1620) de oudste is. Deze Marinus Hermens 
blijft eveneens te Deventer domicilie houden, 
trouwt er in 1650 met Bartien Lamberts en over
lijdt vóór 1680. Uit zijn huwelijk worden negen 
kinderen geboren waarvan het tweede kind Eg-
bert(us) wordt genoemd. Hij zou later munt
meester van de stad Groningen worden. Zijn 
jongere broer Adriaen is van 1685 tot aan de 
sluiting in 1692 essayeur van de Munt van Nijme
gen. De familienaam Marinus als achternaam 
wordt blijvend en erfelijk vanaf de generatie 
waartoe Egbert en Adriaen behoren. 

Egbert Marinus (1653-ca. 1710) 
Egbert Marinus wordt in 1653 te Deventer ge
doopt; hij trouwt er in 1680 met Jo(h)anna 
Daendels, ook wel genoemd 'van Heerde'. In 
1682 wordt Egbert essayeur van de Deventer 
Stadsmunt en blijft dat tot zijn aanstelling tot 
muntmeester van de stad Groningen. Niet alleen 
in het muntbedrijf, maar ook in zijn huwelijk 
blijkt Egbert produktief; twaalf kinderen, onder 
wie de latere Friese muntmeester Herbert Mari
nus, aanschouwen het levenslicht. 
In 1690 wordt Egbert aangesteld als muntmeester 
van de stad Groningen^. Op diezelfde dag stelt 
de Raad ook zijn instructie vast, met regels voor 
het slaan van Generaliteitsmunten, alsmede van 
florijnen en schellingen. Deze laatste muntsoorten 
vormden de belangrijkste reden om de stadsmunt 
te heropenen naast de provinciale munt. De fa
bricage van kopergeld was, zoals te doen gebrui
kelijk, niet in zijn instructie opgenomen; hiervoor 
moest de muntmeester afzonderlijk toestemming 
aan de Raad vragen vanwege het fiduciaire ka
rakter van kopergeld. Egbert betaalt geen slei-
schat, maar een pachtsom van 3000 gulden per 
jaar. Bovendien moet hij een borgsom storten 
van 6000 gulden, van welk bedrag jaarlijks 1000 
gulden in mindering werd gebracht op de pacht
som. Deze regeling is er de oorzaak van dat van 
de door Egbert geslagen zilveren munten geen 
oplagecijfers bekend zijn. Een maand na zijn 
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/. Fragment van de kaart van Haubois (ca. 1614) - Os-
semarkt en omgeving. Het heldere gedeelte betreft de 
percelen van Egbert Marinus 

aanstelling' koopt Egbert een groot en k/einder 
huys aan de Marktstraat met fioff en statie gren
zend aan de Kerkstraat, thans Nieuwe Kerkhof 
Zz. Hier heeft Egbert gewerkt en gewoond. Op 
de plaats van het groot en kleinder huys staat 
thans de in ca. 1880 gebouwde ambtswoning van 
de Commissaris der Koningin in de provincie 
Groningen, terwijl op de plaats van de stalle een 
garagebedrijf is gevestigd''. Op 14 augustus^ legt 
Egbert zijn ambtseed af en kan hij met de munt-
fabricage beginnen. Hij maakt daartoe gebruik 
van een nieuwe vinding, de zogenaamde munt-
schroef. In november 1690* geeft de Raad Egbert 
desgevraagd toestemming om voor 2000 gulden 
duiten te slaan. Vanwege het eerdergenoemde bij
zondere karakter van het kopergeld in het beta
lingsverkeer is hier bij uitzondering de grootte 
van een oplage bekend. 

Een jaar later^ worden in de Raad binnengeko
men klachten over de kwaliteit der schellingen be
handeld, op dat moment een algemeen probleem 
in de Nederlanden. Joden - lees: geldwisselaars -
zouden op grote schaal grove muntsoorten aan 
de circulatie onttrekken en door Egbert tot slech
te schellingen laten verwerken. Een raadscommis-

2. Stad Groningen, florijn 1690, Ie type (V. 184.4). 
Muntmeesterteken 'zeewezen' naar links (uitzondering) 

3. Stad Groningen, florijn 1691, 2e type (V. 184.3) 

4. Stad Groningen, rijderschelling 1691 (V. 186.1) 
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sie wordt benoemd om een onderzoek in te 
stellen. Het stadsresolutieboek noch het protho-
col der stadts secrete saken maakt melding van 
de resultaten van het onderzoek; door het stilleg
gen van de Stadsmunt in de loop van 1692 en de 
munthervorming van 1693 lost de kwestie vanzelf 
op. In september 1692* wordt het werk aan de 
Munt in het kader van een landelijke regeling 
voorlopig stilgelegd en worden de stempels inge
nomen. Voor Egbert is dit nog geen aanleiding 
om met de profijtelijke produktie van schellingen 
te stoppen. De raad krijgt echter lucht van Eg
berts heimelijke fabricage en stelt op 20 
december® een commissie van onderzoek in. 
Bijna vier jaar later wordt Egbert veroordeeld tot 
het betalen van een boete van 200 ducatons of 
630 gulden, een bedrag dat later gereduceerd zal 
worden tot 500 gulden.'" 

Hoewel het vergrijp in 1692 plaatsvond, heeft een 
auteur naar aanleiding van de veroordeling in 
1696 gemeend, dat het vergrijp ook in dat jaar 
heeft plaatsgevonden en als bewijs daarvoor aan
gevoerd, dat zich in de collectie van het Zeeuws 
Genootschap een schelling 1696 zou bevinden". 
Het jaartal van de bewuste schelling is echter 
door de toenmalige conservatrice Marie G.A. de 
Man verkeerd gelezen: 1696 in plaats van 1691, 
hetgeen later door diverse auteurs ten onrechte is 
overgenomen.'^ 
In januari 1693 onderzoekt de Raad de mogelijk
heden tot volledige stopzetting van de stadsmunt 
en kondigt zij op 11 mei maatregelen af m.b.t. 
de reductie van de slechte schelüngen"' '''. Op 22 
mei 1693 vindt de muntbusopening plaats en 
worden de door Egbert geslagen florijnen, schel
lingen en stuivers in orde bevonden. In 1696 
krijgt de stadsrentmeester machtiging om de lo
pende rekening met Egbert te liquideren, aange
zien het ernaar uitziet dat het muntwerk 
definitief stil is komen te liggen." Van de 10.000 
gulden, die Egbert de stad had betaald (borgsom 
groot ƒ6.000,— plus twee jaarlijkse termijnen 
groot ƒ2.000,— elk), is dan nog 2.000 gulden 
overgebleven (IVi jaar pachtsom groot ƒ7.500,— 
plus boete groot ƒ500,—) welk bedrag aan Eg-
bert wordt terugbetaald. Hoewel de Stadsmunt 
definitief tot stilstand is gekomen, blijft Egbert 
zich nauw bij het muntbedrijf betrokken voelen. 
Zo schrijft hij op 14 september 1697'* nog een 
uitvoerige brief aan de Hollandse muntmeester 
Sonnemaens en vier andere collega's, die op 26 
september te Amsterdam zullen vergaderen over 
het te voeren beleid ten aanzien van de in- en 
doorvoer van zilver en de daarmee samenhangen
de prijsontwikkeling. 
Als Egbert omstreeks 1710 komt te overlijden, is 
hij een zeer vermogend man. Zijn boedelbeschrij

ving beslaat maar liefst 40 bladzijden.'^ Dat Eg-
bert zijn vermogen niet alleen vergaarde met zijn 
muntslag, komt daarin duidelijk tot uiting. Zo 
bezit hij percelen hooiland te Haren, percelen os-
seweide te Noorderhogebrug en is hij reder; hij is 
voor \ deel eigenaar van het schip 'De Meer
man' (sic!) en voor '/i6 deel van het schip 'De 
Victoria'. Bovendien mogen we niet vergeten, dat 
Egbert rijke ouders had. Egberts zoon Herbert, 
die inmiddels muntmeester van Friesland is, erft 
het merendeel der muntgereedschappen. In 1714'* 
verkopen de erfgenamen Egberts huis aan de 
Marktstraat, terwijl in 1718" bij het meerderjarig 
worden van het laatste kind de eindafrekening 
van zijn omvangrijke nalatenschap passeert. 

5. Stad Groningen, wapenstuiver 1690 (V. 187.2) 

6. Stad Groningen, duit 1690 (V. 189. IJ 
met CIV. CRONINGA 

7. Stad Groningen, duit 1690 (V. 189.2) 
met GRONINGA 

De door Egbert Marinus geslagen munten 
In het staatje op p. 84 is een overzicht gegeven 
van de door Egbert geslagen muntsoorten, waar
bij de volgorde is aangehouden, zoals Verkade^" 
die aangeeft. 
De florijn 1690 (V. 184.4) met het opschrift MO 
NO ARG CIV is alleen in dat jaar geslagen en is 
vermoedelijk het eerste type geweest. In datzelfde 
jaar nog werd het opschrift gewijzigd in FLOR 
ARG CIV en dit tweede type werd tot in 1692 
geslagen. De wapenstuivers uit de jaren 1690 en 
'91 werden geslagen naar het voorbeeld van De-
venterse en werden in de volksmond ook 'Deven-
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ter stuivers' genoemd. Zij werden in 1693 afgezet 
tot op een halve stuiver. Van de duiten 1690, 
waarvan de totale oplage 320.000 stuks bedraagt, 
zijn twee typen bekend zonder dat daarbij aan te 
geven is welk van die twee het eerst of het laatst 
gebezigd is. Ten aanzien van het gebruik van 
muntmeestertekens is Egbert inconsequent ge
weest: alleen florijnen en schellingen dragen een 
zeewezen. Munttekens gebruikt hij nimmer. 

Herbert Marinus (1685-na 1722) 
Begin 1704 schrijft vader Egbert een verzoek aan 
de Staten van Friesland om zijn zoon Herbert tot 
muntmeester van de provinciale Friese Munt aan 
te stellen, welk verzoek wordt ingewilligd.^' Her-
bert volgt Onesius Fredericus van Glinstra op na 
diens vrijwillige terugtreding en vertrekt naar 
Leeuwarden, waar hij zijn intrek neemt in de 

k nuu-iH Miini ie Jauu/irjm 

8. De Nieuwe Munt te Leeuwarden aan de Grote 
Kerkstraat in 1723 

Nieuwe Munt, het zogenaamde Holdingahuis aan 
de Grote Kerkstraat. Datzelfde jaar nog vangt hij 
de muntslag aan met het vervaardigen van dub
bele stuivers voor rekening van de Bewindhebbers 
der Oostindische Compagnie te Amsterdam, die 
één van zijn belangrijkste opdrachtgevers zullen 
blijken te zijn. Voor hen worden nagenoeg alle 
jaaroplagen dubbele stuivers alsmede de scheep
jesschellingen 1711 en 1712 geslagen. 
In 1705 krijgt Herbert herhaalde malen een 
oproep van de Raden en Generaalmeesters van de 
Munt om naar Den Haag te komen en de eed in 
hun handen af te leggen. Indien hij niet aan deze 
oproepen zal voldoen, zullen de Raden en Gene
raalmeesters maatregelen treffen, die er niet om 
liegen! Onder bedreiginge in cas inobedientie van 
niet alleen daer over aen haer Hoog Mogendhe
den te sullen clagen. Maer oock aen alle coop-
luiden en handelaers op de munte kennisse geven 
van sijn muntmeesters non qualificaiie tot de 

exercitie van sijn ampt. En verders tegens hem, 
Marinus, als een contraventuir van de placcaten 
van den lande te procederen}^ De Friese Staten 
achten Herberts eed in hun handen afgelegd vol
doende, gelasten hem geen tweede eed af te leg
gen en nemen hem in bescherming tegen 
eventuele represailles van de Raden en Generaal
meesters. Herbert krijgt nogmaals een aanschrij
ving, nu om naar Kampen te komen. Hij voldoet 
aan de oproep, kennelijk beducht voor zijn ne
ring. Hiervoor ter verantwoording geroepen door 
de Staten van Friesland verklaart hij aan deze, 
dat hij in Kampen had gezegd, dat de Generaal
meesters ervan verzekerd konden zijn, dat hij de 
eed aan de Friese Staten gedaan als getrouw en 
eerlijk muntmeester zou nakomen. De Friese Sta
ten nemen genoegen met deze verklaring en be
schouwen de zaak als afgedaan.^' 
In 1709 verzoekt Herbert de Staten om de munt-
busopening niet te zijnen huize te doen plaatsvin
den vanwege een verbouwing aan het 
Holdingahuis.^'' In 1714 gelukte het het Holdin
gahuis wederom voor een periode van 30 jaren te 
huren, hetgeen in 1739 nogmaals geschiedde tot 
aan de afbraak van het muntgebouw op last van 
de Staten in 1756.̂ ^ 
Op 8 augustus 1714 wordt de Friese Munt verze
geld naar aanleiding van de klachten van de Ra
den en Generaalmeesters over het slaan van 

9. Friesland, Nederlandse gulden 1714, type met munt-
meesterteken (v.d. Wiel 57) 

minderwaardige guldens. De muntmeester wordt 
in civiel arrest genomen. Blijkbaar heeft essayeur 
Jongsma, die op een daartoe door de Staten van 
Friesland en de Burgemeesters van Amsterdam 
gedaan verzoek naar Leeuwarden was gekomen, 
geen onregelmatigheden kunnen ontdekken, want 
Herbert is tot 1719 in functie gebleven.'^* Kenne
lijk heeft een en ander wel gevolgen gehad; op
drachten van de Bewindhebbers der V.O.C te 
Amsterdam blijven uit, zilveren munten worden 
sindsdien niet meer gemunt. Alleen in 1715 en 
1717 slaat Herbert nog koperen duiten. Volgens 
de Kroniek van Friesland 1700-1800 zou Herbert 
te weinig hebben gebust, ontslag hebben gekregen 
en 500 goudguldens boete hebben moeten beta-

80 



12. Friesland, duit 1717 (V. 131.7) 

len. De kroniekschrijver had een dikke duim! In 
1718 verzoekt Herbert de Staten van Friesland 
hem ontslag te verlenen ten gunste van Dr. Al-
bartus Ketel. Voorts verzoekt hij de Staten zijn 
muntgereedschappen tegen betaling over te ne
men. Beide verzoeken worden ingewilligd,^' 
waarna Herbert op 30 november gelast wordt 
geen reparaties aan het Holdingahuis of de munt
gereedschappen te laten verrichten zonder 
toestemming van de gecommitteerden tot 's land-
schapswerken, degenen die belast waren met het 
toezicht op de domeinen.^*. 
Herbert koopt een officiersrang in het leger. De 
laatste keer, dat we hem in de archieven tegenko
men, is in 1722,^' wanneer hij als luitenant van 
een compagnie infanterie als getuige moet optre
den in een rechtszaak betreffende een steekpartij 
in een herberg. 

De door Herbert Marinus geslagen munten 
Van Herbert Marinus zijn twee emissies Neder
landse guldens bekend, van 1705 en 1714. Van de 
emissie 1705 komen in de literatuur guldens voor 
met het jaartal 1705 en het in de stempel gewij
zigde jaartal 1705 over 1704. Daar waar in de li
teratuur sprake is van een gulden 1705 en deze 
ook is afgebeeld, blijkt bij nadere beschouwing 
van de afbeelding, dat we te maken hebben met 
1705 over 1704: de jaartalwijziging is over het 
hoofd gezien. Bij navraag bij een aantal Neder
landse penningkabinetten, enkele munthandelaren 
(waaronder het kaartsysteem van de firma J. 
Schulman) en een aantal verzamelaars van Friese 
munten is mij gebleken, dat alleen 1705 over 
1704 voorkomt. Hoewel Herbert op 29 mei 1705 
toestemming kreeg voor het slaan van guldens, is 
hem in 1704 vermoedelijk reeds het uitzicht gege
ven op een op korte termijn aan hem te verlenen 
opdracht en heeft hij, vooruitlopend daarop, 
stempels laten vervaardigen met het jaartal 1704. 
Aangezien de opdracht tot eind mei van het vol
gende jaar uitbleef, heeft Herbert het jaartal in 
de stempels laten wijzigen. Vermoedelijk zijn in 
1705 geen nieuwe stempels meer vervaardigd. 
Over de scheepjesschellingen 1711 en 1712 kan 
worden opgemerkt, dat de opdrachten en 
toestemmingen tot het slaan in resp. 1710 en 
1711 werden verleend. Aangezien uit het over
zicht blijkt, dat Herbert in die jaren eveneens 

10. Friesland, scheepjesschelling 1711 (v.d. Wiet 73) 

II. Friesland, dubbele stuiver 1710 (V. 216.1) 

omvangrijke opdrachten tot het slaan van dubbe
le stuivers heeft gekregen, heeft hij aan de uit
voering van de laatste voorrang verleend. De 
dubbele stuivers 1712 behoren vermoedelijk tot 
de emissie 1711. 
Ten aanzien van het gebruik van munt- en munt-
meestertekens is Herbert zeer inconsequent ge
weest. De guldens 1714 komen zowel met als 
zonder muntmeesterteken voor, terwijl een 
meesterteken op alle overige muntsoorten ont
breekt. Het teken van de Friese Munt, een klim
mende leeuw naar links, komt alleen voor op de 
dubbele stuivers en de duiten. De rozetten die op 
het keerzijdeomschrift van de scheepjesschellin
gen voorkomen, moeten gezien worden als vullin
gen van de overgebleven ruimte. 

De door Egbert en Herbert Marinus gebruikte 
muntmeestertekens - zeemeerminnen, sirenen of 
zeemeermannen? 
Zoals reeds gesignaleerd, gebruikten Egbert en 
Herbert Marinus zeewezens als muntmeesterte
kens, die in de numismatische literatuur meestal 
beschreven worden als 'sirenen' of 'zeemeer
minnen'. 
Volgens Besier'" staan zij op de stad-Groninger 
munten zowel naar links als naar recnts gewend. 
Verkade " beeldt de meestertekens op de Gro
ninger florijnen alleen naar links gewend af, ter
wijl ze op de schelling ontbreken. Hoe dit laatste 
mogelijk is, zal wel altijd een vraag blijven. In
derdaad zijn enkele exemplaren - waaronder een 
piedfort - van de florijn 1690 (type Verk. 184.4) 
alsmede één enkele schelling 1690 bekend met het 
muntmeesterteken naar links gewend. Zij behoren 
echter tot de grote zeldzaamheden; in de praktijk 
staan de zeewezens op florijnen en schellingen 
overwegend naar rechts gewend. In de gevallen. 
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waarin de meestertekens naar links gewend zijn, 
is vermoedelijk sprake van een vnj snel ontdekte 
vergissing van de stempelsnijder, die kennelijk te 
letterlijk naar het positieve voorbeeld heeft ge
werkt. Dergelijke vergissingen komen op munten 
vrij frequent voor. 
Als in de zestiger jaren De Vries en Van der Wiel 
hun Compendium van de munten der Zeven Ver
enigde Nederlanden 1576-1795 uitgeven, wordt 
een tipje van de sluier rond het mysterie van de 
zeewezens opgelicht door de opmerking bij de 
Friese gulden 1714: muntmeesterteken zeemeer
min uit het familiewapen van de muntmeester H. 
Marinus. Onmiddellijk wordt het tipje van de 
sluier weer losgelaten, waar bij de stad-Groninger 
munten gesproken wordt van het muntmeesterte
ken sirene (zonder de toevoeging als vermeld ach
ter de Friese gulden) en bij de Friese munten van 
een zeemeermin.^^ Er is kennelijk verschil. Voor 
een goede beeldvorming is het zinvol om even te 
schetsen, hoe zeemeerminnen en zeemeermannen 
over het algemeen worden weergegeven op schil
derijen, tegels en wat dies meer zi j . ' ' 
Het mannelijke zeewezen, de zeemeerman, staat 
in het platte vlak doorgaans en profile afgebeeld, 
heeft het bovenlijf van een man en het onderlijf 
van een vis. Hij heeft kort haar, draagt meestal 
een helm en is voorzien van attributen zoals 
zwaard, rondas (= ovaal schild), rondhout ( = 
rond houten voorwerp, waarvan helmstokken, 
ra's, etcetera gemaakt worden) of iets dergelijks. 
Omdat hij wapendrager is, kijkt hij recht voor 
zich uit. Bijgaand een afbeelding van zeemeer
mannen op stoeptegels in de gevel van het pak
huis 'London' aan de Hoge der A te Groningen, 
die, overigens zonder enig bewijs, wel in verband 
zijn gebracht met de Marinussen.''' Het vrouwe
lijke zeewezen, de zeemeermin of sirene, oor
spronkelijk verschillende wezens, maar sinds de 
middeleeuwen tot één begrip geworden, heeft het 
bovenlijf van een vrouw en het onderlijf van een 

vis. Ze staat in het platte vlak doorgaans met 
haar charmes najir voren gewend. Ze heeft lang, 
tot op het middel afhangend haar, is soms ge
tooid met plantenslingers en is voorzien van attri
buten, zoals een spiegel, kam, na£ild, etcetera. 

14. Gevelsteen 'De Meeremin' uit 1659 in de Hand-
boogstraal te Amsterdam, achtergevel van de Universi
teitsbibliotheek 

Terug nu naar de muntmeestertekens van Egbert 
en Herbert. De aan het Latijn ontleende achter
naam 'Marinus' betekent letterlijk 'van de zee'. 
Het is de mannelijke vorm van het woord en 
heeft een duidelijke relatie met de beoefening en 
de exploitatie van de scheepvaart door de Mari-
nussen. Het huidige familiewapen is een zeemeer
man, gehelmd en met een schild en een zwaard. 
Het is zeer de vraag, of schild en zwaard histo
risch juist zijn. Dat de zeemeerman ook oudtijds 
als familiesymbool gebruikt is, bewijst het lakze-
gel op een brief uit 1726 van Herberts broer Lu
cas. Hierop zijn vier in een cirkel geplaatste 
zeemeermannen met elk een lang rond voorwerp 
(rondhout?) in de hand te zien; zij kijken als wa
pendragers recht voor zich.' ' Het kan ook geen 

13. Pakhuis 'London', Hoge der A 21 te Groningen. Stoepstenen met zeemeermannen 
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15. Wapen van de familie Marinus 

toeval zijn, dat Egbert voor \ deel eigenaar was 
van een schip, genaamd 'De Meerman'. Het is 
aannemelijk dat Egbert een grote invloed heeft 
gehad op de naamgeving van dit schip. 
Hoewel de poinfoenen van de muntmeesterteken 
in alle gevallen klein en primitief zijn gesneden, 
is toch wel te zien, dat we met mannelijke zeewe-
zens te maken hebben. Zij zijn kortharig, kijken 
als wapendragers recht voor zich uit, hebben 

16. Detail van een florijn 1690 van de stad Groningen 
met het muntmeesterteken 'zeemeerman' naar links 

17. Detail van een florijn 1691 (piedfort) van de stad 
Groningen met het muntmeesterteken 'zeemeerman' 
naar rechts 

evenals op het lakzegel een krul in de staart en 
een rond voorwerp in de hand. Doordat het on
der de hand uitstekende deel soms korter is dan 
het erboven uitstekende deel en dit laatste naar 
boven toe dikwijls iets uitloopt, geeft het de in

druk een zwaard of een spiegel te zijn. Bij nauw
keurige beschouwing blijkt er slechts sprake te 
zijn van een lang rond voorwerp, mogen we zeg
gen een rondhout? 
De mogelijkheid bestaat, dat Herbert, die de 
muntgereedschappen van vader Egbert heeft 
geërfd, diens poinfoenen voor het aanbrengen 
van de meestertekens in de stempels voor de gul
dens 1714 heeft gebruikt. Nader onderzoek zal 
dit moeten uitwijzen. 

Ik hoop te hebben aangetoond, dat de door Eg-
bert en Herbert Marinus gebruikte muntmeester-
tekens geen zeemeerminnen of sirenen zijn, maar 
aan het familiewapen ontleende zeemeermannen. 
Uit alles blijkt namelijk een duidelijke relatie tus
sen de door de familie Marinus beoefende en 
geëxploiteerde scheepvaart, de keuze van de fa-
mihenaam, het familiewapen, de naamgeving van 
het schip en de muntmeestertekens. 
Rest mij de heer H.J. Marinus (Raalte, nazaat 
van Egbert) te bedanken voor inzage in het fami-
Uearchief en het Koninklijk Penningkabinet te 
Leiden en het Groninger Stadsarchief voor het 
geleverde fotomateriaal. 
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Iets over mr Jacob 
Dirks (1811-1892) 
door G. Elzinga 

Allen die zich verdiepen in de numismatiek ko
men vroeg of laat - maar meestal vroeg - de 
naam van mr Jacob Dirks tegen. Onderscheidt 
men in de numismatiek twee gebieden, nl. dat 
van de munten en dat van de penningen, dan is 
het de muntverzamelaar die in verband met de 
oudere Nederlandse munten vooral de namen 
Van der Chijs en Verkade kent, de penningcollec-
tionneur voor de oudere penningen vooral Van 
Loon. Maar Jacob Dirks was van beide markten 
goed thuis. Zowel over munten als over pennin
gen zijn belangrijke, nog steeds geraadpleegde 
schrifturen van zijn hand verschenen: over pen
ningen in tijdschriften en boeken en over munten 
in de vorm van artikelen in met name De Vrije 
Fries en de Revue de la Numismatique Beige (la
ter: Revue Beige de la Numismatique). 

Mr Jacob Dirks was niet alleen numismaticus. 
Hij was ook historicus, advocaat, politicus, nego-
ciant, steenfabrikant en kenner van menig merk
waardig fenomeen in de Friese cultuur en de 
geschiedenis daarvan. Hij genoot eer en aanzien 
in binnen- en buitenland, werd diverse malen 
voor zijn prestaties met goud beloond en zette 
zich bovenal in voor het Fries Genootschap van 
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, dat hij bijna 
60 jaar met hart en ziel was toegedaan. 
Geboren in 1811 te Leeuwarden, werd hij in 1830 
student in de rechten te Franeker (Atheneum), 
dat hij in 1833 weer verliet om in Leiden verder 

te studeren. Reeds in 1835 promoveerde hij (op 
de geschiedenis van de veemgerichten) en in 1836 
werd hij lid van het Fries Genootschap. Gehuwd 
in hetzelfde jaar, werd in 1838 zijn enig kind ge
boren, een dochter, die het echtpaar helaas nog 
bij beider leven weer zou verliezen. Maar het zou 
te veel vermoeien als ik u alle data van gebeurte
nissen zou noemen, die Dirks' leven markeren, 
dan wel later van grote betekenis zouden blijken 
te zijn. Toch ontkom ik er niet geheel aan, zeker 
niet als we zijn betekenis als numismaat van de 
eerste orde trachten te belichten. 
Een belangrijke datum in dit opzicht is 1847, 
toen hij erelid van de Numismatische Gesellschaft 
te Berlijn werd. Dat was in die tijd een der meest 
toonaangevende en erelid daarvan te worden be
tekende dat Dirks, nog geen 36 jaar oud, reeds 
grote prestaties moest hebben geleverd op nu-
mismatisch gebied. Dat had hij ook: met zijn bij
dragen in de Vrije Fries (tussen 1844 en 1859) 
over de toen nog vrijwel onbekende 'Brunonen'-
muntjes uit de 1 Ie eeuw en die van de Friese ste
den uit de 15e eeuw. In 1848 werd Dirks lid van 
de Tweede Kamer en zou dat tot 1866 blijven, 
toen Heemskerk, die een geheel andere politieke 
richting voorstond, minister-president werd. In 
zijn functie van Kamerlid legde Dirks vele inter
nationale contacten, die hem o.m. hielpen vele 
van de reeds genoemde Brunonen-munten uit het 
Oostzeegebied naar Friesland terug te laten 
keren. 
In 1851 wordt hij erelid van de Société Royale de 
la Numismatique Beige en in 1852 voorzitter van 
het Fries Genootschap. In die kwaliteit weert hij 
zich op onnavolgbare wijze voor de belangen van 
het Genootschap, weet hij het in 1834 gestichte 
numismatische Kabinet aanzienlijk te verrijken en 
is hij een der grote motoren achter de Historische 
Tentoonstelling in het Paleis van de Gouverneur 
des Konings te Leeuwarden in 1877. Deze levert 
zelfs een zodanig batig saldo op, dat een groot 
patriciërshuis in de stad kan worden gekocht om 
daar het Fries Museum in te vestigen, dat in 1881 
wordt geopend. Op de 100ste bijeenkomst van 
het Fries Genootschap in 1861 houdt Dirks een 
gloedvol betoog over wat het Genootschap nog te 
doen staat, waarbij het natuurlijk geen wonder is 
dat hij o.m. uitbreiding en versterking van het 
Munt- en Penningkabinet voorstaat. Gedurende 
een reeks van jaren heeft hij ook avondvullende 
voordrachten over zeer uiteenlopende onderwer
pen gehouden. In 1886 is Dirks 50 jaar lid en 
dan wordt door het Fries Genootschap de eerste 
penning uitgegeven, geheel te zijner ere. Hij 
krijgt hem aangeboden in goud, zilver en brons 
en Dirks wordt ook erelid. 
Er zijn nog andere interessante data. In 1859 
wordt hij Ridder in de Orde van de Nederlandse 
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Leeuw en in 1863 trouwt zijn dochter met S.A. 
van der Chijs, een zoon van de numismaat prof 
P.O. van der Chijs. Vier kleindochters wordei' 
hem geschonken vóór in 1884 de dochter aan de 
familie ontvalt. Het eerste goud wordt aan Dirks 
toegekend in 1846 voor zijn studie over de koop
handel van de Friezen tot de tijd van Karel de 
Grote, over welke materie het Utrechts Genoot
schap een prijsvraag had uitgeschreven. Hetzelfde 
Genootschap vereerde hem in 1850 met zilver 
voor een verhandeling over het verblijf der heide
nen of z.g. Egyptiers in de Nederlanden. In 1876 
ontvangt Dirks de grote gouden medaille van 
Teylers Genootschap voor zijn studie over De 
Noord-Nederlandse Gildepenningen. In 1881 
krijgt hij de gouden medaille van de Belgische 
koning en in 1888 opnieuw goud van Teylers Ge
nootschap voor zijn Beschrijving der Nederland-
sche penningen 1813-1863. Over de toekenning 
van de gouden medaille in 1876 mag hier niet on
vermeld blijven dat Dirks de enige inzender is ge
weest van een antwoord op de in 1874 
uitgeschreven prijsvraag. Dit antwoord zendt hij 
in met het motto Men moet niet aan het oude 
blijven hangen onder de schuilnaam Bierman. 
Het motto kenmerkt Dirks als een typische 19e 
eeuwer: een verlicht man. Het oordeel van enige 
commissieleden is niet onverdeeld gunstig. A. 
Fruin uit Leiden, die de inzender echter wel bui
ten twijfel (. ) een veelwetend penningkundi-
ge noemt, maakt o.m. aanmerkingen op de 
methode van beschrijving en zou graag een inlei
ding zien over het ontstaan en het gebruik der 
gildepenningen en over het wezen van de gilden 
zelf en hun plaats in de maatschappij. Ook wil 
hij de penningen liever naar gewest zien geordend 
dan naar de gekozen alfabetische volgorde van de 
steden. Niettemin brengt hij lof aan de schrijver, 
die getuigt van zoo uitgebreide kennis en van 
zooveel vlijt en liefde voor het onderwerp. Wor
den de feilen verbeterd dan raadt hij de bekro
ning wel aan. Dat doet ook J. de Bosch Kemper 
uit Ellecom, die daarbij wel opmerkt dat de kun
dige schrijver zich blijkbaar heeft gehaast, zodat 
het werk meer bouwstoffen bevat, dan wel eene 
geheel afgewerkte verhandeling is. In de vergade
ring van de Directeuren van 7 april 1876 wordt 
de beloning dan ook toegekend, maar men wenst 
wel dat verscheidene gebreken verbeterd zullen 
worden vóór de verhandeling wordt gedrukt en 
uitgegeven. Ook van de prijsvraag, die hij in 
1888 wint blijkt Dirks de enige beantwoorder te 
zijn geweest, maar de bewondering voor zijn 
werkstuk is weer algemeen. De Directeuren van 
Teyler kunnen zich opnieuw verenigen met het 
voorstel hem de uitgeloofde grote gouden medail
le toe te kennen.* 
In 1891 krijgt hij een eremedaille van de stad 

Leeuwarden en in 1892 wordt Dirks erevoorzitter 
van het Fries Genootschap en erelid van het Ne-
derlandsch Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde. Kort daarna overlijdt hij in hetzelfde 
jaar, 81 jaar oud na een ziekte van slechts enkele 
dagen. Zijn eigen collectie, ruim 10.000 stuks, 
laat hij aan het Fries Genootschap na en omvat 
Nederlandse gildepenningen, legpenningen betref
fende de Republiek, historie-penningen van na 
1813 en insignes. Een bijzondere man was heen
gegaan: bijzonder door de vele gaven die hij had 
en tot het uiterste wist te benutten, alsmede door 
de enorme werkkracht die uit zijn gehele oeuvre 
spreekt. Bijzonder ook door de liefde voor Fries
land en de Friese cultuur en omdat hij - ondanks 
het feit dat hij in omstandigheden verkeerde die 
hem een rustig leven konden verzekeren, die rust 
niet zocht noch wenste - zijn licht niet onder de 
korenmaat zette en dit in woord en geschrift tot 
in zijn laatste levensjaar tot veler profijt liet 
schijnen. 
Behalve de numismatiek hadden nog tal van an
dere zaken zijn belangstelling. Vele geschiedkun
dige feiten van zeer uiteenlopende aard belichtte 
hij, zoals duidelijk blijkt uit de lange en geva
rieerde reeks van artikelen, o.m. genoemd in de 
necrologie door Pleyte en in het Repertorium 
Frieslands Verleden. Enkele voorbeelden daaruit 
zijn: het aandeel dat Noord-Nederlanders, in het 
bijzonder de Friezen, hadden aan de kruistochten 
(1842); de tochten der Friezen onder Karel de 
Grote tegen de Wilten en Avaren (1850); een reis 
van Leeuwarden naar Londen in 1661 (1860); de 
Hernhutterse gemeente in Akkrum in 1797 
(1885), enz. enz. Verder nam hij de ordening van 
de archieven van de Tweede Kamer op zich, be
zocht hij oudheidkundige congressen - niet om 
ze alleen mee te maken, maar ook om er ge
schriften over en door te kunnen samenstellen. 
Zo had b.v. het verschijnsel van onze Friese ter
pen zijn grote belangstelling, getuige De Vrije 
Fries van 1886, waarin hij schrijft over hetgeen 
de Italiaanse archeoloog Luigi Pigorini (ontmoet 
op een congres in Bologna) over zijn bezoek aan 
de toen in afgraving zijnde terp van Aalsum bij 
Dokkum mededeelt. 
Tot slot vermelden we nog de penning, die op 
zijn 25-jarig huwelijk in 1861 is uitgegeven en 
vinden we zijn naam ook op de door de Neder
landse leden van de Société Royale de la Nu-
mismatique Beige in 1873 aan Renier Chalon 
aangeboden penning, toen deze voor de 25e maal 
tot voorzitter van de Société werd verkozen. 
Naar mijn mening is het dan ook niet ten on
rechte dat aan de Numismatische Kring Friesland 
de naam van mr Jacob Dirks is gegeven. De zeer 
vele van Dirks' andere interessen zijn toch, zij 
het wellicht via een omweg, ten nauwste met nu-
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mismatiek verbonden. Met koophandel b.v. zijn 
munten in het geding, met gedenkwaardige voor
vallen vaak bepaalde penningen en het terpafgra-
ven bracht immers enige muntvondsten aan het 
licht die overal opzien baarden. Maar zijn naam, 
die zo met ere moet worden genoemd, brengt 
ook verplichtingen met zich mee. Van harte hoop 
ik dat onze Kring er een mag worden, die voort
borduurt op één van Dirks' doelstellingen: de 
liefde voor de numismatiek tot uiting te brengen 
in niet alleen passieve belangstelling, maar ook in 
verrijking van kennis om deze aan anderen over 
te dragen. 

Noot 
• Een en ander ontleend aan de archieven van Teyler's 

Genootschap te Haarlem, dat wij zeer erkentelijk zin 
voor de verleende toestemming tot inzage en het ge
bruik maken daarvan. Op andere bijzonderheden, 
o.m. over de correspondentie over de afbeeldingen 
van de in beide antwoorden beschreven stukken, ho
pen wij ook nog eens te kunnen ingaan. 
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Personalia ^~^ ^"^ 

IN MEMORIAM IR F. SEVENHUIJSEN 
1916-1987 

Op 7 februari 1987 overleed plotsehng, op zeven
tigjarige leeftijd, Frank Sevenhuijsen. Frank was 
tot zijn pensioen werkzaam als adjunct-
Rijksbouwmeester. Na zijn drukke werkzaamhe
den als architect en vormgever kwam er tijd en 
energie vrij voor andere zaken. Hij begon zijn 
'jeugdverzameling' munten uit te breiden en 
vooral te ordenen. Hij deed hiervan al spoedig 
verslag in De Beeldenaar (1984, p. 3-6). Wat bij 
een ander zou kunnen leiden tot een rustige hob
by voor de oude dag, werd bij Frank een nieuw 
leven. Met het voor hem kenmerkende enthousi

asme ontwikkelde hij zich in korte tijd tot één 
van onze beste numismaten. Zijn werktempo en 
vitaliteit deden daarbij zijn kalenderleeftijd vol
komen vergeten. Frank deed verslag van zijn we
tenschappelijke werk in het Jaarboek voor Munt
en Penningkunde. Het was zijn bedoeling om 
hierin een serie artikelen te publiceren over de 
totstandkoming van de Nederlandse munten van 
het begin van deze eeuw, en daar later op te pro
moveren. Door zijn veel te vroege dood zijn er 
nu pas twee bijdragen verschenen, terwijl een 
derde persklaar is. Uit zijn artikelen leert men 
Frank Sevenhuijsen kennen als een zorgvuldig en 
creatief wetenschappelijk onderzoeker met, hoe 
kan het ook anders, een enorm sterk ontwikkeld 
gevoel voor vormen en vormtaal. 
Naast zijn wetenschappelijke werk was hij ook 
actief in het verenigingsleven. Hij was voorzitter 
van de Numismatische Kring 's-Gravenhage en 
lid van de eeuwfeestcommissie van het Genoot
schap. Hij was tevens lid van de 'Commissie Bij
zondere Uitgiften 1987 en 1989' die de Staatsse
cretaris van Financiën adviseert bij de uitgiften 
van de zilveren vijftigguldenstukken. Ook vond 
hij het vanzelfsprekend dat men een beroep op 
hem deed als architect en vormgever. Hij as
sisteerde bij de verhuizing en inrichting van het 
Koninklijk Penningkabinet en samen met J. Lin-
gen ontwierp hij de opbouw van de gemeen
schappelijke presentaties van het Penningkabinet, 
's Rijks Munt en het Genootschap op de Holland 
Coin Fair '87. Door zijn grote bescheidenheid 
vielen zijn activiteiten misschien niet zo op. De 
grote belangstelling bij zijn crematie in 'Ocken-
burg' te Den Haag maakte echter duidelijk dat 
velen afscheid wilden nemen van een goede 
vriend en collega, van iemand die we nog lang 
niet kwijt wilden en die eigenlijk zelf nog zo veel 
wilde doen. Onze gedachten gaan uit naar zijn 
vrouw en familie. Mogen de goede herinneringen 
aan Frank hun tot steun zijn in hun verdriet. 

Bert van Beek 

Verenigingsnieuws /^~^ 

KON. NED. GENOOTSCHAP VOOR MUNT-
PENNINGKUNDE 

De voorjaarsbijeenkomst zal op zaterdag 16 mei 
gehouden worden te VenIo, in samenwerking met 
het Goltziusmuseum. Na de ontvangst en de kof
fie (vanaf 10.00 u) volgen de jaarvergadering en 
een ontvangst op het stadhuis. 
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Op het middagprogramma staan voordrachten 
van: 
J.M.W.C. Schatorjé (conservator Goltziusmu-
seum), 
drs C E . Dekesel over Goltzius en 
drs H.W. Jacobi over de muntvondst Venlo. 

De najaarsbijeenkomst zal gehouden worden te 
Tiel op 26 september. 

Tentoonstelling 

^17^37 
5000 JAAR GESNEDEN STENEN 
De expositie in de Spaar- en Voorschotbank te 
Surhuisterveen (Torenplein 7) wordt gecontinu
eerd tot 25 september 1987. 

VAN SEN TOT YEN 
De tentoonstelling over Japanse munten in het 
Museum voor Volkenkunde te Rotterdam (zie 
Beeldenaar 1986 p. 482) blijft te zien tot 5 sep
tember 1987. 

Van en voor 
de kringen 
KRINGBIJEENKOMSTEN 
Groningen 
Dr A.J. Bemolt van Loghum Slaterus houdt op 
15 mei een voordracht met als titel: Penningen 
van de Friese stadhouders. 
Twente 
9 april een bijeenkomst in Rijksmuseum Twente 
met als onderwerp de verzameling penningen van 
de Wederdopers. 
14 mei houdt de heer J.B. Westerhof uit Sneek 
een voordracht met als titel: Muntvondsten uit 
het stadsgebied van Sneek. 

MEDEDELINGEN 
Den Haag 
De Kring den Haag heeft in het centrum van 
Den Haag een andere plaats van samenkomst ge
vonden: De Regentenkamer van het voormalig 
Oudemannen-Huis, Oude Molstraat 25, Den 
Haag. 
'De Baronie' Breda 
Deze Kring maakte voor zijn leden een jaaragen
da van 1987 in de vorm van een Nieuwjaarskaart 
waarop alle Kringavonden waren onderstreept. 
Een idee voor andere Kringen? 

Wat doet 

A.G. VAN DER DUSSEN B.V. 

nu eigenlijk allemaal voor u! 

(a) Antieke Munten 
Wij geven uit prijslijsten van romeinse en 
griekse munten. Deze zullen wij u op verzoek 
gaarne toezenden. 
Inkoop. Verzamelingen of betere losse stukken 
kunnen zowel tegen contante betaling worden 
aangekocht als in Maastricht worden geveild. 
Topstukken of topverzamelingen kunnen door 
ons discreet naar betere buitenlandse huizen 
worden doorgesluisd. 
Wij zullen u gaarne adviseren teneinde de beste 
resultaten te verzekeren. 

(b) Buitenlandse munten 
Om kort te zijn - als boven. Wij hebben vele 
buitenlandse contacten en zijn de meest 
internationale firma in de Nederlanden. 

(c) Numismatische literatuur 
Even opscheppen! Wij zijn één van de grootste 
specialisten ter wereld. Zoekt u een boek - wij 
hebben het of zullen gaarne pogen het voor u 
op te sporen. De standaardboeken en boekjes 
hebben wij natuurlijk ook. Onze nieuwe 
literatuurlijst (in voorbereiding) kunt u nu al 
aanvragen (kosten f2,50 / giro 15.38.597 onder 
vermelding van 'literatuurlijst'). Onze jaarlijkse 
boekenveilingen in Maastricht zijn natuurlijk 
voor de insiders al klassiek. 

(d) Munten en Penningen 
en Bankbiljetten 
van de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden 
Eigenlijk weer als boven, (a) en (b). U kunt bij 
ons alle kanten uit. Er is geen pot of er past 
een deksel op. Als u tot ons komt zijn voor wat 
eventuele verkoop betreft onze adviezen gratis 
en vertrouwelijk. Voor belangrijke verzamelingen 
en losse munten verplaatsen wij zowel in het 
Koninkrijk België als in het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

A.G. van der Dussen bv 
Hondstraat 5 - 6211 HW Maastricht 

Telefoon 043-215.119 

Telex 56476 numis nl. 

(De echte experts waar, 
wij herhalen, u alle 

kanten mee uit kunt). 
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Voor het 50-jarlg huwelijk van hunne 
koninklijke hoogheden prinses Juliana en 
prins Bernhard heeft de Coinfair een pen
ning laten verschijnen in het messing, 
zilver en goud, in proef geslagen. Deze 
penningen zijn nog steeds verkrijgbaar, 
op telefonische aanvraag, bij Joan van 
Koningsbrugge, firma PHOENIX. 

MUNTENHANDEL 

PHOENIX 
Joan F. J. V. Koningsbrugge 
Merwedestraat 18 - 9406 RM Assen 
Telefoon 05920-52045/52517 
K.v.K. Meppel nr. 26842 - giro 72244 

VERKOOP AAN HUIS NA AFSPRAAK 
Gratis prijslijst op arnvraag 

ONONTBEERLIJK: 

VERZAMELBAND 
DE BEELDENAAR 

een in kunststof uitgevoerde pennen-

band in Beeldenaar blauw met zilver-

opdruk. 

Voor u, abonnee, diè zijn/haar num

mers van de Beeldenaar veilig, handig 

en overzichtelijl< bijeen wil houden en 

voor wie de Beeldenaar een blijvende 

waarde vertegenwoordigt. 

U komt In het bezit van uw 'Verzamelband 
Beeldenaar' door /• 18,50 op gironummer 
3808080 over te maken t.n.v. De Beeldenaar, 
Postbus 420, Zeist, onder vermelding van 
'Verzamelband de Beeldenaar'. 

^ 
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Utrecht 
3 Gulden 1682. Type als voren. Jaartal boven kroon van het prov. wapen. 

Delm. 1132. Verk. 110.3. Zeer fraai. 

-^S^S '̂" 
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NUMISMAAT 
gespecialiseerd in provinciaie munten, historie- en 

moderne penningen van alle landen. 

Hoogend 18, 8601 AE Sneek 
tel 05150-17198 - s maandags gesloten 
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BATAVIA 

G. J. Rietbroek - numismaat 
Zoutmanstraat 32 
Den Haag 
tel.: 070-451772 

in- en verkoop van: 

antieke munten 
provinciale munten 
koninkrijksmunten 
buitenlandse munten 
penningen 
primitief geld 
bankbiljetten 

tevens hebben wij een 
grote collectie boeken, 
catalogi en accessoires 

Lid 

onze winkel is geopend: 

dinsdag t/m zaterdag 
tussen 10.00 uur en 18.00 uur 
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Het Nederlandse bankbiljet 
EEN CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

door J. Grolle 

6. Roodborstjes 
Na de vervaardiging van voorlopige bankbiljetten was het zaak 
zo snel mogelijk met de produktie van definitieve biljetten te be
ginnen. Daartoe werd bij firma Jan Kool & Comp. te Zaandijk 
veiligheidspapier besteld, dat op 2 september 1814 werd geleverd. 
Het bestond uit extra dun, fijn en sterk wit handgeschept velijn-
papier. De beveiüging omvatte een watermerk, bestaande uit Ne
derlandsche Bank in lichte letters over twee regels. Bovendien 
was een opdruk met de woorden Nederlandsche Bank in blauw
groene cursieve letters in kopergravure aangebracht, gedrukt door 
A. Koning te Amsterdam. Deze opdruk stond in twee regels iets 
onder het midden van elk biljet. In oktober 1814 leverde Ensche
dé op dit papier 37.936 biljetten van een gewijzigde teneur of 
model. De beveiligingsrand met muziekschrift was alleen toege
past aan de korte zijden van het biljet en het opschrift Neder
landsche Bank in geschaduwde kapitalen van de lettersnijder 
Matthias Rosart (ca. 1772) was van het biljet verdwenen ten 
gunste van de ondertekening door De Directie der Nederlandsche 
Bank. De doorlopende tekst van de betalingsbelofte was op een 
enkele omzetting na gelijk gebleven, doch werd afwijkend samen
gesteld uit de voorhanden zijnde lettertypen. De biljetten van dit 
definitieve model waren evenals de voorlopige biljetten in boek
druk eenzijdig bedrukt met rood-bruine inkt. Ze hadden een uni
form uiterlijk en formaat (9,5x21 cm) voor alle coupures en 
werden op de gebruikelijke wijze met de hand ingevuld en onder
tekend. De creatie van de voorlopige biljetten had plaats gevon
den in april en voor de ƒ 1000-coupure nog op 13 september 
1814. Op 1 november van dat jaar ving de eerste creatie van de 
definitieve biljetten aan die vanaf 16 februari 1815 in circulatie 
werden gebracht. 
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In 1818 scheen de voorraad van de biljetten aan
vulling te behoeven en werd tot een herdruk 
besloten. Deze herdruk werd ongewijzigd in 
oranje-rode inkt uitgevoerd, waardoor de biljet
ten van het definiteve model de naam 'roodborst
jes' kregen. De oplage was ca. 87.733 stuks' en 
de eerste exemplaren daarvan kwamen al in juli 
1818 in circulatie. Hun formaat was 9,2x20,3 
cm. 
Eveneens besloot de directie in 1818 tot aanmaak 
van reservebiljetten die in circulatie gebracht 
konden worden zodra er zich bij de biljettencir-
culatie moeilijkheden zouden voordoen. Deze bil
jetten werden ook bij Enschedé gedrukt, zij het 
in zwarte boekdruk en van een geheel afwijkend 
model op papier met een afwijkend watermerk. 
Zij zijn nooit in circulatie gebracht. Op 14 maart 
1825 nl. ontdekte men dat enkele biljetten gema
joreerd uit circulatie bij de Bank waren terugge
keerd. De waardebedragen van een ƒ25- en ƒ40-
biljet waren frauduleus verhoogd tot ƒ1000. 

Daarom besloot men de bedragen in het vervolg 
op de biljetten te drukken. Omdat echter die be
dragen bij de reservebiljetten met de hand inge
vuld moesten worden, zag men ervan af deze in 
circulatie te brengen. In plaats daarvan zond men 
de nog niet gecreëerde biljetten van de herdruk 
1818, te weten 45.413 exemplaren, op 17 maart 
naar Joh. Enschedé terug met het verzoek de 
waardebedragen op de biljetten in zwart op te 
drukken als waarborg tegen de geconstateerde 
vervalsing. Elke coupure kreeg daarvoor een ei
gen letter- en cijfertype voor de bedragen. 
De definitieve biljetten 1814 en hun herdruk van 
1818 noemt men roodborstjes van de Ie soort; de 
biljetten die in 1825 ontstonden door een waarde-
opdruk over de herdruk van 1818 worden rood
borstjes van de 2e soort genoemd. Het formaat 
ervan bedroeg derhalve ook 9,2x20,3 cm voor 
alle coupures. Van de 45.413 stuks werden er uit
eindelijk vanaf 18 maart 1825 44.350 gecreëerd 
(totaal ƒ17.587.000,—) die vanaf 27 maart in cir-
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culatie gebracht zijn. Tegelijkertijd werden de 
voorlopige biljetten en de roodborstjes van de Ie 
soort op 26 maart ter verwissehng opgeroepen.^ 
Tevens besloot de directie biljetten van een 3e 
soort in te voeren met een gewijzigd watermerk. 
Aan het watermerk Nederlandsche Bank werd het 
coupurebedrag in cijfers toegevoegd. De tekst en 
de beveiligingsranden bleven nagenoeg gelijk aan 
de voorgaande soorten, maar onder het woordje 
Zegge werd een romeinse cijferaanduiding ge
plaatst, variërend van I t /m IX voor resp. de 
coupures van ƒ1000 t/m ƒ25. Het formaat werd 
iets groter en bedroeg ca. 9,5 x 20,5 cm voor alle 
coupures. De oplage bedroeg 144.000 exemplaren 
en vanaf 1 juni 1825 zijn hiervan 135.800 stuks 
gecreëerd (totaal ƒ30.444.500,—). De laatste 
creatie had plaats in 1837. Nu iedere coupure 
zijn eigen watermerk had om de mogelijkheid tot 
vervalsing te verkleinen, werd de kans op pro-
duktiefouten vergroot. Al eerder hadden de rood

borstjes hun schoonheidsfoutjes gekend met een 
drukfout Directie in plaats van Directie; weldra 
circuleerden er nu biljetten van ƒ300 op water
merkpapier voor ƒ 100-biljetten. 
In 1833 was opnieuw aanmaak van nieuwe biljet
ten nodig met uitzondering van de coupures van 
ƒ500, ƒ300 en ƒ80. Deze biljetten van de 4e 
soort zijn gedrukt op watermerkpapier waarin 
een ruitjesmotief was toegevoegd aan de reeds 
bekende bestanddelen. De beveiligingsranden wer
den iets gewijzigd, o.a. doordat de ƒ-sleutels 
daarin werden vervangen door of vergezeld van 
zespuntige sterretjes. In totaal werden van 6 
maart 1833 tot 30 mei 1837 397.500 stuks ge
creëerd (ad ƒ19.924.860,—) en in circulatie ge
bracht. Het formaat was ca 9,2x20,5 cm. In 
1836 doken de eerste valse biljetten op. Enkele 
biljetten van ƒ60 waren geheel met een pen gete
kend, bezaten geen watermerk en vertoonden 
twee verkeerd gespelde handtekeningen: Muelman 
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3. Roodborstje 3e soort-1825; coll. DNB. 
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en Croockwit in plaats van Muilman en Croocke-
wit. Men liet daarop nieuwe biljetten drukken. 
Voor deze biljetten van de 5e soort betrok men 
papier bij de firma J.H. Amershoff te Apeldoorn 
dat was voorzien van een watermerk Nederland-
sche Bank plus coupure-aanduiding in cijfers en 
een zwart-groene gravureopdruk Nederlandsche 
Bank. Alle coupures werden aangemaakt, doch 
slechts die van ƒ100 en van ƒ25 werden ge
creëerd, resp. vanaf 14 september 1836 en 13 
maart 1837, in totaal 3000 stuks (ad ƒ225.000,—). 
Het model was gelijk aan de 4e soort onder 
toevoeging van een kabelrand aan de beveili-
gingsranden. Het formaat was ca 9,2x21 cm. 
In 1837 en 1838 werden de biljetten van de 6e 
soort gedrukt. Het watermerk bestond uit Neder
landsche Bank, een waarde-aanduiding in letters 
en een kabel- en meanderrand om een strengere 
beveiliging tegen namaak te scheppen. De gravu
re werd nu vervangen door boekdruk in zwart 
waarbij Nederlandsche Bank met gotische letters 

in een boog werd gedrukt onder toevoeging van 
1814 in cursief daaronder. Biljetten van ƒ500 en 
ƒ80 werden niet gedrukt, de overige werden ge
creëerd vanaf 6 november 1837 tot 22 januari 
1849, no. 333.500 stuks (totaal ƒ67.592.500). Het 
formaat was nu ca. 9,4x21 cm. 
Op 25 oktober 1843 vond de eerste creatie plaats 
van biljetten van de 7e soort. Deze waren ge
drukt op papier van de firma C. en J. Honig 
Breet te Zaandijk. Deze biljetten zijn gelijk aan 
die van de 6e soort; zij hebben evenwel geen 
kabel- en meanderrand in het watermerk. De 
coupures van ƒ500 en ƒ80 werden niet aange
maakt. Vanaf 25 oktober 1843 tot 28 januari 
1862 werden 1.068.3(X) stuks gecreëerd (totaal 
ƒ156.147.500,—). Het formaat was ca 9,6x21 
cm. 
De roodborstjes van de 2e t/m 7e soort hebben 
tot 2 januari 1921 gecirculeerd.' Bij hun intrek
king werden zij onbruikbaar gemaakt met een 
stempel VERNIETIGD en geborgen op de zolder 
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5. Roodborstje 5e soorl-1836; coll. DNB. 
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van het bankgebouw aan de Oude Turfmarkt . 
Toen die zolder enkele jaren later onder de last 
van de ingenomen bankbiljetten, waaronder 
1.746.976'' uit circulatie teruggekomen roodborst
jes en voorlopige biljetten, begon te kraken, zijn 
deze uiteindelijk fysiek vernietigd. De mogelijk
heid tot omwisseling verviel op 2 januari 1951 ge
heel. 

De roodborstjes waren voorzien van echtheids-
kenmerken waardoor het mogelijk was valse bil
jetten als zodanig te herkennen. Bij alle soorten 
is de g in Ontvangen gebroken; de n in Bank 
rechts boven is romein in plaats van gotisch. De 
Ie, 2e en 3e soort hebben in de rechter beveili-
gingsrand onderaan een afwijkende, kleinere O. 
Sinds de 5e soort wijst het sterretje rechts boven 
met één punt naar boven in plaats van met twee. 
Bovendien zijn bij de 5e en volgende soorten in 
de derde verticale lijn van links in de rechter be-

veiligingsrand op speciale wijze onderbrekingen 
opgenomen. En bij de 6e en 7e soort is het goti
sche woord Nummer gebroken. Aangezien de be
talingsbelofte op de roodborstjes en de voorlopi
ge biljetten een betalingsopdracht aan de Bank 
ten gunste van toonder inhoudt, werden deze bil
jetten als wissels zonder vervaldatum beschouwd. 
Bij overdracht endosseerde de bevolking dan ook 
veelal op de onbedrukte keerzijde. 

(wordt vervolgd) 

Noten 
1 Tot en met augustus 1824 waren 101.024 biljetten 

gecreëerd (totaal /35.314.025,—); de oplage van de 
voorlopige biljetten 1814 was 20.768 en die van de 
definitieve biljetten 1814 was 37.936. Hieraan dient 
de oplage van de 2e soort, nl. 45.413 toegevoegd te 
worden 
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2 Ned. Stcrt. 1825-73, 26 maart 1825; zie ook A.M. DE 

JONG Geschiedenis van De Nederlandsche Bank van 

1814 tot 1914, I (Amsterdam 1929) 169-171 en 198 

3 Opgeroepen voor verwisseling bij Kon. Besl. 1919-

55, 6 december 1919 {Ned. Stcrt. 1920-1) 

4 Per ultimo maart 1922. Van de 1.748.963 rood

borstjes en voorlopige biljetten die werden gecreëerd 

ter waarde van ƒ326.805.385,— waren er 1.897 niet 

uit circulatie teruggekomen; BA. VAN BALEN BLANKEN 

Het buiten circulatie gestelde bankpapier 1814-1862 

Almanali voor beambten van De Nederlandsche 

Bank (1923) 71-97 
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9. Endossementen op kz. f80 (herdruk-1818); coll. 
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Wat doet 

A.G. VAN DER DUSSEN B.V. 

nu eigenlijk allemaal voor u! 

(a) Antieke Munten 
Wij geven uit prijslijsten van romeinse en 
griekse munten. Deze zullen wij u op verzoek 
gaarne toezenden. 
Inkoop. Verzamelingen of betere losse stukken 
kunnen zowel tegen contante betaling worden 
aangekocht als in Maastricht worden geveild. 
Topstukken of topverzamelingen kunnen door 
ons discreet naar betere buitenlandse huizen 
worden doorgesluisd. 
Wij zullen u gaarne adviseren teneinde de beste 
resultaten te verzekeren. 

(b) Buitenlandse munten 
Om kort te zijn - als boven. Wi j hebben vele 
buitenlandse contacten en zijn de meest 
internationale firma in de Nederlanden. 

(c) Numismatische literatuur 
Even opscheppen! Wij zijn één van de grootste 
specialisten ter wereld. Zoekt u een boek - wij 
hebben het of zullen gaarne pogen het voor u 
op te sporen. De standaardboeken en boekjes 
hebben wij natuurlijk ook. Onze nieuwe 
literatuurlijst (in voorbereiding) kunt u nu al 
aanvragen (kosten f2,50 / giro 15.38.597 onder 
vermelding van 'literatuurlijst'). Onze jaarlijkse 
boekenveilingen in Maastricht zijn natuurlijk 
voor de insiders al klassiek. 

(d) Munten en Penningen 
en Bankbiljetten 
van de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden 
Eigenlijk weer als boven, (a) en (b). U kunt bij 
ons alle kanten uit. Er is geen pot of er past 
een deksel op. Als u tot ons komt zijn voor wat 
eventuele verkoop betreft onze adviezen gratis 
en vertrouwelijk. Voor belangrijke verzamelingen 
en losse munten verplaatsen wij zowel in het 
Koninkrijk België als in het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

A.G. van der Dussen bv 
Hondstraat 5 - 6211 HW Maastricht 

Telefoon 043-215.119 

Telex 56476 numis nl. 

(De echte experts waar, 
wij herhalen, u alle 

kanten mee uit kunt). 
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Onbekend maakt 
onbemind. Munten in de 
wereld van de Islam 
4: Randverschijnselen in het Oosten 

door L. Boezelijn 

Ditmaal wilde ik me niet laten leiden door het 
jaartal en dus deze reeks artikelen niet voortzet
ten met de Abbasiden. Ik blijf even stilstaan bij 
de muntslag in een tweetal gebieden aan de rand 
van het immens grote Islamitische Rijk. We zul
len ons verdiepen in de (munt)wederwaardighe-
den van de vorsten van Tabaristan en de emirs 
van Sind. 

De muntslag in Tabaristan 
Wie een luchtopname van de Iraanse hoofdstad 
Teheran onder ogen krijgt, ziet steevast op de 
achtergrond een met sneeuw bedekte bergketen 
oprijzen. Dit is het Elboers-gebergte met als 
hoogste punt de 5.671 meter hoge Demawend; 
langs de noordflanken ligt een smalle strook 
laagland aan de zuidkust van de Kaspische Zee. 
Deze in een gematigd zeeklimaat gelegen streek, 
thans Mazandaran geheten, werd vroeger Taba
ristan genoemd. Het grote rijk der Sassaniden 
was onder de aanvalsgolven van de Arabische le
gers ineengestort en de laatste koning Yazdgard 
III in 651 in de buurt van Merw vermoord. Des
ondanks zou het nog jaren duren voordat de 
moslims er in slaagden het door bergen afge
schermde Tabaristan te veroveren. Na Yazdgard's 
dood werd het een onafhankelijk vorstendom, 
geregeerd door de Ispahbaden; deze Iraanse 
vorsten sloegen munten die bijna geheel gelijk 
zijn aan die van de Sassaniden, echter met als 
belangrijkste verschil gewicht en grootte. Van Ta
baristan zijn namelijk alleen halve drachmes met 
een gewicht van circa 2 gram bekend. Het deter
mineren van deze munten vereist de nodige ken
nis en daarom zullen wij hier beide zijden en dé
tail bespreken. 

Op de voorzijde zien we binnen de cirkel een 
portretbuste in de stijl van de Sassanidenkoning 
Kusro II (590-627) met inscripties aan beide zij

den van het hoofd. Links staat vertikaal vermeld 
in Pehlevi-schrift t> Vaa/ rbJ , wat betekent: 
GDH ( = hwarrah: schittering, luister) en AFZUT, in 
de betekenis van 'het moge groeien, gedijen'. Ter 
rechterzijde wordt de naam van Farkhan (ook 
wel genoemd Farrox) ) f- ' j» ' of die van Khursi'd 
)bMi.Jr%« vermeld, de twee bekendste der Ispahba
den. 
Deze hemidrachmen geven aan de keerzijde -
eveneens in Pehlevi - links het jaartal en rechts 
de naam i*'tu}Jio't>= TPURSTAN: Tabaristan. Bij 
het ontcijferen van deze jaartallen dient men er 
op bedacht te zijn dat deze worden aangeduid 
volgens de zgn. 'Post-Yazdgard-Era'; deze jaar
telling begint op 11 juni 652, de Nieuwjaarsdag 
van het Iraanse zonnejaar volgend op die van de 
dood van Yazdgard. De jaartallen uitgedrukt in 
PYE lopen dus geheel gelijk op met onze AD-
telling. Op de munten wordt dit weergegeven in 
Pehlevi-woorden, bijv. jaar PYE 75 = 
tM/bcJ^ei» =PaNCh HaFTAT= AD 726. 
Het is begrijpelijk dat Tabaristan, ondanks haar 
strategische ligging, er op de lange duur niet in 
zou slagen zich de Islamieten van het lijf te hou
den. Omstreeks 757 rezen er grote problemen tus
sen de stadhouder van Rayy (nabij Teheran) en 
Khursfd, waarna kalief Mansoer zijn zoon op
dracht gaf het land te bezetten; hij slaagde er in 
zijn taak te volbrengen - Khursi'd moest vluchten 
en benam zich korte tijd later van het leven. Dit 
betekende echter niet dat hiermee de muntslag 
van Tabaristan tot het verleden behoorde, want 
de moslim-gouverneurs zetten het aanmaken van 
bijna identieke halve dirhems gewoon voort. 
Het muntbeeld onderging slechts geringe wijzigin
gen: ter rechterzijde van het hoofd staat de nu in 
het Arabisch gestelde naam van de betrokken 
gouverneur, terwijl het PYE-jaartal en de lands-
naam Tabaristan op de keerzijde in het Pehlevi 
gehandhaafd blijven. Wat ook niet verandert, is 
de inscriptie op de nogal brede muntrand; daar 
staat vermeld —3 o c = AFD = afad = prach
tig en linksonder (meestal) liHi = NYWK = ne-
wak = goed. 

Halve drachme van Moeqatil, PYE 139 
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Onderstaand ten behoeve van de determinatie de 
namen van de gouverneurs en de jaren, waarin 
zij hun gezag uitoefenden: 

'Omar ibn Al'Ala 
Sa'id 
Jarir 
Soeleiman 
Hani 
Moeqatil 
'Abdallah 

|r>x 
>JJCuj 

ff./^ 

^ ^ 

a>u. 
«aji>^ 

PYE 120-129 
121-129 
135-137 
133-137 
137-138 
129-139 
139-141 

De jaartallen overlappen elkaar vaak: waarschijn
lijk omdat Tabaristan een soort 'hoofd-gouver
neur' kende, bijgestaan door diverse 'sub
gouverneurs' voor de deelgebieden. 
Aparte vermelding verdienen nog de zogenaamde 
'Afzut-typen'. Deze halve dirhems geven geen 
naam van de gouverneur, maar laten inplaats 
daarvan slechts het woord AFZUT zien. Deze ano
nieme stukken werden geslagen in de laatste peri
ode van de muntslag van Tabaristan nl. van PYE 
129-143. Gedurende de periode van het 
Abbasiden-kalifaat waarin dit alles zich hoofdza
kelijk afspeelde, werden verder nog in de Ooste
lijke Perzische provincies Seistan, Choresmia en 
Sogdiana geruimte tijd drachmes geslagen naar 
aloud Sassanidisch voorbeeld. Deze munten va
riëren in gewicht van 3 tot 4 gram en zijn aan
merkelijk meer gestyleerd uitgevoerd dan hun 
verfijnde voorbeelden. De munten van Tabaristan 
daarentegen hebben nog een tijdlang de artistieke 
kwaliteit uit de Sassanidische periode kunnen 
handhaven, hetgeen uit de afgebeelde stukken 
moge blijken. 

De emirs van Sind 
Nadat het uitgestrekte rijk van de Sassaniden 
door de moslims was veroverd, was hun aanvals
drift ook in dit oostelijke deel van het Omajja-
denrijk nog niet verflauwd. Voorbij Perzië lag 
het reusachtig grote Voorindische subcontinent, 
een gebied dat de Arabieren door hun handelsre
laties, voornamelijk aan de westkust van India, 
niet geheel onbekend was. Met name in het zui
delijk gedeelte van deze Malabarkust hadden zij 
zich gevestigd, nadat zij welwillend waren toege
laten door de inlandse vorsten die hen land toe
wezen voor hun handelsposten. Godsdienstige 
wrijvingen deden zich niet voor, want de Arabie
ren bepaalden zich tot hun handelspraktijken en 
zelfs heden ten dage treft men hun nazaten nog 
aan onder de naam Mappillas of Malabar-
moslims. 

India was een tot de verbeelding sprekende we
reld met vele rijkdommen, zoals edelstenen, fijne 
textielwaren en specerijen, dus zonder meer een 
gebied om watertandend in bezit te willen nemen. 
Ten oosten van Perzië volgt na de berggebieden 

van Baluchistan en de woestijnen langs de kust 
de vruchtbare vlakte van de rivier de Indus; deze 
rivier mondt met een delta uit in de Arabische 
Zee, zodat vervoer over water een aantrekkelijke 
transportmogelijkheid biedt. De natuur helpt bo
vendien nog een handje mee, want de moesson-
winden geven de gelegenheid om de Arabische 
Zee te bezeilen op de routes van en naar de Per
zische Golf, de Rode Zee en de Afrikaanse Oost
kust. 

« Herat 

AFGHANISTAN 

Kaboel 

«.BALUCHISTAN 

Arabische 
Zee 

Bombay 

Hel Stroomgebied van de Indus, de grens tussen het 
huidige Pakistan en India is gestippeld aangegeven. 

Gedurende de regeringsperiode van kalief Walied 
I (AD 705-715) liet de onderkoning van het 
Oostelijk deel van het Omajjadenrijk Al-Hajjaj 
bin Joesoef een troepenmacht oprukken tegen 
Dahir, de heerser over Sind. Na een mars door 
de woestijn van Mekran hadden de Arabieren on
der commando van Mohammed bin Qasim in 711 
de rivierdelta bereikt, waarna er nog twee jaren 
van strijd nodig waren om de laatste tegenstand 
van Dahir te breken. Van Sind uit trachtten de 
Arabieren verder door te stoten, maar het verzet 
van de bewoners van Kashmir, de Gurjura-Prati-
hara's in Rajasthan en de Chalukya's in het zuid
en bleek uiteindelijk zo sterk dat zich een soort 
status-quo grens aftekende, die nagenoeg over
eenkomt met de huidige grens tussen Pakistan en 
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India - in feite ook een scheidslijn tussen moslims 
en hindoes. 
Gedurende het in een volgende aflevering te 
bespreken tijdperk der Abbasiden weet het Isla
mitische eenheidsrijk geen stand te houden. Ver
scheurd door twisten valt het uiteen in gebieden 
met zich steeds zelfstandiger gedragende heersers. 
Zo ook in het stroomgebied van de Indus, want 
in 871 verklaren twee Arabische hoofden zich on
afhankelijk: de één zetelt in de Noordelijk gele
gen stad Multan in de Punjab en de ander in 
Mansurah in het eigenlijke Sind. In de delta ligt 
het havenstadje Deval; uit aldaar gedane opgra
vingen is gebleken dat het in 'lower Sind' circule
rende geld in de negende eeuw geen ter plaatse 
geslagen zilveren munten omvatte, maar groten
deels bestond uit Arabo-Sassanidische, 
Omajjaden- en Abbasidendirhems. De jongste 
dirhem bleek te zijn geslagen omstreeks 907. Niet 
alleen in Deval, maar ook bij eerdere opgravin
gen in Mansurah, werden voorts koperen muntjes 
gevonden, geslagen tijdens het bestuur van de 
door Omajjaden en Abbasiden benoemde gouver
neurs van Sind. Vele hiervan geven de naam van 
de gouverneur, het jaartal en als muntplaats 
steeds Mansurah. Interessant was de technische 
kant van de muntslag: in kleimallen met een 
honingraatachtige struktuur werden de munt-
plaatjes gegoten, waarna de eigenlijk muntslag 
op de normale wijze plaatsvond tussen twee 
stempels. Uit de gewichtsvariaties blijkt dat het 
niet de metaalhoeveelheid was die de waarde be
paalde: de muntjes moesten dus worden gezien 
als pasmunt zonder intrinsieke waarde. 
In de tiende eeuw bestaan de beide emiraten van 
Multan en Mansurah nog steeds, geregeerd door 
Arabische Quraishiten, opgevolgd door Qarma-
tiërs in het laatste kwart van die eeuw. Hun klei
ne, vaak nogal zwarte zilveren muntjes met Koe-
fische tekst staan bekend als de 'fractional dir-
hams' van de emirs van Sind. In een artikel in 
The Journal of the Numismatic Society of India 
uit 1947 wordt gewag gemaakt van vondsten van 
enige duizenden van deze muntjes in de streek 
van Marwar ten Oosten van Sind, waarbij zij 
worden toegeschreven aan de zevende en achtste 

eeuw; dit moet echter onjuist zijn, omdat hetzelf
de type ook nog werd geslagen nadat Sind in de 
elfde eeuw door de Ghaznawiden onder de voet 
was gelopen. 
Als we hier deze nog geen centimeter grote munt
jes op ware grootte zouden afbeelden, zouden we 
daar weinig mee kunnen doen; vandaar dat een 
aantal met verschillende opschriften tweemaal 
vergroot zijn geschetst. De verzamelaar heeft 
vaak diverse exemplaren tegelijk nodig om te 
ontcijferen hoe de tekst luidt; troost u, want 
mocht u echter al de naam van de emir kunnen 
terugvinden, dan hebt u reeds een goed exem
plaar in handen. Niettemin blijkt ook nu weer 
datgene wat de numismatiek zo boeiend maakt: 
zelfs over nietige muntjes als deze viel nog een 
heel verhaal te vertellen. 
{wordt vervolgd) 

Schetsen van munttypen van de emirs van Sind uit de 
periode ca. 870-1000 (0 9 mm). Het bovenste, meest 
leesbare, exemplaar is blijkens de tekst op de voorzijde 
van Omar: Yü lillah Ban7Amrüviyüh [=Omar]/Alnasr. 

Bijzondere penning t.g.v. 

het Gouden huwelijksfeest 

uitgevoerd in messing 

f 7 , 5 0 p.st. incl. BTW 

MUNTENHANDEL P H O E N I X 
Joan F. J. V. Koningsbrugge 

Merwedestraat 18 - 9406 RM Assen 
Telefoon 05920-52045/52517 
K.v-K. Mflpp«l nr. 25842 

103 



Uit de collectie van 
M.G.A. de Man: een 
verloren muntgewicht-
doosetiket met het wapen 
van Middelburg 
door Arent Pol 

Marie G.A. de Man (1855-1944) had al in haar 
jeugd belangstelling voor numismatiek. Zij publi
ceerde vanaf 1885 regelmatig in het Tijdschrift 
(later Jaarboek) voor Munt- en Penningkunde en 
in het Belgische equivalent daarvan, de Revue 
Beige de Numismatique. In 1889 werd zij conser
vator van de numismatische verzamelingen van 
het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Weten
schappen; in dat kader verscheen in 1907 een ca
talogus van die collectie van haar hand. Ook 
privé verzamelde zij Zeeuwse munten en pennin
gen, evenals muntgewichten en bijbehorende do
zen van Zeeuwse origine. Diverse malen schonk 
zij voorwerpen uit haar eigen verzameling aan 
het Zeeuws Genootschap en in 1923 verwierf het 
Koninklijk Penningkabinet een groot deel van 
haar collectie door aankoop en schenking. Zelf 
behield de in Middelburg wonende Marie de Man 
een niet onbelangrijke verzameling, die zij waar
schijnlijk ook wel weer uitbreidde. In de mei
dagen van 1940 bombardeerden Engelse vliegtui
gen haar woonplaats. In de oude binnenstad 
werd daardoor veel vernield; grote bestanddelen 
van de collecties van Archief en Museum gingen 
verloren. Ook het huis van mej. De Man werd 
getroffen en in de daaropvolgende brand ging het 
restant van haar privé-collectie ten onder. We 
weten niet precies wat zich daarin bevond, maar 
hoogstwaarschijnlijk was er ook een unieke 
Zeeuwse muntgewichtdoos bij. Deze doos was 
een unicum, omdat hij een van elders onbekend 
etiket bevatte met daarop het Middelburgse wa
pen. In een tweetal artikelen gaf De Man een be
schrijving van het etiket, zonder een foto ervan 
op te nemen. Ik laat hier beide beschrijvingen 
volgen, waarna ik zal trachten het etiket te re
construeren. 

De oiigekleuitli! etiquette in kopergiiiviiie stelt een 
gevel voor niet geopende deuren. In liet kantoor een 
geliitellende vioiiw met kapje op liet hoofd en Medicis-
kraag otn den lials. Naast liaar een sc.lirijvende man 
met hoügen tiieedgeianden hoed. Velschillende zakken 
geld op tafel. Op de voorzijde twee geopende kisten 
vol geldstukken. Aan den niiinr een gioot. fijn geruit 
raam, verder twee planken met kleine voorwerpen en 
rechts een hangkastje. Tusschen het raam en de tafel 
de Dood met zandlooper; in de rechterhand een lange 

speer tegen den koopman gericht. Boven het kantoor 
een schildvorinige cartouche, waarin de dubbel gekan-
teelde Buiclit van Middelburg, gedekt door de Keizers
kroon. Aan weerszijden van het gebouw afbeeldingen 
van muntgewichtjes. Deze zijn: 

Franse croon 4 guld., Albertns, Carolus 12 guld., 
Gouden rijder en '/2 ^l é?"!''- fig. 10 st.,2 end 1 pistolet 
9 guld, 4 pistolet, gouden ducaton Itoose nobel H guld., 
Ilenr. nobel 10 guld, Ilongers Ducat, dob. Ducaet, 
Gond Gulden. 

De bijgeschreven waarde der niunten is zeer ver
bleekt en slechts op enkele plaatsen nog leesbaar. 
In een rechthoekje rechts onderaan: «Een opiecht 
Gewicht behaeght den Heer een valsche schael is een 
grouwel voor Goods (sic) oog. Proi'e II cap». 

Jaarboek voor Munten Penningkunde 9 (1922) 60 

La hoïle de Jacques tie N'<rVL* de Muldijlboiir^", (jlli, ainsi (Hie 

CL'lkf di; Maertcri ( ioelhlool , nous appar l ien l , porie une v iynet le 

sails <(ndiMirs. ;q)pli(|in''t' i lans r i i i l t ' r i rur du ((nivercU'. On 

vciil une f.'iratic (iii hiircaii ,'i pDrIrs fMi\<'rl!'s. ( ' no fcninie fs! 

(iccupée a conipUT de Tar^crir : a colt- ( re l ic un honinie, por-

ianl un cli.-qieau a larj^^cs hortls en train d'(''(Tire d a n s un jour

nal . I ' lusieurs sa r s , rempl is tic nionnaics , stinl places sur la 

lablc. Au premier plan, des roffrrs ouxcr t s [jlcins de niuné-

rairc. La Mort, portant lancc c( sablicr, d i r ige la première vers 

Ie niarcl iand. La fava<le est o rncr . en haul , du bour j ; de la 

vilU'. couvert de la couronnc im)H''rialc. A droi tc et a gauche , 

tics dessins de poids inoncla i res . C^ette boilc est üatt'-e de 1643. 

D ans un petit cadre, en bas , cettc inscription : l '>n oprecht 

(icwiclit bcliacf^t den I leer een valsclic sc lnc l is een grouwel 

\n(tr ( ïoods o o g . P r i n c : 11. cap . La balance fausse est en hor

reur a r i ' J c r n e l . mais Ic poids juste lui est agrcab le . 

Revue Beige de Numismatique 80 (1928) 51-52 

De voorstellingen op muntgewichtdoosetiketten 
zijn vaak volgens een vast patroon opgebouwd: 
er zijn diverse etiketten die een sterke onderlinge 
gelijkenis vertonen. Uit de hierboven weergegeven 
beschrijvingen komt het beeld naar voren van een 
etiket dat we van elders wel kennen. Allerlei de
tails die door De Man genoemd worden, vinden 
we namelijk ook terug op een groep Amsterdam
se etiketten. Deze groep bestaat uit een algemeen 
etiket (d.w.z. zonder de naam van de balansma
ker), een etiket van Guilliam de Neve uit 1628 en 
een etiket van Isaack Abrahamsen plus enkele 
Zuid-Nederlandse imitaties daarvan.* Het eerste, 
algemene etiket (afb. 1) komt het dichtst in de 
buurt van het etiket van De Man. 

Bij de vergelijking van het Amsterdamse etiket 
met de beschrijvingen door De Man plaats ik de 
volgende aantekeningen. 
De centrale voorstelling is die van een type waar
op een glas-in-loodraam staat afgebeeld. Op de 
Zeeuwse en Amsterdamse versies gaat dit detail 
steeds samen met een breedgerande hoed van de 
man, kisten met geldstukken en een 'hangkastje' 
(eigenlijk: een deur). Etiketten zonder glas-in-
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/ Algemeen etiket met Amsterdams wapen, o.a. voorkomend in een doos van Jan Adriaans (1650). De hierop ver
melde koersen zijn die uit het plakkaat van 1622. Dit etiket heeft zeer waarschijnlijk als voorbeeld gediend voor de 
graveur van het Zeeuwse etiket 

loodraam zien er verder ook anders uit. We tref
fen op die etiketten geen 'hangkastje' aan; de 
man draagt daar een hoed zonder rand, de kisten 
bevatten geldzakken. Wat in de beschrijvingen 
van De Man lijkt te ontbreken, is de verwijzing 
naar de bijbel (LVCA 12 CAP) geheel onderaan, 
die elders steeds wordt aangetroffen. Wellicht 
heeft zij dit detail abusievelijk weggelaten of was 
het door beschadiging van het etiket niet meer 

herkenbaar. Naar ik aanneem staat de keizers
kroon niet op het wapenschild, maar boven de 
cartouche zoals dit steeds het geval is bij de an
dere etiketten van dit type. 
De op het etiket afgebeelde muntgewichtjes, wor
den door De Man opgesomd in een volgorde die 
afwijkt van wat gangbaar is bij dit type etiket. 
Gewoonlijk staat de rozenobel linksboven, rechts 
daarvan de henricusnobel, daarnaast de gouden 

ny^ ;̂.g^^y-t̂ ,ĵ g .̂,pe,;̂ tg^^^g |̂̂ ^^^^^^ 
ir v 

il 

2 Mijn reconstructie van het verloren gegane Zeeuwse etiket uit de collectie-De Man 
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ducaton en rechts van het wapen achtereenvol
gens de carolus, de albertus en de franse croon. 
Op de tweede rij treft men links vrijwel altijd de 
dubbele ducaat aan, aan de rechterzijde vergezeld 
van hongaarse ducaat, vier pistolet, twee en één 
pistolet, terwijl de onderste rij wordt ingenomen 
door gouden rijder, halve gouden rijder en goud
gulden. Een andere volgorde zou heel goed ver
klaarbaar zijn als de blokjes precies in 
omgekeerde volgorde waren afgedrukt: de gra
veur die werkt naar een voorbeeld, en dat voor
beeld in zijn koperplaat niet volledig 'spiegelt', 
zal afdrukken op papier produceren die (deels) 
spiegelbeeldig zijn aan het origineel. De plaats 
van o.a. de rozenobel en de henricusnobel, zoals 
De Man die aanduidt, maakt het echter onaanne
melijk dat het hier een spiegelbeeld betreft. Ge
concludeerd moet worden dat de graveur van het 
Zeeuwse etiket een afwijkende plaatsing van de 
blokjes maakte, maar zich voor wat betreft de 
centrale voorstelling geheel conformeerde aan de 
van elders zo goed bekende versie met het glas-
in-loodraam. 
Met de door De Man opgegeven koersen van de 
munten is iets aan de hand. Zij schrijft dat door 
verbleken van het etiket niet alles goed leesbaar 
is, maar dat verklaart niet alles. Sommige koer
sen op het Zeeuwse etiket zijn namelijk te hoog 
en andere te laag. De Staten-Generaal stelden in 
1645 vast dat de franse kroon 4 gulden 8 stuivers 
waard was, de carolus en de gouden rijder ieder 
12:12, de pistolet 8:5, de rozenobel 10:10 en de 
henricusnobel 9: —. Dat de Zeeuwse afwijkingen 
allemaal leesfouten zouden zijn, is niet vol te 
houden. Voor wat betreft de franse kroon en de 
carolus zou men kunnen aanvoeren dat het ge-

Wienecke's eerste 
WUhelmina-portret, 1898 
door F. Sevenhuysent 

Tussen de vele penningen die in ons land ter ge
legenheid van de inhuldiging van Koningin Wil-
helmina worden gemaakt, is de Wienecke-
medaille - zoals hij al dadelijk in de aanbeveling 
voor de verkoop' wordt aangeduid - bepaald van 
een verfrissende originaliteit. Wat hem op het 
eerste gezicht al van de andere onderscheidt is de 
asymmetrische beeldopbouw. Het portret staat 
niet op de gebruikelijke centrale positie, maar op 
de rechter helft. Wienecke heeft het zich daarmee 
niet makkelijk gemaakt. Bij de traditionele 
opstelling is er door het gemeenschappelijk mid
delpunt alleen al een relatie tussen de beeldenaar 

deelte in stuivers is weggevallen, maar dit is zeker 
niet het geval bij de gouden rijder: de voor de 
halve gouden rijder opgegeven koers is immers 
precies de helft van 11 gulden rond. Zo zullen de 
koersen van pistolet, rozenobel en henricusnobel 
ook niet allemaal verkeerd gelezen zijn. Waar
schijnlijk hebben we hier te doen met een etiket 
dat in de 50-er jaren van de 17e eeuw ontstaan 
is. De Staten-Generaal *adden namelijk in de 
voorafgaande decennia regelmatig de koersen van 
alle munten opnieuw vastgesteld. In 1645 deden 
zij dat voor het laatst; in de periode daarna had 
het publiek geen duidelijk houvast meer. De 
koersen bleven in het geldverkeer na 1645 niet 
helemaal stabiel, zodat na het midden van de 17e 
eeuw tegenstrijdige koersvermeldingen worden ge
vonden. 

Om de beschrijvingen van De Man te visualise
ren, heb ik op grond van bovenstaande overwe
gingen in een fotokopie van een bestaand etiket 
wat wijzigingen aangebracht door knippen, plak
ken en bijtekenen (afb. 2). Het spreekt voor zich 
dat deze reconstructie niet tot in het kleinste de
tail overeenkomt met het verloren origineel uit dte 
verzameling-De Man. Naar mijn mening kan zo 
echter wel een betrouwbare algemene indruk er
van worden verkregen - en daarmee zullen we 
het moeten doen tot er nog eens een origineel 
exemplaar van dit Zeeuwse etiket opduikt. 

A. POL Enkele Zuid-Nederlandse imitaties van 
Amsterdamse muntgewichtdoosetiketten Jaarboek 
van het Europees Genootschap voor Munt- en Pen-
ningkunde (1986) 109-131, nrs. 10, 11 en 12. 

en de ronde vorm van penning of munt. Bij een 
excentrische plaatsing, of het nu om een portret 
of een ander motief gaat, moet die relatie met 
kunstmiddelen geloofwaardig worden gemaakt. 
We gaan in het volgende na, hoe Wienecke dat 
op zijn medaille doet. 

Ten eerste verschuift hij het portret zo ver, dat 
de profiellijn van het gezicht de verticale as van 
het beeldvlak omspeelt. De symmetrie-as wordt 
dus niet ontkend, maar blijft, zij het met een an
dere betekenis, een belangrijke rol in de composi
tie spelen.^ Vervolgens voegt hij een drietal ele
menten aan de beeldenaar toe die, afgezien van 
hun eigen betekenis, compositorisch de taak heb
ben het portret een verdere relatie te geven met 
de omtrek van het vlak. Bij alle drie bereikt hij 
dat met het 'doorcomponeren' op een bepaald 
deel van dat portret. Allereerst het voor dit 
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vorstenhuis traditionele symbool: de bloeiende 
oranjetak. Hij wordt behandeld als een voortzet
ting van het kapsel op de andere beeldhelft. Hij 
vlijt zich versmallend tegen de omtrek aan. Heel 
flauw zichtbaar gebeurt datzelfde met het stam
metje van de tak aan de achterzijde van het 
hoofd, waarin - inwaarts - de naam van de me-
dailleur. Het plastisch ritme van de bladeren in 
de tak zet zich voort in de diadeem en ook vindt 
de contour van de tak links van het voorhoofd 
zijn weerspiegeling in het terugwijkend kapsel. 
Het zijn hele subtiele middelen waarmee de me-
dailleur samenhang tot stand brengt. 
Aan de onderkant van het beeld wordt een krans 
van lelies gevormd om de schouders in de lijn 
van de kraag te omspelen. Deze 'leliën der on
schuld' zoals ze in het commentaar bij de pen
ning worden genoemd, vormen de kraag niet: de 
suggestie dat de jonge Koningin alléén in bloe
men gehuld zou zijn mag natuurlijk niet worden 
gegeven. Hoe dat zij, compositorisch volgt de tak 
de beeldrand en bovendien vult hij, samen met 
het opschrift het beeldvlak onder de kaaklijn van 
het portret zodat er een horizon in het beeld 
komt, die de beeldrichting verder definieert. 
Het opschrift ontleent zijn hoogte aan de ruimte 
tussen hoofd en schouders en verbindt daardoor 
beide met de 'overkant' van de penningrand. 
Heel fijntjes verzorgen de beginletters van de re
gels door vorm en schaal het contact tussen de 
oranjetak en de lelies. Ook dat speelt zich af aan 
de beeldrand; het voltooit daardoor de relatie 
van alle beeldelementen onderling en van deze 
met de hoofdvorm van de penning. 
De gezichtslijn wordt door geen van de drie 'toe
voegingen' aangetast. Tegenover het gezicht is de 
enige open ruimte in het beeld. Men kan zich 
niet helemaal onttrekken aan de suggestie dat die 
ruimte expliciet betekenis heeft en eigenlijk de re-
degeving van de hele opzij-plaatsing van het por

tret vormt. De inhuldiging is een duidelijk begin. 
Het accent ligt daarbij voluit op de toekomst. 
Hoe kan dat beter worden uitgedrukt dan door 
ruimte in de kijkrichting van het portret? 

De hierboven gegeven analyse en ook de poging 
een betekenis toe te kennen aan de hoofdcompo
sitie - het is goed daar steeds weer op te wijzen 
- stammen niet van de maker van de medaille, 
maar zijn een 'leesoefening' van schrijver dezes. 
Enkele commentatoren hebben zich al in 1898 
beijverd om een verklaring te vinden voor deze 
ongewone verdeeling der medaille.^ De Parijsche 
correspondent van het Handelsblad houdt het er 
op dat Wienecke geen insignes van macht en ge
zag behoefde aan te brengen, immers: de grond 
der heerschappij onzer Koningin ligt in haar zel
ve. In plaats van in hermelijn tooit zij zich met 
de leliën der onschuld en de schoonste lauwertak 
over haar hoofd is de bloem van haar stamhuis. 
Om dit effect te kunnen bereiken heeft de heer 
Wienecke van de gebruikelijke plaatsing van den 
beeldenaar moeten afwijken en, in plaats van de
ze het midden der voorzijde te doen innemen de 
linkerhelft leeg gelaten om des te meer op de 
rechterhelft alle aandacht te concentreren. Met 
nadruk vermeldt hij dat de ongewone compositie 
niet heeft belet dat HH.MM. de Koninginnen, 
die het werk gezien hebben. Hare groote tevre
denheid en hooge ingenomenheid met dezen ar
beid hebben betuigd. De suggestie dat die ver
schuiving pure noodzaak zou zijn, kan alleen 
juist zijn als daar aan vooraf gaat de erkenning 
dat Wienecke de florale decoratie zo'n belangrij
ke rol had toegekend, dat die bij deze schikking 
op het beeldvlak pas tot zijn recht kon komen. 
Zeker is, dat bij een centrale plaatsing ook de 
tekst als omschrift had moeten worden geplaatst 
en dat dat een conflict met die decoratie zou 
hebben opgeleverd.•* Dat de linkerhelft 'leeg' zou 
zijn gelaten is in tegenspraak met de aandacht 
die voor de leliën der onschuld en de lauwertak 
even tevoren is gevraagd. 
Ik hou het erop, dat er meer aan de hand was 
dan plaats maken voor attributen, maar dat de 
primaire keuze samenhing met de specifieke situ
atie waarvoor de medaille werd gemaakt en dat 
de sterke onderlinge binding van portret en attri
buten, behalve dat die typisch is voor de Ju
gendstil; een beeldende betekenis heeft. Hij 
brengt tot uiting dat het niet zo zeer gaat om het 
portret van een lieftallige jonge vrouw, maar om 
de bovenpersoonlijke betekenis die deze vrouw 
(op dat moment vooral) heeft. 

Noten 

1 De penning werd in verschillende uitvoeringen aan
geboden, o.a. als broche, horlogeketting-hanger en 
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dasspeld. Ze werden vervaardigd voor rekening van 
de firma Salen & Schroder in Parijs en in Neder
land in de handel gebracht door J.A. Hagemeijer 
City-Magazijn in Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag. Deze bracht een boekje uit ter promotie. 
Bruno Ninaber van Eyben gebruikt hetzelfde middel 
op vergelijkbare wijze in zijn ontwerp voor de hui
dige 'Beatrix-munten'. In strikte zin is het geen 
symmetrie-as maar de centrale as van het munt-
beeld. Bij beiden wordt één helft bestemd voor het 
portret. Beide zorgen ze op hun manier voor een 
verband met de andere munthelft: Wienecke met 

toegevoegde elementen, Bruno Ninaber met de om
trek van de tekst, die het portret in silhouet vol
tooit. Beide ook, leggen daarmee de nadruk op 'het 
Koningin-zijn' boven de afbeelding van de privé-
persoon 
Dit en de volgende citaten zijn ontleend aan het in 
noot 1 genoemde promotie-boekje 
Zie bv. voor zo'n conflict de keerzijde van het 
Duitse 1 markstuk 1891-1916 waar de eiketak een 
geforceerde zijsprong moet maken om plaats te bie
den aan het woord 'Deutsches Reich' 

Over de grenzen van 
penningkunst: de 
Heymans-onderscheiding 
door Karel Soudijn 

Op 7 november 1986 reikte het Nederlands Insti
tuut van Psychologen (N.I.P.) voor het eerst 
twee Heymans-onderscheidingen uit. Prof. dr. 
P.J.D. Drenth ontving deze onderscheiding voor 
zijn bijzondere wetenschappelijke verdiensten op 
het gebied van de psychologie en dr. J.W.G. 
Raaijmakers werd geëerd als jonge onderzoeker 
met uitzonderlijk talent. De Heymans-onderschei
dingen zien er bijzonder uit: penningen die eigen
lijk geen penningen zijn. 
Toen het N.I.P. besloot om psychologen te eren, 
is contact gezocht met de kunstenaar Bert de 
Laaf. De voorkeur van het N.I.P. ging uit naar 
een echte penning. In een gesprek met De Laaf 
kwamen criteria aan de orde, waaraan penningen 
moeten voldoen. Een penning is van metaal; 
voor- en keerzijde zijn bewerkt. De vorm van de 
hand geeft de grenzen van het oppervlak aan, 
want een penning moet gemakkelijk om en om 

gedraaid kunnen worden. Wie de penning in de 
hand houdt, kan hier direct een volgend criteri
um aan toevoegen: het oppervlak moet, in de be
weging, een interessant spel van licht en schaduw 
opleveren. En tenslotte moet het ontwerp van een 
penning reproduceerbaar zijn. 
Wat zou op de penning van het N.I.P. kunnen 
worden afgebeeld? Het symbool van de vereni
ging kwam in aanmerking: de griekse letter 'psi'. 
Uiteraard werd ook gedacht aan een portret van 
degene naar wie de onderscheiding is genoemd: 
G. Heymans (1857-1930), eertijds hoogleraar in 
Groningen en één van de eerste psychologen in 
ons land. lp het overleg met de kunstenaar werd 
de mogelijkheid geopperd om af te wijken van de 
eis, dat een penning in metaal uitgevoerd moet 
worden. Tegenwoordig zijn kunststoffen beschik
baar die vroeger onbekend waren: waarom zou 
een moderne penningmaker niet in dergelijke ma
terialen mogen werken? Bert de Laaf heeft veel 
ervaring opgedaan met het werken in perspex 
(acryl). Het leek de moeite waard om te onder
zoeken of in dit materiaal een penning kon wor
den gemaakt. 
Het idee om in doorzichtig kunststof te werken 
had verrassende neveneffecten. Bij een penning 
is, zoals eerder gesteld, het lichtspel belangrijk. 
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Als het materiaal doorzichtig is, kan dat spel 
echter in de penning worden gespeeld - het hoeft 
niet beperkt te blijven tot de buitenkant van het 
object. Nog zo'n omkering: bij een doorzichtige 
penning is geen reliëf nodig. Een portret (of sym
bool) kan in principe ergens 'binnenin' worden 
aangebracht. 
Heymans is onder meer bekend geworden door 
de zogenaamde 'kubus van Heymans': ribben 
van een kubus werden beschouwd als dimensies 
waarop persoonlijkheidskenmerken weer te geven 
zijn. In de moderne psychologie wordt deze ku
bus niet meer gebruikt, maar veel hedendaagse 
vakgenoten zullen de naam Heymans nog steeds 
associëren met dit begrip. In het ontwerp van De 
Laaf is het idee van de kubus een belangrijke rol 
gaan spelen. We komen daar zo dadelijk op te
rug. 
Penningen zijn meestal massieve objecten. Toch 
zijn de laatste jaren diverse penningen gemaakt, 
bestaande uit twee of meer onderdelen die in el
kaar of tegen elkaar aan geschoven kunnen wor
den. Bert de Laaf was bijvoorbeeld bijzonder ge
charmeerd van penning 1980-1 van de Vereniging 
voor Penningkunst: 'vierkant met cirkel in hoek', 
ontworpen door Lijsbeth Teding van Berkhout. 
Deze penning bestaat uit twee elementen die op 
variabele wijze gecombineerd kunnen worden (zie 
het artikel van A.J. DE KONING in De Beeldenaar 5 
(1981), 124-126). 
Voor het N.I.P. ontwierp Bert de Laaf een on
derscheiding die uit drie blokken van doorzichtig 
perspex bestaat. De blokken zitten in een etui, en 
vormen daarin een duidelijke eenheid. Ze zijn 
echter ook op andere wijze neer te leggen of op 
hun kant te zetten. De ontvangers van de 
Heymans-onderscheiding kunnen aldus hun eigen 
kunstwerk uit drie elementen opbouwen. Twee 
van de drie blokken hebben een oppervlakte van 
110 bij 100 mm. Het derde blok, dat in het etui 
het middenstuk vormt, is smaller: 35 bij 100 mm. 
Alle blokken hebben een dikte van 35 mm. Het 
middelste, smalle blok bevat het portret van Hey
mans. Een dia van een zwart-wit foto van zijn 
portret is binnenin het blok aangebracht. Wie 
goed kijkt, ziet onder deze dia een breukvlak. 
Het bovenste deel van het blok krijgt hierdoor de 
vorm van een kubus. Heymans, de grote per
soonlijkheid, lijkt 'gevangen' in zijn eigen con
cept. Aan de buitenkant van dit blokje staan 
naam en jaartallen van Heymans gegraveerd. Dit 
middelste blok is op zichzelf al een bijzondere 
penning. Het portret is van twee kanten goed te 
zien. Wie het blok ter hand neemt, wordt direct 
getroffen door een fascinerend lichtspel. Ribben 
worden weerspiegeld; de toeschouwer ziet in het 
blok nieuwe kubussen opduiken. Onder bepaalde 
hoeken lijkt de binnenkant van de vlakken bo

vendien van zilver te zijn: dus toch weer, net als 
bij traditionele penningen, het idee van metaal! 
De grotere blokken die in het etui naast het blok
je met het portret liggen, vertonen elk twee pa
rallelle breukvlakken. Bij deze grotere blokken 
zijn de breuken veel duidelijker, want blauw ge
kleurd. In het linker blok is, groot uitgevoerd, 
het symbool van het N.I.P., de griekse letter 
'psi', gegraveerd. Op de zijkant staat bovendien 
de naam van de vereniging. In het rechter blok is 
aan de buitenkant, tussen de twee breuklijnen, 
een tekst gegraveerd met de naam van de laure
aat en de reden van toekenning van deze onder
scheiding. De grotere blokken leveren, als ze in 
de hand genomen worden, eveneens een fascine
rend lichtspel op. De kleur van de breukvlakken 
is 'van boven' nauwelijks zichtbaar, terwijl die 
kleur 'van opzij' juist heel sterk in het oog 
springt. Gevat in het etui doen de twee grote 
blokken denken aan vleugels: het vak waar Hey
mans aan begon, neemt een geweldige vlucht. De 
symmetrie van de blokken suggereert duidelijk 
ordening. Het materiaal, perspex, draagt het idee 
over dat psychologen in hun wetenschappelijke 
werk naar helderheid, transparantie streven. De 
kunstenaar hecht grote waarde aan het spel met 
licht: voor hem is licht de belangrijkste informa
tiedrager van de toekomst - licht geeft aan alles 
betekenis. 
In zijn artikel 'Naar een nieuwe vormgeving van 
penningen?' in De Beeldenaar 9 (1985) 220-224 
geeft DE KONING aan hoe vormgevers de laatste 
decennia experimenteren met moderne technieken 
en nieuwe materialen. Het ontwerp van De Laaf 
is een mooi voorbeeld van zo'n experiment: door 
het werken in kunststof ontstaat iets, dat sterk 
afwijkt van wat we gewoonlijk 'penning' noe
men. Toch zou ik de Heymans-onderscheiding 
nog wel als penning willen aanduiden. Schending 
van bepaalde eisen maakt het juist mogelijk om 
extra goed te kunnen voldoen aan (andere) crite
ria waarmee een ontwerper van penningen moet 
werken. 

Bert de Laaf, de ontwerper, is in 1932 in Ant
werpen geboren. Hij studeerde aan de Rijksaca
demie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. 
Daar volgde hij de opleidingen vrije beeldhouw
kunst en monumentale kunsten. Als zijn belang
rijkste leermeester op de academie beschouwt hij 
Walther Clenin. De Laaf ontving ook onderwijs 
van V.P.S Esser. In zijn huidige werk houdt De 
Laaf, woonachtig in Amsterdam, zich onder 
meer bezig met de coördinatie van artistieke 
vormgeving van grote ruimtes, zoals kantoren. 
De door Bert de Laaf ontworpen Heymans-
onderscheiding is, technisch perfect, uitgevoerd 
door Eiso Bergsma in Amsterdam. 
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Laurens SchuCman 6,v, 
numismatic ctpert - Ucensedauctioneer 

TarkCaanZS • 1405 QOl'BUSSUM 
It 02159 • 1 66 32 

GELDERLAND 
Philips II 1555-1576 

1/2 Philipsdaalder 1562 
jaartal in omsdvift als 156Z 

Delm. 61 
GH.211-6a 
Zeer IraaHraaJ / 300,-

GELDERLAND 
Provincie 

Ned. Rijksdaalder 1650 
mmt lete op vz. ën kz. 

Klein borstbeeld 

Delm. 938 
V. 9.1 
Zeer fraai- f 425,-

HOLLAND 
Provincie 

Dubbele Dukaat 1751 

Delm. 773 
V. 39.4 
Zeer fraai / 1.400,-

WEST-FRIESIAND 
Gewest 

30 Stuiver 1686 
mml roosje op vz. 

Delm. 1081 
V. 67.4 
Fraai/fraai + f 125,-

ZHEI-AND 
Provincie 

Gouden Rijder 1760 

Ucht geklemd geweest 

Delm. 889 
V. 79.3 
Zeerfraai+ f 1.400,-

UTRECHT 
Herman van Hoome 
1150-1156 
Denier z.j. 
hti n.r. met kromstaf 

vd.Ch. 5.1/9 
Fraa + f 350,-

UTRECHT 
Provincie 

Bezemstuiver 1740 
in goud 1.73 g. 

Delm. 989 
V. 115.3 
Zeer fraai+ f 350,-

Laurtru Scfudmim i.v. 

VojilaanZS 
140S QX. Vussum 

9{ftfur{aiuCs 

•HL-0Z1S9-16632 

UTRECHT 
Provincie 

Zilveren Dukaat 1693 
laartal op vz. In het veld 

zonder bjnnendrkels 

Delm. 981 
V. 105.3 
Zaer fraai + / 525,-

UTOECHT 
Provinae 

1/2 Dukalon 1765 
jaartal In cartouche op kz. 

t/oemrend 

Delm. 1055 
V. 100.4 
Praiititig f 525,-

FRIESLAND 
Provincie 

1/2 Ned. Rijksdaalder 
1620 

Delm. 960 
V. 1122.4 
Fraan / 350,-

OVERÜSSEL 
Provincie 

Dukaton 1666 
mmt lomefe 

TRANS 

Delm. 1035 
V. 115.3 
ftaai+ / 300,-

GRONINGEN 
Stad 

Nooddaakler van 
50 Stuiver 1672 
klein wapen 

kz.glad 

Delm. 736 
Zeer fraai + / 450,-

CVRACAO 
Brits tiestuur 

Driekantje van 8 Realen 
IngestempeU met rozer 

Schol. 1370 

Zeer fraai + / 500,-

KNYPHAUSEN 
WG.F. Graaf Bentinck 

9 Grote 1807 
kz. gekroonde leeuw 

2" verbeterde type 

Sch. 163 R 
Prachtig + f 1.000,-

Bovenstaande munten zijn slechts een willekeurige greep uit onze grote voorraad. 
Vraagt u gerust om meer irtformatie. 

Prijzen zijn exclusief b.t.w. en verzendkosten. 

A • 
(Parl^laan25 • 140S g9^'SUSS'UiM: 

1*02159-1 6632 
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STICHTING NEDERLANDSE PENNINGKABINETTEN 

aanwinsten 1982-1986 

De Stichting Nederlandse Penningkabinetten is in 
1982 opgericht met het doel de openbare nu-
mismatische verzamelingen in Nederland te on
dersteunen bij de uitbreiding van hun collecties. 
Hoewel in de eerste plaats bedoeld als een 'vere
niging van vrienden van het Koninklijk Penning
kabinet', zouden ook andere musea van de fond
sen van de Stichting kunnen profiteren. 
Van verschillende zijden ontving de Stichting gel
delijke steun. Vele grote en kleine giften van inci
dentele en vaste donateurs maakten aankopen 
voor diverse musea mogelijk. Het Stichtings
bestuur wil daarom graag door middel van deze 
lijst van aanwinsten in de afgelopen vijf jaar, 
aan alle belangstellenden verslag doen van zijn 
aktiviteiten. 
Gestreefd werd naar voorkoming van doublures: 
wat al in een bepaalde collectie aanwezig was, 
werd niet ook nog eens voor een andere verzame
ling aangekocht. ledere aankoop moest uit we
tenschappelijk, dan wel museaal oogpunt verde
digbaar zijn: munten uit belangrijke vondstcom
plexen, onbekende typen en varianten van mun
ten en penningen, voor expositiedoeleinden goed 
bruikbare voorwerpen of aanvullingen van al ta

melijk volledige specialistische collecties. Een en 
ander bracht met zich mee dat ten behoeve van 
locale of regionale verzamelingen wel eens een 
voorwerp werd aangekocht dat al in de nationale 
verzameling aanwezig was; in zulke gevallen ging 
het echter steeds om betrekkelijk geringe bedra
gen. In het onderstaande overzicht is steeds de 
motivering voor de aankoop opgegeven. 
In principe koopt de Stichting - op verzoek van 
een museum - voorwerpen aan en schenkt deze 
voorwerpen vervolgens aan die instelling. De aan
winsten zijn hieronder weergegeven in volgorde 
van aankoopdatum; per verslagjaar is het daar
mee gemoeide totaalbedrag genoemd. Het over
grote deel der voorwerpen werd verworven ten 
behoeve van Rijksmuseum Het Koninklijk Pen
ningkabinet; de naam van deze insteUing is dan 
weggelaten. In alle andere gevallen is het be
gunstigde museum vermeld bij de voorwerpen. 
De feitelijke eigendomsoverdracht heeft soms in 
het verslagjaar volgend op dat van de aankoop 
plaats gehad. Wanneer de aanwinst het voorwerp 
van een beschouwing in de media is geweest, is 
ook dat vermeld. 

1982: ƒ4.383 

Isabella Czartoryska, vrouwe van Borculo (1772, J. P. Holzhauser?) 
De Beeldenaar 7 (1983) 48-51; deze penning is van Poolse origine maar voor Nederland van belang wegens 
de vermelding van de heerlijkheid Borculo, in het bezit van genoemde Poolse prinses 
Algemene huwelijkspenning (ca. 1770, M. Holtzhey) 
De Beeldenaar 7 (1983) 48-51; het oeuvre van de Holtzheys is zeer omvangrijk en de studie ervan geeft me
de wegens beschikbare archivalia een goed inzicht in het achttiende eeuwse medailleursbedrijf 
Westfriesland, leeuwendaalder 1700 
Een onbekend jaartal, het op één na laatste waarin deze muntsoort in dat landsdeel geslagen werd 



4 Utrecht, Vi penning ca. 1227 uit Deventer 
Van dit type was tot dusver slechts een hele penning bekend 

5 Utrecht, gouden dukaat 1695 
Een nog niet in openbaar bezit vertegenwoordigd jaartal 

6 Overijssel, gouden dukaat 1704 
Dit jaartal was nog niet in een Nederlandse verzameling aanwezig 

1983: ƒ15.813 

7-11 Engeland, Henry III , pennies uit Bristol (moneyer Jacob), Lincoln (Ricard) en Londen (Henri , 
Nicole, Willem) 
Uit de grote vondst Haarlo 1980 werden veel munten gekocht om een ruime keuze uit dit belangrijke com
plex in natura vast te leggen en zo ook voor toekomstig onderzoek beschikbaar te hebben 

12 Ierland, Henry III, penny uit Dublin (Ricard) 
Afkomstig uit Haarlo 1980 

13 Schotland, Alexander III , penny uit Berwick (Robert) 
Afkomstig uit Haarlo 1980 

14-18 Continentale imitaties van long cross pennies 
Afkomstig uit Haarlo 1980 

19 Gelre? Ot to II? sterling uit Arnhem 
Afkomstig uit Haarlo 1980 

20-21 Kuinre? Hendrik III, sterhng 
Afkomstig uit Haarlo 1980; deze en de vorige imitaties van Engelse munttypes zijn van groot belang voor 
de kennis van het muntwezen hier te lande in de 13e eeuw 

22 Brabant , Jan I, groot uit Brussel 
Afkomstig uit Haarlo 1980; type nog niet vertegenwoordigd in de collectie van het Kon. Penningkabinet 

23-30 Paderborn , Siegfried, pfennige 
Afkomstig uit Haarlo 1980; veel slordig geslagen exemplaren leveren samen een goed beeld van voorstellin
gen en omschriften 

31 Paderborn , Ot to , pfenning 
Afkomstig uit Haarlo 1980 

32 Arnhem, Vi stuiver 1599 
Van deze munt waren slechts ongedateerde exemplaren bekend 

33-34 Friesland, Vi leeuwendaalder 1614 en 1619 
Jaartallen onbekend Fries Museum, Leeuwarden 

35 Friesland, 2 stuiver 1680 
Dit jaartal ontbrak in de gespecialiseerde collectie van het Fries Museum, Leeuwarden 

10 13 
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1984: ƒ19.400 

36 Vierentwintig (1968, L. Nijland) 
Deze en volgende moderne penningen zijn een keuze uit recent werk van diverse medailleurs, ter aanvulling 
van de verzameling van het Koninklijk Penningkabinet 

37 Passare (1982, L. Nijland) 
38 Vredesduif (1982, H. van Bommel) 
39 Individu en massa (1980, R. Augustinus) 
40 Europa (1981, F. Bemelmans) 
41 Gone with the wind (1981, G. Heilegers) 
42 200 jaar planetarium Eise Eisinga, Franeker (1981, G. Hellegers) 
43 Nieuwjaarspenning 1983 (1982, G. Steyn) 
44 Gustave Flaubert (1982, G. Steyn) 
45 Wassend (1983, R. Brouwer) 
46 Ingeborg (1978, J. Klinckhard) 
47 Scarabee (1981, J. Steen) 
48 Amnesty International (1984, J. Steen) 
49 Opgraving (1982, H. Lenferink) 
50 Eruptie (1982, H. Lenferink) 
51 H. J. A. M. Schaepman (1983, H. Lenferink) 
52 Midwinterhoornblazen (1983, H. Lenferink) 
53 Insekt (1980, H. Lenferink) 
54 Afscheid (1982, H. Lenferink) 
55 Zeeland, leeuwendaalder 1657 

Voor het eerst in openbaar bezit gekomen 
56-57 Algemene penning voor diverse doeleinden en idem met inscriptie (1740-1742, M. Holtzhey) 

Zie de opmerking bij nr. 2 
58 Voor leden van gewapende genootschappen (1784, J. Lageman) 

met een inscriptie 



59-60 Groningen, jager 1461 en 1476 
Ontbrekende jaartallen in het Koninklijk Penningkabinet 

61 Holland, Maria de Rijke, hollandse penning 
Onbekende muntsoort van deze gravin 

62-63 Kampen, '4 plakken ca. 1425 
Deze en de beide volgende nummers zijn varianten van de slecht bekende vroegste munten van Kampen 

64-65 Kampen, '/z plakken ca. 1450 
66 Metalen tegoedbon voor één brood, A. v.d. Hombergh, Velden (ca. 1900) 

Huismunt van onbekend type 
67-68 Gegraveerde en geslagen versie van de Utrechtse gemeentepenning 'tot redding van menschen en 

goederen' (19e eeuw) 
Ontbraken in de collectie van het Centraal Museum, Utrecht 
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69 Voor de hulpverleners van een autobusongeluk bij Saint-Sauveur, Frankrijk (1923, C. J. van 
der Hoef) 
Zeldzame plaquette van een produktief medailleur 

70 Charetto? fiorino 14e eeuw 
Italiaanse nabootsing van de Florentijnse fiorino, zeer waarschijnlijk afkomstig uit de vondst Beek 
1830-1860 

71 Gelderland, zilveren afslag van duit 1732 voor de VOC 
Met muntmeesterteken 'vos': ter completering van de reeks tekens op gelderse munten in de expositie van 
het Veluws Museum, Harderwijk 

72 Michael Boot (1597, C. Bloc?) 
Onbekende penning, waarschijnlijk van de belangrijke medailleur Bloc 

73 Ereprijs van 'Door oefening werd veel verkregen' voor W. P. Turnbull de Mikker (1779, ano
niem) 

74-75 promotiepenningen van de Latijnse School te Gouda voor S. F. de Moraaz Imans en P. van 
Gogh (1810, E. van Deth resp. 1833, anoniem) 
Museumbrief. Uitgave Goudse Museumvrienden (17 april 1985); een aanvulling op de goede collectie pro
motiepenningen in het Museum Calharina Gasthuis, Gouda 

76 Kampen, 'A plak ca. 1460/1470 
Opnieuw een variant in de 15e eeuwse muntreeks van Kampen, evenals de vorige gevonden in die stad 



1985: ƒ250 
77 Penning van een weversgilde t.n.v. Luitjen Dercks (1722, anoniem) 

1986: ƒ7.290 
78 Leeuwarden, plak 1491 

De Beeldenaar 10 (1986) 452; onbekende denominatie in deze emissie Fries Museum, Leeuwarden 
79 Flessen (1964, F. Wevers) 

Deze penning en de volgende 18 nummers zijn werk van twee oudere medailleurs - met deze aankoop zijn 
hun penningen goed vertegenwoordigd in het Koninklijk Penningkabinet 

80 De vrouw van de kunstenaar (1964/65 F. Wevers) 
81 Blind model van de Akademie für Bildende Kunst, Wenen (1965, F. Wevers) 
82 Prof. Ferdinand Welz, leermeester van de kunstenaar (1965, F. Wevers) 
83-84 Twee dubbelplaquettes, uitdrukkend wat kunst voor de medailleur betekent (1965, F. Wevers) 
85 Hurkende vrouw (1965, F. Wevers) 

Dit stuk is een unicum, rechtstreeks in het metaal gesneden 
86 Vissen (1966, F. Wevers) 
87 Openbloeiend (1966, F. Wevers) 
88 Israël: de Zesdaagse Oorlog (1967, F. Wevers) 



89 Vazen (1967, F. Wevers) 
90 Willem Imbens, leraar wiskunde (1967, F. Wevers) 
91 Sint Bernard en Sint Clara (1953, J. van Vlijmen) 
92 Jozef op reis naar Egypte, met Maria en Jezus (ca. 1955, J. van Vlijmen) 
93 Sint Andreas (ca. 1955, J. van Vlijmen) 
94 Huwelijk van Ben van Vlijmen en Juul Grapperhaus (1956, J. van Vlijmen) 
95 Voor de Boldootfabriek (ca. I960, J. van Vlijmen) 
96 Rotary-club Haarlem Bloemendaal (ca. 1960, J. van Vlijmen) 
97 Medische staf van Sint Johannes de Deo-Ziekenhuis, Haarlem (ca. 1960, J. van Vlijmen) 
98 Prijs van Kon. Wilhelmina door Arti et Amicitiae in 1902 aan N. Bastert uitgereikt (1898, J. 

H. Baars) 
Prijspenning voor een schilder waarvan veel werk aanwezig is in Teylcrs Museum, Haarlem 



94 

98 

Het Stichtingsbestuur hoopt met dit overzicht een 
beeld van vijf jaar SNP te hebben gegeven, dat 
stimuleert tot verdere ondersteuning van de doel
einden van de Stichting. Daarmee worden de be
langen van de openbare verzamelingen behartigd 

en zo uiteindelijk ook de numismatiek zelf verder 
tot bloei gebracht. Uw giften worden graag aan
vaard! 

drs A. Pol, 
secretaris 

Ondergetekende (naam) 

(adres) 

(postcode, plaats) 

geeft zich op als donateur van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten voor een jaarlijkse bijdra
ge/éénmalige gift ten bedrage van ƒ en maakt dit bedrag heden/jaarlijks over op giro 5382308 
te Sint-Geertruid of wacht ontvangst van een acceptgirokaart af. 

uw opgave of dit strookje zenden naar: 
Stichting Nederlandse Penningkabinetten, 
Postbus 11028, 2301 EA Leiden 

(handtekening) 



A 

'^•i,. 

-̂ l|. 

1650. Mislukte aanslag Willem II op 
Amsterdam en het overlijden van Willem II. 

Satirieke penning 
door Sebastiaan Dadler 

Muntfiancfer Verschoor 

MereCsingef 12 

3291 VH Strijcn 

^ci 01854-1719 

Inkoof - Ver6.oop - Taxatie 

AANBIEDING WERELDMUNTEN IN TOPKWALITEIT 

Duilslmd na I87I 

Saksen 20 Mark 

Univcrsitat Berlin 3 Mark 

Mecklenburg Schwcrin 3 Mark 

Schaumbcrg Lippc 3 Mark 

Frankrijk Ecu 

Frankrijk 

Frankrijk 

1873 E Y.179 Pr 625 

1910 A Y.130 FDC 250 

1915 A Y. 98 FDC 460 

1911 A Y.205 FDC 375 

1651 A Gad.202 Pr 1575 

S Francs 1814 B Gad.172 FDC 1500 

5 Francs 1815 A Gad.171 a Pr 1950 

Frankriik 5 Francs 1831 Gad.309 FDC 650 

Griekenland 

Griekenland 

Griekenland 

Griekenland 

Zuid a\frika 

Oranje Vrijstaat 

Griquatown 

Griquatown 

10 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

Lcpta 

Lcpti 

Lcpta 

Lcpton 

Penny 

Penny 

Penny 

Pence 

1833 

1833 

1833 

1833 

C.9 

C.8 

C.7 

C.6 

FDC 325 

FDC 325 

FDC 325 

FDC 275 

1890 K M p n 2 2 FDC 425 

1888 KMpn 9 Pr 275 

ND KMpn 6 FDC 675 

ND KM4 Pr 2150 

K.v.K. Dordrcchr nr. 50866 Gratis prijslijst op aanvraag Telefonische reaktics na 19.00 uur 
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OLYMPISCHE SPELEN SEOEL 88 

VOOR DE NUMISMATEN ZIJN DE OLYMPISCHE SPELEN VAN 1988 
AL BEGONNEN. GRIJP DE OLYMPISCHE TOORTS. 

De eerste Olympische munten dateren van 480 vóór 
Christus! Naeen onderbreking van vele eeuwen w/erddetradi-
tie sinds de Olympische Spelen van Helsinki in 1952 hervat. De 
Olympische muntenseries hebben zich sedertdien een vooraan
staande plek verworven in iedere serieuze muntenverzameling. 

SEOEL IN DE VOETSPOREN VAN DE TRADITIE. 
In 1988 wordt de XXIVste Olympiade in Seoel ge

houden. Korea wordt daarmee het tweede Aziatische land 
dat de Spelen organiseert. Korea kent een numismatische tra
ditie: er werden tweeduizend jaar geleden al Koreaanse mun
ten geslagen I Het is dan ook met trots dat Korea nu een collectie 
Olympische munten voorstelt, die niet onderdoet voor haar schit
terende voorgangers. 

DE EERSTE SERIE VAN HET PROGRAMMA 
IS VERKRIJGBAAR. 

Naast de voor de hand liggende takken van sport 
heeft Korea gekozen voor het afbeelden van enkele thema's uit 
haar eigen cultuur Deze reeks bestaat uit de volgende onder-
we rpen : 
- de maskotte van de Spelen ('/zounce zilver) 
- de marathonloper en 

T E C H N I S C H E G E G E V E N S 

Kwalileil 

Gehalte 
Gewicht 
Gewicht 
edel metaal 
Diameter 

Nominale waarde 
Oplage wereldwijd 
Oplage builen Korea 

Schildpadschip 

Goud Proof 
G e m a t 

925 °;oo 
33,62 g 
1 ounce 
(31,10g) 
35mm 
5O000Won 
30000 ex 
22.500 ex. 

Volksdansen 

Goud Proof 
e e r d e b e e 

925 °/oo 
16,81 g 
0,5 ounce 
(15,55g) 
27 mm 
25.000 Won 

120.000 ex. 
100000 ex. 

Marathon 

Zilver Prooi 
1 t e n i s 0 

925 0/00 

3362 g 
1 ounce 
(31,10g) 
40 mm 

10.000 Won 
235000 ex 
165.000 ex 

Hodori 

Zilver Proof 
p g e p 0 1 1 j 

925»/oo 
16.81 g 
0,5 ounce 
(15.55g) 
32 mm 

5000 Won 
235.000 ex. 
165.000 ex. 

Schoonspringen 

Zilver Proof 
5 t e a c h t e r g 

925 "/oo 
33,62 g 
1 ounce 
(31,10g) 
40 mm 
10 000 Won 
235,000 ex. 
165000 ex. 

Koreaans 
touwtrekken 

Zilver Proof 
r o n d 

925 °/oo 
16,81 g 
0,5 ounce 
(15,55g) 
32mm 
5.000 Won 

235.000 ex. 
165.000 ex. 

- de schoonspringster (beide één ounce zilver) 
- het eeuwenoude Schildpadschip (één ounce goud) 
- het Koreaanse touwtrekken (bounce zilver) 
- een volksdans van het platteland ('/pounce goud). 
Op de achterzijde van allemuntenisdeTaegukgeslagen - het 
insigne van de Koreaanse vlag - en de vijf rozen van Sharon -
een Oosterse voorstelling van de Olympische ringen. Deze 
eerste serie maakt deel uit van een muntenprogramma 
van 4 reeksen van telkens 2 gouden en 4 zilveren munten. 

• Deze afbeeldingen tonen de munten niet in hun ware grootte. 



TWEE UITZONDERLIJKE GEBEURTENISSEN: 
ZELDZAAMHEID EN VERNIEUWING. 

NOOIT EERDER zo ZELDZAAM. 
De Olympische muntenset van Seoel zal zeldzaam 

zijn. De organisatoren hebben immers beseft hoe belangrijk die 
eigenschap voor een muntencollectie is. Daarom worden de 
gouden en zilveren muntstukken in een veel beperktere oplage 
uitgegeven dan bij voorgaande Olympische collecties het geval 
was. Zo wordt elke munt in zilver proof in 165.000 exemplaren 
aangemaakt, voor de hele wereld buiten Korea. En van de gou
den munt van één ounce verschijnen slechts 22.500 exem
plaren! 

Aangezien vele miljoenen kijkers de Spelen zullen vol
gen, weten we nu al dat er veel belangstelling voor de munten 
zal bestaan. De vraag zal dan ook overeenkomstig zijn. 

NOOITEERDERZO VERNIEUWEND. 
Met groot respekt voor de tra

ditie heeft Seoel een vernieuwing door
gevoerd in Olympische munten door 
een gouden munt van één ounce uit te 
geven - en dan nog wel met een gehal
te van 925 °/oo fijn goud (22,2 karaat). 
Zeker is dat deze munt bij numismaten 
met warme belangstelling ontvangen zal 
worden. Een goede raad: reserveer uw 

De achterzijde. munten nu al. 

GROOTHANDELSVERDELER: 

E.D.J.vanROEKELb.v. 
Postbus 3 1400 AA BUSSUM 

Schrijf voor meer informatie. 
Deze munten zijn verkrijgbaar In alle banken. 



Penningnieuws ^^c:hC^^2^ 
door Frank Letterie ^37^17^7^7 
Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten en bijzondere aanwinsten 
van verzamelaars. Goed reproduceerbare foto's met gegevens sturen aan F.T.S. Letterie, Hammink-
weg 1, 7251 RB Vorden, tel. 05752-2697. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor nadere inlichtingen over de hieronder besproken penningen tot de 
samensteller van de rubriek richten. 

Vredesduif 
Een vrij ontwerp van Henk van Bommel uit 1982: een bronzen gietpenning, diameter 100 mm. 
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Afscheidspenning professor L.N.M. Duijsens 
Deze in brons gegoten penning (73 mm), een ontwerp van Jan Paul Kruimel, is gemaakt ter gelegen
heid van het afscheid van professor L.N.M. Duijsens van de vakgroep biofysica van de Rijksuniversi
teit in Leiden. 
Op de voorzijde is een blad afgebeeld en een scheikundige formule die op de fotosynthese (omzetting 
van water en kooldyoxide in zuurstof en koolhydraten onder invloed van licht) slaat, die in het blad 
plaats vindt. Professor Duijsens heeft zich als wetenschapper met het onderzoek naar fotosynthese be
ziggehouden. 
Op de keerzijde het omschrift BIOFYSICA R.u. LEIDEN 1956-1986. In het midden de handtekening van 
professor Duijsens en zijn naam in kapitalen. 

Mitchell B. Caroll Prize 
Deze eveneens door Jan Paul Kruimel ontworpen prijspenning in opdracht van de International Fiscal 
Association wordt uitgereikt aan jonge auteurs op het gebied van internationaal belastingrecht. Het is 
een gietpenning van 68 mm. 
Voorzijde: MITCHELL B. CAROLL PRIZE en monogram in cirkel I.F.A. 
Keerzijde: INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION. 
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Herdenking 100ste geboortedag Albert Termote 
Honderd jaar geleden op 30 maart 1887 werd Albert Termote geboren in Lichtervelde, West-
Vlaanderen. Op 29 maart jongstleden werd ter gelegenheid hiervan op de gevel van zijn geboortehuis, 
de herberg 'De Keizer' een gedenkplaat onthuld. Het herdenkingscomité heeft ook een bronzen giet-
penning uitgegeven. Volgens de documentatie betreft het een gietsel van een zelfportret van Termote. 
Gezien de kwaliteit, waag ik dit te betwijfelen. Ook de foto kan hierover geen uitsluitsel geven. De 
penning is 110 mm groot, wordt gegoten in een oplage van 100 stuks en is tegen een prijs van 2500 
belgische franken te bestellen bij Georges Vanderwalle, Stationsstraat 133, 8070 Lichtervelde, België. 
Bankrekeningnummer 750-9011717-90. 
Albert Termote, beeldhouwer en medailleur, begon zijn loopbaan in het meubelmakersatelier van zijn 
vader, die een knap houtsnijder was. Hij vervolgde zijn opleiding aan het Hoger Instituut voor Archi
tectuur en Sierkunst en daarna aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, waar hij 
zijn studie afsloot met de gouden medaille. In 1915 kwam Termote naar Nederland en volgde nog eni
ge jaren lessen aan de Rijksacademie te Amsterdam onder professor Bronner. Na een korte periode in 
Volendam vestigde hij zich in Voorburg, waar hij tot het eind van zijn lange leven bleef wonen en 
werken. Hij heeft een groot oeuvre nagelaten, waaronder bekende beelden als Sint Willibrordus in 
Utrecht, Karel de Grote in Nijmegen en de prachtige paardenbeelden op de Vaillantbrug in Den Haag. 
Ook voor de Vereniging voor Penningkunst is Termote van belang geweest. Hij heeft twee opdrachten 
uitgevoerd, in 1941 de Cornells Tromppenning en in 1951 de Dr W. Dreespenning. 

Penning Verzet Haarlemmermeer 
Barbara de Clerq-Brinkgreve ontwierp deze penning in 1986 in opdracht van de Stichting H.O.O.I. 
(Haarlemmermeer, Omliggende gemeenten. Oud Illegaliteit) ter gelegenheid van de 75ste verjaardag 
van Prins Bernhard. Het is een bronzen gietpenning van 70 mm. Prins Bernhard kreeg een verguld 
exemplaar uitgereikt. 
Op de voorzijde staat de Nederlandse leeuw en eronder de tekst AET LXXV, eromheen BERNHARD, 
PRINS DER NEDERLANDEN. Op de keerzijde is de Haarlemmermeer en het omliggende land weergegeven 
met de tekst VERZET HAARLEMMERMEER en 1940-1945 JE MAINTIENDRAI. 
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Twee penningen van Marianne Letterie 
Badplaats Kijkduin voltooid 
Vervaardigd in opdracht van de Verenigde Bouwbedrijven B. Meijer te 's Gravenhage en uitgereikt 
aan medewerkers en zakelijke relaties, ter gelegenheid van de oplevering van het laatste grote project 
in de badplaats Kijkduin. Het is een bronzen gietpenning van 100 mm, op de voorzijde staan het ho
tel (rechts) en de winkelgalerij, omspoeld door golven en BADPLAATS KIJKDUIN VOLTOOID en het vignet 
van het bouwbedrijf V.B.M. Op de keerzijde: zandwinde en schelpen, VOORJAAR 1986. 

Geboortepenning Merel Charlotte 1985 
Deze penning, gegoten in brons, 77 m m , toont op de voorzijde een merel in kamperfoelieranken met 
de tekst MEREL, C H A R L O T T E , 11 A U G . 1985. 

Op de keerzijde, eveneens kamperfoelie met daartussen door de regels T H E BLACKBIRDS MOUTH PERFU
MED BREEZE YA IT HARDLY TAKES A REST, een haiku van Mimi Nedjo, docente Japans aan de Groning
se Universiteit. 
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Een studie over leven en 
werk van een of meer 
Nederlandse medailleurs, 
werkzaam tussen ca. 1900 
en ca. 1945 
PRIJSVRAAG VAN TEYLERS TWEEDE GE
NOOTSCHAP, HAARLEM 

In de genoemde periode is een groot aantal me
dailleurs werkzaam geweest, voor een deel in 
dienst van een der penningfabrieken of van 's 
Rijks Munt. J.C. Wienecke, C.J. van der Hoef 
en J.J. van Goor hebben een omvangrijk pen-
ningoeuvre tot stand gebracht, maar daarnaast 
waren er vele anderen met een kleinere produk-
tie. Aan de meesten van hen is nooit een grondi
ge studie gewijd. Als bronnen zouden gebruikt 
kunnen worden: de administratie van hun werk
gevers en eventuele particuliere opdrachtgevers, 
gesprekken met personen die hen gekend hebben, 
catalogi, en openbare collecties. 
De gevraagde studie moet biografische gegevens 
bevatten, een onderzoek naar de werkwijze die de 

medailleur in kwestie toepaste bij de totstandko
ming van modelé of gietmodel, een stijlkarakte
ristiek, geplaatst tegen de achtergrond van con
temporaine kunststromingen, en een oeuvrecata-
logus, zo mogelijk met een toelichting op de aan
leiding tot vervaardiging en de wijze van versprei
ding. 
Gelijksoortige studies in meer beknopte vorm 
over penningkunstenaars uit een latere periode 
zijn door W.F. van Hekelen gepubliceerd in De 
Beeldenaar tussen 1979 en 1984. 

Beantwoording van de prijsvraag dient te geschie
den vóór 1 januari 1990, door inlevering van één 
geschrift of van een reeks recent gepubliceerde 
artikelen. Geïnteresseerden ontvangen op aan
vraag een folder met precieze omschrijving van 
voorwaarden en instructies (Directeuren van Tey-
lers Stichting, Damstraat 21, 2011 HA Haarlem; 
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, 
Postbus 11028, 2301 EA Leiden, 071-120748). In
dien naar de mening van Teylers Tweede Genoot
schap één van de antwoorden voor bekroning in 
aanmerking komt, zal aan de inzender de gouden 
erepenning van het Genootschap toegekend wor
den. 

Het in 1978 verschenen gedenkboek 'Teyler' 1778-1978, 
Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanlei
ding van het tweede eeuwfeest biedt een schat aan in
formatie over dit 'monument van twee eeuwen cultuur
geschiedenis'. Dit fraai uitgegeven werk, geïllustreerd 
met een 150-taI afbeeldingen, is nog verkrijgbaar bij de 
boekhandel en kan ook besteld worden bij de Uitgever 
Schuyt en Co. CV., Postbus 563, 2003 RN Haarlem. 

Prijs van het Koninklijk 
Belgisch Genootschap 
voor Numismatiek 
Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Nu
mismatiek kent iedere vier jaar een prijs toe aan 
de auteur van een oorspronkelijke en niet-
gepubliceerde studie op het gebied van de munt-, 
penning- of zegelkunde. De eerstvolgende 
prijstoekenning zal zijn in 1989; de prijs bedraagt 
dan 50.000 Belgische frank. 
Aan deelname zijn geen andere beperkingen ver
bonden dan dat de auteur op 1 november 1988 
niet ouder is dan 35 jaar. De verhandeling moet 
tenminste 75 getypte bladzijden groot zijn, 
gesteld in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, 
Italiaans of Spaans. Het reglement is verkrijg
baar bij de heer M. Colaert, Winston Churchill-
laan 58 bus 17, 1180 Brussel, België. 



Boekbespreking /̂"~̂  

M.M.G. FASE/J .R. S T E I N H A U S E R / J . DE VRIES (red.) 

Het Nederlandse bankbiljet in zijn verscheiden
heid (Amsterdam/Deventer 1986) De Nederland-
sche Bank - Monetaire Monografiën 6 
226 blz., geïllustreerd, ƒ35; Uitgeverij Kluwer 

Onder leiding van een Commissie Bankbiljetten-
boek van De Nederlandsche Bank is een boek tot 
stand gekomen waarin vele aspecten van onze 
bankbiljetten beknopt, maar tevens op een boei
ende manier, worden belicht. Daarbij schroomt 
men niet om de lezer soms duidelijk te maken 
waarom op bepaalde aspecten niet dieper wordt 
ingegaan. In het hoofdstuk 'Het maken van 
bankbiljetten' schrijft ir J. Ritter: Feitelijk is -
naast de gebruikseisen - de strijd tegen de nama
ker de grootste uitdaging voor alle bankbiljetten-
makers. De namakers zoeken en gebruiken zeer 
moderne middelen en het is dus zaak om ook het 
bankbiljet uit te rusten met de meest geavanceer
de beveiligingen daartegen. Dat het vak daardoor 
tevens een zeker waas van geheimzinnigheid heeft 
gekregen, is ook niet te vermijden. Het is een 
min of meer esoterisch métier, waarover vaklie
den alleen in eigen kring kunnen en willen pra
ten. De namaker ligt immers op de loer! Maar 
daarna volgen toch nog globaal enige wetens
waardigheden over papier, watermerken, veilig-
heidsdraden, coating, druktechnieken etc. 
Bankbiljetten worden ontworpen. Welke speel
ruimte kan men op esthetisch gebied toestaan, re
kening houdend met de veiligheidseisen en 
destijds ook met de beperkte technische mogelijk
heden van de drukker? Dr J. Bolten gaat in zijn 
hoofdstuk niet voorbij aan de problemen die er 
vroeger zijn geweest. In oude correspondentie 
tussen de Fa. Joh. Enschedé & Zn en De Neder
landsche Bank klinkt op: laat ons in 's hemels
naam het biljet ontwerpen, of sta ons anders ten 
minste toe, de door u aangewezen ontwerper in 
eigen dienst te nemen. Bolten vervolgt dan met: 
Een ontwerper in dienst van de drukker heeft als 
puntje bij paaltje komt te doen wat zijn brood
heer zegt; een onafhankelijk kunstenaar kan on
handelbaar zijn en niet voor drukkersrede vat
baar. 

Aan het hoofdstuk 'Juridische cispecten van het 
Nederlandse Bankbiljet' ga ik voorbij, behoudens 
de opmerking dat ik als niet-jurist met genoegen 
dit hoofdstuk heb gelezen. Dat vakmensen een 
vakkundig betoog leesbaar kunnen houden, stemt 
tot vreugde. 
Bankbiljetten circuleren. Hoe komen ze in om

loop, hoe lang gaan ze mee en op welke wijze is 
de vergoeding geregeld van niet-opzettelijk be
schadigde bankbiljetten? Deze problemen worden 
behandeld in het hoofdstuk van mr J.R. Stein-
hauser. 
Prof. dr G.M. Veldhoven belicht het bankbiljet 
economisch-psychologisch. Daarbij gaat het om 
vragen als: zijn uiterlijke verschijningsvorm en 
karakteristieken van het biljet ondersteunend 
voor de waarde-perceptie van het geld? Dit houdt 
mede verband met het vertrouwen in de munt. 
Daarbij doelt de auteur op onze nationale valuta 
en niet op de concrete muntstukken, hoewel hij 
ook de vraag stelt (p. 159) waarom munten rond 
moeten zijn. Een antwoord wordt niet gegeven. 
(Is op die vraag een zinnig antwoord te geven en 
zou een mogelijk antwoord dat recht doet aan si
tuaties in het verleden nu nog geldig zijn?) 
Prof. dr M.M.G. Fase, onderdirecteur van De 
Nederlandsche Bank en buitengewoon hoogleraar 
in de monetaire economie, is de enige die twee 
hoofdstukken in dit boek voor zijn rekening 
heeft genomen. Het eerste kreeg als titel mee 
'Het bankbiljet in macro-economisch perspectief.' 
Van 1946 tot 1970 was de groei van de bankbil-
jettencirculatie geringer dan de groei van ons na
tionale inkomen. Na 1970 groeien beiden even 
sterk. Vergeleken met het girale geld zien wij dat 
de betekenis van het bankbiljet van 1960 tot 1980 
afneemt. Wij zijn meer gaan gireren en minder 
met contanten gaan betalen. (Het aandeel van de 
munten is vanaf 1946 constant gedaald.) Opmer
kelijk is dat na 1980 de relatieve betekenis van 
het bankbiljet ten opzichte van het girale geld 
weer enigermate toeneemt. Prof. Fase brengt dat 
in verband met de terugloop van de uitgifte van 
toonderpapier sinds 1981 die gepaard ging met 
een opvallende aanwas van de omloop van het 
biljet van f 1000 (pag. 50). Het desbetreffende 
hoofdstuk is eenvoudig en helder geschreven en 
wordt onderbouwd met statistische gegevens over 
de periode 1946-1985. 
Na een hoofdstuk van de hand van de econome
trist prof. dr. J.S. Cramer waarin wordt inge
gaan op het vraagstuk van de optimale coupure-
opbouw, waarbij een gestileerd model enigermate 
wordt toegelicht, volgt het tweede artikel van Fa
se, over de toekomst van het Nederlandse bank
biljet. Uitgaande van bepaalde veronderstellingen 
wordt berekend hoeveel bankbiljetten er in 2000 
in omloop zullen zijn met een onderverdeling per 
soort. Ook dit laatste hoofdstuk van het boek 
laat zich gemakkelijk lezen. 
Het eerste hoofdstuk van dit boek van de hand 
van prof. dr. P.W. Klein 'De geschiedenis van 
het Nederlandse bankbiljet' heb ik in deze 
bespreking bewust voor het laatst bewaard. De 
bemoeienis van de in 1814 opgerichte Bank met 
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de bankbiljetten vanaf het begin tot aan de ver
loedering van het geldwezen in de jaren 1940-
1945 en de daarop gevolgde sanering inclusief het 
tientje van Lieftinck wordt in ruim 20 pagina's 
belicht. De grote lijnen van onze economische ge
schiedenis en het daarin gevoerde monetaire be
leid en de repercussies daar weer van op de door 
de Bank uitgegeven biljetten, komen aan de orde. 
Betrouwbaar, helder en leesbaar. 
Dit hoofdstuk van Klein en de hoofdstukken van 
Ritter en Bolten zijn voor de verzamelaar het 
meest interessant. Dat is een derde van het boek. 
Veel lezenswaardige en wetenswaardige zaken 
omtrent dit verzamelobject kan men daarin vin
den. Maar ook die andere hoofdstukken zijn het 
kennisnemen waard. Wij mogen de Commissie 
Bankbiljettenboek onder leiding van haar voorzit
ter - mr F.F. Posthumus Meyjes, wiens handte
kening op vele biljetten voorkomt - de auteurs 
en ook De Nederlandsche Bank zelf, dankbaar 
zijn voor dit boek. 

J.W. van der Dussen 

M. JONES Contemporary British Medals (London 
1986) 
Uitgave van Trustees of the British Museum; 63 
pag., £ 3,50 ISBN 0-7141-0864-2 

Een door het British Museum georganiseerde ten
toonstelling van hedendaagse Britse penningen, 
uit eigen bezit, was in een vijftal Britse musea te 
zien en komt nu naar het vasteland: in oktober-
november dit najaar is de expositie eerst in 
Tongeren (voor details zie de rubriek Tentoon
stelling in de volgende Beeldenaar). 
Ter gelegenheid hiervan is een boekje uitgegeven 
over hedendaagse Britse penningkunst, geschre
ven door Mark Jones, conservator van de pen
ningverzameling van het British Museum. 
De schrijver vertelt ons in zijn inleiding, dat in 
Groot-Brittannië sinds de Renaissance slechts in
cidenteel medailleurs van eigen bodem van enig 
niveau optraden en dat men door 'import' van 
buitenlandse kunstenaars in dit tekort aan vak
mensen voorzag. De laatste vijftien jaar echter is 
door verschillende oorzaken een stijgende be
langstelling bij kunstenaars en publiek voor het 
medium penning te bespeuren. Een eerste stimu
lans was een door de Goldsmith's Company in 
1973 georganiseerde tentoonstelling, 'Medals To
day'. Hier waren naast penningen van het Euro
pese vasteland, Britse penningen te zien. Verschil
lende hiervan waren speciaal voor deze gelegen
heid in opdracht ontworpen. Vanuit deze Com
pany werd ook de uitgave bevorderd door de 

Royal Mint van geslagen penningen van hand 
gestoken stempels. Een andere gunstige invloed 
ging uit van de verschillende opdrachten, die wer
den verstrekt door de FAO (Food and Agricultu
re Organisation) in samenwerking met de Royal 
Mint. Ook bedrijven en overheidsinstellingen 
kwamen er hierdoor toe penningen in opdracht te 
laten vervaardigen. 

Verder heeft het meedingen naar een jaarlijks 
door de Royal Society of Arts beschikbaar 
gesteld stipendium voor penningkunst, velen er
toe gebracht zich op dit terrein te begeven. Het is 
in dit verband dan ook haast vanzelfsprekend, 
dat in het voorjaar van 1982 de British Art 
Medal Society werd opgericht (het Engelse equi
valent van onze Vereniging voor Penningkunst), 
die op haar beurt weer opdrachten verstrekt en 
zo het maken van penningen stimuleert. 
Het hier besproken boekje laat de resultaten van 
al die activiteiten zien: penningen van 39 kunste
naars uit die laatste 15 jaar. Het werk varieert 
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van zeer traditioneel tot avant gardistisch, van ty
pisch beeldhouwerspenningen tot werk van grafici 
en edelsmeden. Al met al krijgt men een duide
lijk beeld van de stand van zaken op penningge
bied in Groot-Brittannië. 
Het werk is van goed niveau. Twee medailleurs 
vallen bijzonder op door sterke karakteristieke 
penningen: Ron Dutton met fors gemodelleerde 
landschappen en de cartoonist Ronald Searle met 
een portretpenning van James Thurber en een 
Charles Dickens-penning in een stijl, die een 
vreemde mengeling is van plastische en grafische 

benadering. De laatstgenoemde penning is een 
uitgave van de British Art Medal Society. De 
prijs ervan voor leden is £ 25,—, voor niet leden 
£ 35,—. 
Het lidmaatschap van de Society kost £ 10,— per 
jaar. Eventuele inlichtingen hierover kunnen wor
den verstrekt door mw. drs. G. van der Meer 
(Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, 
postbus 11028, 2301 EA Leiden, 071-120748). 

F.T.S. Letterie 

Personalia C^l:I:^ 
^17^37 

ESSER GEHULDIGD: EEN PENNING 
WAARD! 

Ik ben m 'n hele leven met penningen bezig ge
weest en nu: mijn eigen beeld en naam in 700-
voud, aldus prof. Vincent Pieter Semeyn Esser 
trots, verheugd en bewonderend bij zijn ont

vangst van de penning Piet Esser die vervaardigd 
werd door een kunstenaar uit de school van Es
ser zelf, Wilfried Put. Het eerste exemplaar van 
de Piet Esser-penning, die de Vereniging voor 
Penningkunst heeft laten ontwerpen, werd hem 
overhandigd door voorziter A. Koningsveld. 
Hij memoreerde de verdienste van Esser voor de 
Nederlandse penningkunst. Esser, ik beschouw je 
als de 'doyen' of 'godfather' van de Nederlandse 
penningkunstenaars. Je hebt hen, maar ook mij 
als penningliefhebber, leren kijken door de ogen 
van Esser. Bekend is je antwoord op de vraag 

Prof. V.P.S. Esser (links) en Wilfried Put 
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wat je onder penningen verstaat: 'dat weet ik 
niet, ik maak ze'. 
Het bestuur van de Vereniging voor Penning-
kunst was op het goede idee gel<omen de uitrei
king te laten plaatsvinden in aanwezigheid van 
een aantal enthousiaste liefhebbers van de pen
ningkunst, omringd door enkele honderden pen
ningen tentoongesteld in Atelier Biltstraat 186 te 
Utrecht. De voorzitter bedankte galeriehoudster 
Toos Noyons hartelijk voor haar gastvrijheid en 
hij memoreerde dat voor deze uitreiking geen be
tere gelegenheid te vinden zou zijn geweest. Het 
kostte vervolgens vriend en oud-collega prof. 
J.N. van Wessem in zijn toespraak geen enkele 
moeite in een aantal rake bewoordingen de bete
kenis van Esser als mens en kunstenaar te schet
sen. Zowel in je beelden, die alom in het land 
zijn geplaatst als in je vele penningen heb je de 
harmonie gevonden tussen natuur en stijl. Je 
hebt weten te combineren, materiaal en vorm, 
vakmanschap en artisti'^ke visie. Als vriend en 
collega heb ik van n je enorme concentratie 
kunnen gadeslaan. Zelfs tijdens lezingen maak Je 
ontwerpen voor penningen als 'Daniel' en 'Bar
bara'. 
Esser wees er in zijn dankwoord op dat het ma
ken van penningen hem toch niet zo simpel af
ging, als de resultaten doen vermoeden. Ik werk 
bijzonder moeizaam. M'n eerste exemplaar vind 
ik nu onhandig. M'n liefde voor de penning ont
stond tijdens mijn verblijf als jong beeldhouwer 
in Italië. Daar zag ik voor het eerst penningen 
van Pisanello, de grondlegger van de penning
kunst. Overigens verbaas ik me over het goede 
resultaat van Wilfried Put, want ik heb eigenlijk 
geen kop om op een penning te zetten. Ik heb 
wel eens geprobeerd een zelfportret te ontwerpen 
maar ik vond dat markante koppen zoals die van 
Victor E. van Vriesland en Harry Mulisch zich 
beter voor een penning zouden lenen. De voorzit
ter vermeldde ook dat ik als bestuurslid van de 
Vereniging voor Penningkunst de stoot gegeven 
heb tot het laten vervaardigen van gegoten pen
ningen. Als eerste was dat inderdaad de Koningin 
Wilhelmina-penning van Loeki Metz, in 1948. 
Toch wil ik nog meegeven dat er ook fraaie 
geslagen penningen zijn. Mij ligt echter het ont
werpen daarvan niet zo. Ik werk liever op ware 
grootte. Starreveld attendeerde mij destijds op de 
was die hij uit Amerika had verkregen. Dat ma
teriaal voldeed ten volle aan mijn verwachtingen. 
Bij het ontwerpen van een penning gaat mijn in
spiratie allereerst uit naar de kop. Gerrit van der 
Veen gaf indertijd al zijn Lucas van Leyden-
penning een kop mee. De meeste huidige pennin
gen zijn koploos en hebben dan, naar mijn me
ning, slechts twee achterkanten. Voor mij is pen
ningkunst het maken van portretpenningen. Niet

temin meen ik dat er portretpenningen zijn ge
maakt voor lieden die het achteraf misschien niet 
zo verdienden. 
31 januari 1987 zal in de historie van de Neder
landse penningkunst geboekstaafd blijven als de 
dag van Piet Esser en velen zullen in het kunst
werkje van Wilfried Put een blijvende herinne
ring in en bij de hand hebben van zowel de afge
beelde als van degene die verbeeldde. 

Barend Jan Vreugdenhil 

Literatuur 
J.N. VAN WESSEM V.P.S Esser. Zijn penningkunst. De 
Geuzenpenning 19 (1969) 1-4. 
W.F. VAN EEKELEN V.P.S. Esscr, De Beeldenaar 3 (1979) 
101-108. 

Tentoonstelling ^ ^ / ^ ^ 

BERGHSE MUNTEN EN DE GRAFELIJKE 
MUNTSLAG TE 'S-HEERENBERG 

In de maanden juni, juli en augustus zal in de 
Grafelijke Munt te 's-Heerenberg (nabij het 
kasteel) een numismatische tentoonstelling te zien 
zijn. De expositie tracht een zo volledig mogelijk 
overzicht te geven van de munten die op naam 
van de heren en de graven van den Bergh gesla
gen zijn te 's-Heerenberg, Hedel en Stevensweert. 
De tentoonstelling zal behalve munten ook objec
ten te zien geven (en onderwerpen behandelen) 
die direct daarmee in verband staan: archiefstuk
ken betreffende de Berghse Munt; archeologische 
vondsten gedaan tijdens opgravingen in 1964; 
munt vondsten; de geschiedenis van het Berghse 
muntwezen in de 16e eeuw; de bouwgeschiedenis 
en restauratie (1968-1974) van het Muntgebouw. 
Bovendien bevat de expositie een inleiding in de 
vorm van een overzicht van de Europese muntge-
schiedenis èn een algemeen gedeelte over munt-
productie in de Middeleeuwen en vroege Nieuwe 
Tijd. Ook zullen vele attributen die gebruikt wer
den in het muntbedrijf geëxposeerd worden. Na 
afloop worden deze twee algemene gedeelten ge
bruikt voor een tentoonstelling in Huys Dever te 
Lisse. 
Openingstijden tentoonstelling: juni, juli en au
gustus iedere dag van 13.30 tot 17.00. Tijdens de 
openingsuren is tevens kasteel Huis Bergh te be
zichtigen. 
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Van en voor f \ ( \ 
de kringen V ^ ^ J 
Nagekomen lijst van secretariaten, dagen en 
plaatsen van de maandelijkse bijeenkomsten. 
N.B.: Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur 
en vinden plaats van september tot mei, tenzij 
anders vermeld. 
Breda 'De Baronie' 
Laathof 12, 4851 ET Ulvenhout, 076-611314 
21 mei, 15 juni, 17 sept, 19 okt, 19 nov, 14 dec 
in Gemeenschapshuis 'Doornbos' Abdijstraat 26, 
Breda. 
Bloembollensteek e.o. 
Regenvlietweg 31, 2191 BB De Zilk, 02520-15217. 
2e dinsdag om 19.00 in 'Het Trefpunt', 
Schoolstraat 11, Lisse. 
Frisia 
Hulstbos 8, 9203 NC Drachten, 05120-16168. 
Laatste dinsdag om 19.00 uur in 'De Opdracht'; 
Stationsweg 150b; sept-nov en jan-april. 
Haarlemmermeer 
Nijl 45, 1186 SG Amstelveen, 020-457065. 
Ie maandag om 19.00 uur in 'Ontmoetingscen
trum, Gelevinkstraat 38, Nieuw Vennep. 
Noord-Oost Polder 
Uranusstraat 5, 8303 ZW Emmeloord, 
05270-16650. 
Laatste dinsdag behalve juli en aug in Gerefor
meerd Centrum, C. Dirksplein, Emmeloord. 
Utrecht 
Broederschaplaan 15, 3451 ZA Vleuten, 
03407-2432. 
4e woensdag behalve dec, juni, juli en aug om 
19.30 uur in 's Rijks Munt, Leidseweg 90, 
Utrecht. 

Verenigingsnieuws r~\ 

KON. NED. GENOOTSCHAP VOOR MUNT-
PENNINGKUNDE 

Najaarsbijeenkomst 26 september Tiel 
Helaas is er een fout geslopen in de laatste con
vocatie. Ten onrechte staat hierin vermeld dat de 
najaarsbijeenkomst gehouden zal worden op 26 
november 1987. Dit moet zijn: zaterdag 26 sep
tember. 

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST 
Secretariaat: 
N.A.J. Visser, Van der Meystraat 1, 1815 GP 
Alkmaar, 072-120041, giro 96820. 
Penningbestellingen: 
M. Kemper-Koel, MoUenburgseweg 60, 4205 HD 
Gorinchem, 01830-26543. 

Penningverkoop 
In 1986 werden 219 penningen verkocht. De 
meest-gevraagde (meer dan 5 exemplaren) waren: 
1980-2 A bird in the hand, T. v.d. Vathorst, 
lOx 
1981-1 Geboortepenning, Jet Schepp, 10 x 
1975-H- Jub. penning/boek, Paul Grégoire, 8x 
1978-1 Linnaeus, Chr. Nijland, 8x 
1985-1 Niels Holgersson, Mariarme Letterie, 8x 
1940-2 Opbouw, Han Richters, 7 x 
1962-1 Geboortepenning, Chr. Nijland, 7x 
1967-2 Leda en de zwaan, Fred Carasso, 7 x 
1972-2 Herder met schapen, C. Seth-Hofner, 6 x 
1950-2 Jubileum VvPk, Gutterswijk/Wetselaar, 
5x 
1964-2 Ruimtevaart, Jan Snoeck, 5 x 
Penninguitgifte 
De penning 1986-2 'Piet Esser' van Wilfried Put 
werd in februari aan de leden gezonden. 

ONONTBEERLIJK: 

VERZAMELBAND 
DE BEELDENAAR 

een in kunststof uitgevoerde pennen-
band in Beeldenaar blauw met zilver-
opdruk. 

Voor u, abonnee, die zijn/haar num
mers van de Beeldenaar veilig, handig 
en overzichtelijk bijeen wil houden en 
voor wie de Beeldenaar een blijvende 
waarde vertegenwoordigt. 

U komt In het bezit van uw 'Verzamelband 
Beeldenaar' door ^18,50 op gironummer 
3808080 over te maken t.n.v. De Beeldenaar, 
Postbus 420, Zeist, onder vermelding van 
'Verzamelband de Beeldenaar'. 
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Muntennieuws ^ ^ / " ^ 

door J.C. van der Wis 

Afkortingen 
Al = aluminium; Ag = zilver; Au = goud; 
Br = Brons; Cu = koper; Fe = ijzer; 
Mag = magnimaat; Me = Messing; NBS = nickel 
bonded steel (met nikkel geplateerde stalen kern); 
Ni = Nikkel; Proof = geslagen met gepolijste stem
pels op gepolijste muntplaatjes; RVS = roestvrij 
staal; Sn = tin; Vir = virenium; Zn = zink. 

1 Centavo 1986; 
5 Centavos 1986; 
10 Centavos 1986; 
20 Centavos 1986; 
50 Centavos 1986; 
1 Cruzado 1986; 
5 Cruzados 1986; 

RVS; 
RVS; 
RVS; 
RVS; 
RVS; 
RVS; 
RVS; 

15,0 mm; 
16,0 mm; 
17,0 mm; 
19,0 mm; 
21,0 mm; 
23,0 mm; 
25,0 mm; 

1,6 g 
1.8 g 
2,1 g 
2,5 g 
3,8 g 
4,4 g 
5,3 g 

Nieuwe reeks circulatiemunten, die na de munt-
hervorming van 28 februari 1986 is uitgegeven en 
waarbij 1000 oude Cruzeiros gelijk gesteld wer
den aan 1 nieuwe Cruzado. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
1 Peso 1986; CuNi; 26,0 mm; 6 g. 
Nieuwe circulatiemunt op de 15de Centraalameri-
kaanse en Caraïbische Spelen, die in 1986 te San
tiago (Chili) zijn gehouden. 
Er zijn varianten met en zonder ribbelrand! 
Ook werd er een muntje uitgegeven van 
1 Centavo 1986; AlCuSn); 19 mm; 1,95 g. 

FRANKRIJK 
10 Francs 1986; CuNi; 20,7 mm; 6,7 g. 
Nieuwe circulatiemunt, die te veel gelijkenis ver
toonde met het 50-Centimesstuk: de bank van 
Frankrijk stopte vanwege een storm van klachten 
na enige weken de uitgifte. 

INDIA 
5 Rupee z.j.; CuNi; 31 mm. 
10 Paisa z.j.; CuNi; 24 mm. 
Twee herdenkingsmunten op de in 1984 vermoor
de premier Indira Gandhi. 

ISRAEL 
Vi Sjekel 1986; CuNiAl; 26,0 mm; 6,5 g. 
Een in een eerste oplage van 2 miljoen exempla
ren uitgegeven nieuwe circulatiemunt (met de 
beeltenis van Edmond de Rothschild), in 's Rijks 
Munt te Utrecht vervaardigd. 

MALTA 
10 Cents 1986; CuNi; 21,7 mm; 5 g. 
Een nieuwe circulatiemunt. 

^37 Ĉ7 
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NEDERLAND 
50 Gulden 1987; Ag 0,925; 38 mm; 25 g. 
Herdenkingsmunt op het gouden huwelijksjubi
leum van prinses Juliana en prins Bernhard naar 
het ontwerp van de Schiedamse graficus Gerard 
Hadders. Oplage l'/z miljoen exemplaren. Voor 
verzamelaars zijn er proof en FDC-munten; opla
gen aan de hand van de bestellingen. 

POLEN 
100 Zlotych 1986; CuNi; 29,5 mm; 10,8 g. 
Nieuwe circulatiemunt met de beeltenis van ko
ning Wladyslaw I Lokietek (1320-'33) en sinds 
november 1986 in een oplage van 2,5 miljoen 
stuks in omloop. 

SPANJE 
200 Pesetas 1986; CuNi; 22,0 mm; 8,6 g. 
Het betreft hier een sinds begin oktober vorige 
jaar in omloop zijnde aanvulling op de huidige 
circulatiereeks. 

muntenhandel Groningana 

A. NAP 
Oude Kijk in 't Jatstraat 60 
9712 EL Groningen 
Tel. 050-135858 

Munten, bankbiljetten, oude effecten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk 
gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur. 

• ^ • • M 
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C. J . G. S C H U U R M A N - R I J N H O L T 
Emmastraat 13, 7075 Etten-Gelderland 

Telefoon 08350-27781 

ANA 
120692 

lid Ned. Vereniging van Munthandelaren 

Specialiteit: 
Moderne buitenlandse munten, 

Ned. Antillen en Suriname. 

RI ET DIJK bv Gespecialiseerd in het 
veilen van Numismatische 
collecties 

* De commissie bedraagt 15% (incl. btw en verzekering) van de 
opbrengst en f2,— kavelgeld. 

• Op grotere objekten is reductie mogelijk en worden eventueel 
renteloze voorschotten verstrekt. 

Inzendingen zijn mogelijk ten kantore van maandag t /m zaterdag van 10.00-16.00 
uur, of per aangetekende post. (Grotere collecties kunnen desgewenst afgehaald 
worden). 

RIETDIJK bv (Dlr. M.M.A. Lichtendahl) 

Noordeinde 41 (schuin t/o het Paleis) 
Den Haag 
tel. 070-647831, b.g.g. 647957 

een kwestie van vertrouwen sinds 1919 

Mevlus Numisbooks International B.V. 
OOSTEINDE 97 7671 AT VRIEZENVEEN TELEFOON 05499-61322 

Uw adres voor: 

MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMISM. LITERATUUR. 
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG 

GROOTHANDEL CATALOGUS BOEKEN, ETC. VOOR DE OFF. MUNTHANDEL 

GROOTHANDEL - KLEINHANDEL - UITGEVERS 

's Zaterdags gesloten. 
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H:1J HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. 

Herengracht 434-440 
1017 BZ Amsterdam 

Bestellingen: (020)-298012 

BM 

BM 

BM 

BM 

BM 

BM 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

BM 100 

BM 101 

BM 102 

F-ZF 

Z F -

Z F -

Z F -

ZF 

Z F -

Z F -

F-ZF 

ZF 

ZF 

F-ZF 

680, 

375, 

500, 

740, 

525, 

290, 

1.850, 

1.000, 

845, 

260, 

340, 

BM 81 BRABANT: Dukaton 1703 D. 354 B 

BM 82 LUIK: Rijksdaalder 1567 D. 451 

BM 83 VLAANDEREN: Vz Filipsdaalder 1589 D. 66 

BM 84 GELDERLAND: Rijder Goudgulden z.j. D. 620 

BM 85 GELDERLAND: Vz Filipsdaalder 1563 D. 62 

BM 86 GELDERLAND: Leeuwendaalder 1589 D. 824 

BM 87 BATENBURG: Gouden St. Victordukaat z.j. D. 688 

BM 88 HOLLAND: Dubbele Gouden Dukaat 1780 D. 773 

BM 89 HOLLAND: Gouden Rijder 1749 D. 782 

BM 90 HOLLAND: Va Leeuwendaalder 1577 D. 870 

BM 91 HOLLAND: Zilveren Dukaat 1684 D. 969 

BM 92 HOLLAND: Zilveren Dukaat 1673 D. 969 A 

op dubbele zwaarte. ZF - 2.850, — 

BM 93 HOLLAND: Zilveren Dukaat 1694 D. 969 A 

op dubbele zwaarte. 

WEST-FRIESLAND: Ned. Rijksdaalder 1652 D. 940 

WEST-FRIESLAND: Dukaton 1792 D. 1022 

UTRECHT: Statendaalder 1578 D. 116 

OVERIJSSEL: Zilveren Dukaat 1699 D. 987 

GRONINGEN: Vz Gouden Rijder 1761 D. 1162 

GRONINGEN: 28 Stuiver 1692 D. 1121 

met klop Fries wapen. 

KONINKRIJK: 10 Gulden 1839 Utrecht Sch. 188 

KONINKRIJK: 10 Gulden 1828 Brussel Sch. 194 

KONINkrijk: 5 Gulden 1843 Sch. 503 

F-ZF 

Z-ZF 

Z F -

F-H 

Z F -

Z F -

F -ZF 

Z F -

ZF-P 

P 

2.100, 

340, 

250, 

2.150, 

315, 

950, 

315, 

1.375, 

1.425, 

4.500, 

Alle vrijblijvende verkoopprijzen zijn incl. verzendkosten en BTW. 
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PEILING 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
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De Piet Esser-penning als reflectie 
op de Rembrandt-penning 
door Geer Steijn 

Een aantal jaren geleden heeft het bestuur van de Vereniging 
voor Penningkunst aan Wilfried Put de opdracht gegeven een 
penning te ontwerpen met als onderwerp Piet Esser, hoogleraar 
beeldhouwen aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te 
Amsterdam. Prof. V.P.S. Esser heeft grote verdiensten ten aan
zien van de Nederlandse penningkunst,zowel door zijn eigen werk 
- o.a. de Rembrandt-serie en de Shakespeare-penning - als door 
zijn leerlingen die in Nederland bekende medailleurs geworden 
zijn. Put heeft vele studies gemaakt en het Esser-project zou voor 
hem nog wel jaren door kunnen gaan. Het gezicht op de voorzij
de is naar links gewend; op de achterzijde wordt de naam 
vermeld. 

De voorzijde 
Een portret van Piet Esser te moeten boetseren is geen gemakke
lijke opgave: hij heeft geen vreemde, in het oog lopende gezichts
verhoudingen of andere interessante ongerechtigheden zoals 
bijvoorbeeld Franz Liszt. Hij draagt een zware bril, die hij overi
gens niet op heeft wanneer hij een penning maakt. Put suggereert 
op het hoofd een soort petje: het petje dat Esser ooit in Egypte 
kocht en zeer karakteristiek voor hem geworden is. Op de pen
ning fungeert het meer als een beeldhouwersattribuut. Zo herin
neren we ons Piet Esser wanneer hij op de fiets van en naar de 
Akademie ging. 
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Verenigingspenning 

Wat mij aan de portretzij de opvalt, is de compo-
sitaire overeenkomst met de Rembrandt-penning, 
het levenswerk van Esser. Er bestaan nu ongeveer 
500 varianten en verschillende staten van de 
Rembrandt-penning, van jong tot oud. Piet Esser 
is ermee vergroeid. Put lijkt te hebben gekozen 
voor een gelijkenis niet alleen in de gelaatstrek

ken, maar ook in Essers opvatting van een 
penning: 

1. Het gezicht is in een hol vlak geplaatst. 
2. De schedel, met het petje, en de kraag maken 

onderdeel van de penningrand uit. 
3. De neus wordt iets te sterk aangezet. 

Rembrandt-penning 
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Heel goed is het loerende, het van onder het 
zware voorhoofd kijkende oog. De kraag die 
nogal naar achteren is gezet waardoor de kaak 
naar voren springt, onderstreept dit loeren. Stand 
is expressie! Subtiel is de echo van de kraag in 
het haar boven het oor: dit vormrijm geeft een 
compositaire stabiliteit in de rechterkant van het 
portret. Het profiel is scherp gesneden en mar
keert zich helder tegen het fond van de penning. 
Rechts zijn de vormen van oor, haar en petje be
wust wat vager gehouden en zij hebben de on
dersteuning van de kraag hard nodig. 

De keerzijde 
Put heeft de keerzijde eenvoudig gehouden: een 
holle vorm, waardoor de penning - tegenover de 
bolling van het hoofd aan de voorzijde -
constant van dikte is gebleven en een rank karak
ter aan de gehele penning heeft verleend. Even 
onder het midden is de naam in een verdiepte 
band gesneden. Links van de naam staat het 
Penningkunst-vignet. Op speelse wijze springen 
de letters uit de band. 

De voorstudies 
Wilfried Put heeft mooie penningen gemaakt, 
waarbij ik denk aan de Breitner-penning (dat 
prachtige oor en die teruggetrokken onderlip) en 
de Charlotte van Pallandt-penning (het sterke sil
houetachtige gezicht met die vogelscherpe neus). 
De gelijkenis van Esser te pakken is een zware 
opgave gebleken. 
De opvatting van een portretpenning bij Put ken

merkt zich door het plaatsen van de hele kop op 
het fond. De penning is vrijwel rond; zelden 
raakt de schedel de rand van de penning. In drie 
van vier voorstudies is dat te zien. Daar waar het 
hoofd vrij op de penning staat en in opvatting 
meer aansluit bij de andere penningen van Put, 
doet zich qua expressie wel een probleem voor: 
het petje achterop het hoofd geeft een ietwat 
pauselijke allure aan het gezicht. Esser was het 
hoofd van de beeldhou waf deling, maar hij heeft 
wél een seculier hoofd. Interessant is het gevecht 
van Put te volgen in de voorstudies A,B,C en D. 

A,B en C vertonen de meeste samenhang en kun
nen, zoals bij etsen het geval is 3 staten van één 
variant genoemd worden. D vertoont een groter 
verschil en komt het dichtste bij de uiteindelijke 
penning zoals de leden die thuis kregen. Het pro
fiel blijft nagenoeg gelijk. Het voorhoofd, het 
haar, de kraag en het petje veranderen. A en B 
laten een lichte neiging tot het letterlijke, het 
anecdotische zien. In C is de fysiognomie het 
meest naar plastische compositie vertaald, maar 
het project is nogal contourmatig gebleven. 
In voorstudie A is het verhalende karakter het 
meest aanwezig. De kraag heeft een zwakke wer
king ten opzichte van de nek. In B en C is de 
kraag kleiner, maar wel feller van vorm en geeft 
aan het portret een fiere houding. Stand is gelij
kenis! Het haar is nadrukkelijk aanwezig. In het 
verloop naar penning D zien we hoe Put het haar 
terugbrengt en opgenomen laat zijn in de rest 
van het gezicht, zodat er een grotere concentratie 
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op het profiel komt te liggen. De vage aandui
ding van het oor onderstreept nog eens deze 
werking. 
In voorstudie B speelt het haar rondom het oor 
een belangrijke rol: rijkelijk gevarieerd en hier en 

daar grafisch van vormkarakter. Het voorhoofd 
is vrij. Bij C zien we hoe het haar vereenvoudigd 
is tot een louter compositorisch element. Het 
haar is horizon geworden aan de onderkant in de 
begrenzing met de nek en bepaalt, samen met de 
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kraag, de stand van de penning. Voorstudie C is 
wat vorm en compositie betreft het meest afge
wogen, maar lijkt minder op Piet Esser. Het ge
vecht om de vorm kan soms voorbij gaan aan de 
gelijkenis. 

Voorstudie D vertoont meer gelijkenis. In D 
stapt Put over op een meer Esseriaans composi
tieprincipe zoals we die in de Rembrandt-
penningen aantreffen: de schedel maakt deel uit 
van de rand van de penning. Het petje is meer 
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een flodderig hoofddeksel geworden. De kraag en 
het oor blijven vage aanduidingen omwille van de 
felheid van het profiel. De mond en de neus zijn 
veranderd. De bovenlip zuigt zich wat naar bin
nen, de neus is wat kleiner. Het lijkt wel of Put 
teruggekeerd is bij voorstudie A en daar opnieuw 
z'n verbeteringen op geënt heeft. De mondpartij 
heeft aan expressiviteit gewonnen en de gelijkenis 
is onmiskenbaar beter geworden. De vormen ron
dom het oor en de kraag doen wat onbestemd 
aan. Het is goed te begrijpen waarom Put in de 
definitieve versie voor de Vereniging gekozen 
heeft voor een verandering van de kraag. In de 
Verenigingspenning is de kraag een helder vorme-
lement geworden en maakt dat over het hele pen
ningoppervlak accenten gekomen zijn: de vorm 
als het ware overal gelijkwaardig oplaadt. 
De Piet Esser-penning is een interessante penning 
geworden. Er is lang en intens aan gewerkt -
'nog even een vette vinger er over' - en dat is 
zichtbaar. Hoe scherp het profiel ook is, de hele 
penning straalt wèl een zekere schroom uit ten 
opzichte van de geportretteerde. 

BIJ verzamelaars en onaerzoeKers is net KijKsmu-
seum Het Koninklijk Penningkabinet vooral be
kend als beheerder van 's Rijks verzameling van 
munten en penningen. De verzameling omvat 
munten van de vroegste tijden tot heden en pen
ningen vanaf de 15e eeuw, waarbij vanzelfspre
kend de nadruk ligt op de in Nederland 
vervaardigde of gebruikte stukken. Minder be
kend is dat het Penningkabinet ook een collectie 
papiergeld bezit. In het verleden heeft het Pen
ningkabinet nooit actief papiergeld verzameld; 
de collectie is vrij toevallig ontstaan. 
In 1881 werd het grootste deel van de verzame
ling van het Akademisch Penningkabinet te Lei
den naar het Koninklijk Penningkabinet te Den 
Haag overgebracht. In deze verzameling bevon
den zich naast munten en penningen ook enige 
aantal biljetten. Deze waren door Van der Chijs, 
die tot zijn dood in 1867 het Akademisch Pen

ningkabinet beheerde bewust verzameld. Met het 
verzamelen van papiergeld was Van der Chijs 
zijn tijd ver vooruit. De verzameling bestond on
der meer uit de vroegste bankbiljetten en munt-
biljetten van Nederland en enige series van kort 
na 1860, o.a. van de Javasche Bank, de Suri
naamse Bank en de Noorse Bank. In Den Haag 
zijn de biljetten netjes bewaard, maar er werden 
geen verdere activiteiten op dit gebied ontwik
keld. In de loop van de volgende decennia ont
ving het Penningkabinet af en toe enkele biljetten 
ten geschenke. In 1920 verkreeg het Penningkabi
net een verzameling Nederlandse noodbiljetten uit 
1914 en een collectie Duits noodgeld. Kort daar
na ontving het Kabinet de verzameling papieren 
noodgeld van België, Frankrijk en Duitsland uit 
de jaren 1914-1924 van de Haagse verzamelaar 
Henri de Jongh. Hoe weinig deze grote en belan
grijke verzameling nog na de oorlog gewaardeerd 
werd blijkt wel uit de woorden van mr. J. van 
Kuyk, directeur van het Koninklijk Penningkabi
net tussen 1945 en 1949. In zijn Geschiedenis van 
het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen 
en Gesneden Steenen te 's-Gravenhage vermeldt 
hij in een opsomming van aanwinsten op pagina 
91-92: In 1921 volgt een verzameling buiten-
landsch noodgeld uit den tijd van den wereldoor
log, bestaande uit een enorme hoeveelheid 
papiergeld, eigenlijk in het Kabinet niet thuishoo
rend. Gelukkiger was de aanwinst... 
Pas ongeveer 10 jaar geleden drong op het Pen
ningkabinet het besef door, dat men zich niet 
langer kon beperken tot metalen geldmiddelen. 
Er was immers al jaren geen principeel verschil 
tussen metalen en papieren geld? Sindsdien wordt 

/. Recepis van de stad Gouda van 22,5 stuiver, 15 april 
1795, 
lot nr. 1091, aankoop KPK 

Belangrijke aanwinsten 
voor de papiergeldverza-
meling van Rijksmuseum 
Het Koninklijk Penning
kabinet 
door H.W. Jacobi 
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2. Nederland, bankbiljet van 10 gulden, 4 maart 1949, vervalsing uit de tijd, lot nr. 1172, aankoop KPK 

papiergeld actief verzameld. In principe zou het 
Penningkabinet alle biljetten van alle landen wil
len verzamelen, maar de beperkte financiële mo
gelijkheden dwingen tot bescheidenheid. Op het 
moment ligt de nadruk van het verzamelbeleid op 
Nederland en de koloniën, waarbij voorrang ge
geven wordt aan de biljetten die het metalen geld 
vervingen, zoals muntbiljetten, zilverbons en 
noodbiljetten. Daarnaast wordt er naar gestreefd 
van de meeste landen enkele biljetten van lagere 
waarde ( = goedkope) te bezitten, waardoor per 
land de overgang van metalen geld naar papier
geld getoond kan worden. Ook het feit dat pa
piergeld een aantrekkelijk tentoonstellingsobject 
is, speelt een rol bij de overweging tot aankoop. 

Een zeer belangrijke veiling 
Op 28 en 29 april 1987 hield de Firma Schulman 
te Amsterdam een veiling van groot belang voor 
de verzamelaars van papiergeld. Op de tweede 
dag werd een aantal biljetten van Nederland en 
koloniën geveild, voornamelijk afkomstig uit de 
verzameling van Johan Mevius. Deze had als 
handelaar in munten en papiergeld een prachtige 
collectie opgebouwd, met vele zeldzame biljetten. 
Voor alle verzamelaars van papiergeld in ons 
land zaten er belangrijke stukken in. Of, zoals 
een bekende verzamelaar het uitdrukte: 'Iedereen 
heeft voor een ton aangestreept in zijn veilingca
talogus, maar wie kan...?'. Evenals voor particu
lieren, gold het bovenstaande voor het 
Penningkabinet. Veel belangrijke biljetten ontbra

ken aan de verzameling; aankoop hiervan zou ze
ker meer geld vergen dan het resterende budget 
van 1987. De kans dat in de nabije toekomst an
dere exemplaren van deze zeldzame biljetten aan
geboden zouden worden achtte iedereen zeer 
klein. Het was dus nu of nooit! 

Hulp van de Stichting Nederlandse Penningkabi
netten. 
Gelukkig was de Stichting Nederlandse Penning
kabinetten evenzeer overtuigd van het belang zo
veel mogelijk ontbrekende biljetten in de 
openbare verzameling op te nemen. Na overleg 
met het Stichtingsbestuur kreeg ik toestemming 
om namens de Stichting voor een aanzienlijk be
drag papiergeld te kopen. De door de Stichting 
gekochte biljetten zouden na inventarisatie aan 
het Koninklijk Penningkabinet geschonken wor
den. Dankzij deze royale toezegging kon ik naar 
de veiling gaan in het vertrouwen dat een aantal 
belangrijke biljetten aangekocht zou kunnen 
worden. 

De aankopen 
Er was flinke belangstelling voor het papiergeld, 
zowel bij de particuliere verzamelaars als bij de 
verzamelende instellingen. Dit maakte dat relatief 
weinig biljetten onverkocht bleven en de zeldza
me stukken goede prijzen opbrachten. De prijzen 
van de Nederlandse biljetten die ik bij voorkeur 
wilde aankopen voor het Penningkabinet bleken 
niet tegen te vallen, zodat er enige ruimte over-
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papier uit de jaren 1807-1811, lot nr. 1335 met 
een schattingsprijs van ƒ7500, veel duurder dan 
verwacht. Fen Nederlandse particuliere verzame
laar bood weerstand tot ƒ20.000 maar moest de 
serie aan de Engelse handelaar laten voor 
ƒ21.000. Het uiterst zeldzame biljet van Terna-
ten, lot nr. 1336 met een schattingsprijs van 
ƒ1750, kon pas met het eerste bod boven ƒ5000, 
dus ƒ5250, door het Penningkabinet gekocht 
worden (afb. 7). Ook op het eerste biljet van de 
West-Indische Bank, lot nr. 1504 met een schat
tingsprijs van ƒ1800, werd door deze handelaar 
tot ƒ5000 geboden tegen een Nederlandse verza
melaar. Toen was duidelijk dat de twee andere 
biljetten van de West-Indische Bank, die in de 
verzameling van het Penningkabinet ontbraken, 
pas met een bod van ƒ5250 per stuk verworven 
zouden kunnen worden. Dankzij de Stichting Ne
derlandse Penningkabinetten was ik in staat om 
deze onverwacht hoge bedragen te bieden waar
door deze belangrijke biljetten voor ons land be
houden zijn. 

Totaal zijn op de veiling 56 lots (83 biljetten) 
aangekocht: 27 lots (44 biljetten) door het Pen
ningkabinet en 29 lots (39 biljetten) door de 
Stichting. Het totaal aantal lots van de biljetten 
in de veihng was 474. Dit betekent dat 11,4 % 
van de lots door Penningkabinet en Stichting ge
kocht zijn. Dit percentage toont dat het Penning
kabinet, met hulp van de Stichting, geenszins een 
monopoliepositie innam en dat ook de andere 

bleef om ook biljetten met een wat lagere priori
teit te kopen. Maar ook op deze veiling bleek 
weer dat men nooit zeker weet wat er gaat ge
beuren. Toen de biljetten van Oost- en West-
Indië aan de beurt waren was er onverwacht een 
kaper op de kust. Een Engelse handelaar had 
voor de beste stukken van onze koloniale series 
een aantal hoge biedingen gekregen. Hierdoor 
werd een serie van 6 biljetten Gouvernements-

Goed voor t^'i.^^ gulden ^>^ cent 

Betaalbaar in gevolge mondelinge overeenkomst aan 

te C;---y^ j^^'-Z'-Ty^ C na afloop van den 

oorlog, terstond na herstelling van het credietwezen. 

^XiWcQ^-^J^ C^e^C< 1914 

^^ ALFRED DORSEMAGEN 

Zegge f ̂ ^c/^ JdyJ'^''^^^ 

4. Nijmegen, Alfred Dorsemagen, noodbiljet van 4,32 
gulden, 5 september 1914, 
lot nr. 1288, aankoop SNP 
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7. Nederlandsch-Indië, bankbiljet van 1000 gulden, 31 mei 1938, lot nr. 1457, aankoop SNP 

(particuliere) verzamelaars genoeg hebben kunnen 
kopen. 
Uit deze veiling is weer duidelijk naar voren ge
komen hoe belangrijk het bestaan van de Stich
ting Nederlandse Penningkabinetten is voor onze 
openbare collecties. Zonder de krachtige financië
le steun van de Stichting zouden zeer zeldzame 

Nederlandse biljetten naar het buitenland ver
kocht zijn. Het is daarom belangrijk dat allen die 
de Nederlandse openbare numismatische verzame
lingen een warm hart toedragen de Stichting Ne
derlandse Penningkabinetten met hun bijdragen 
blijven steunen. 

8. Suriname, West-Indische 
Bank, biljet van 15 cent, 1837, 
tot nr. 1505, aankoop SNP 
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Het voormalige Leidse 
Penningkabinet en een 
nieuwe Dronrijp-munt uit 
Blauwkapel bij Utrecht 
door W.J. de Boone 

Nu vorige zomer het Koninklijk Penningkabinet 
verhuisde van Den Haag naar Leiden, is het goed 
er even bij stil te staan, dat daar in de vorige 
eeuw nog een ander penningkabinet bestond: het 
Academisch Penningkabinet (uitvoeriger: het 
Penningkabinet der Leidsche Hoogeschool). In 
het laatste kwart van de 19e eeuw reaUseerde de 
regering zich, dat men bezig was twee concurre
rende instellingen op hetzelfde (numismatische) 
gebied te financieren: het ene direct en het ande
re indirect, via de Rijksuniversiteit te Leiden. Bo
vendien waren in numismatische kringen geluiden 
hoorbaar, dat het beter zou zijn alle krachten te 
bundelen en één werkelijk belangrijke nationale 
verzameling op te bouwen, beter dan dat twee 
openbare collecties beide door geldgebrek onder
maats zouden moeten blijven. Dat bij een eventu
ele fusie het Haagse kabinet de voorkeur zou 
krijgen, spreekt achteraf eigenlijk vanzelf, maar 
destijds was 'Leiden' daarvan niet te overtuigen. 
Na een tijd van onverkwikkelijk geharrewar -
een later toeschouwer krijgt de indruk dat aan 
beide partijen moeilijk een teveel aan souplesse 
verweten kan worden - viel het regeringsbesluit 
om het Leidse kabinet als zodanig op te heffen 
en alles in Den Haag te concentreren. De Univer
siteit wist nog een deel van de collectie achter te 
houden door te stellen dat met de schenkingen en 
legaten onmogelijk anders gehandeld kon worden 
dan de gevers bedoeld hadden. De uiterst belang
rijke collectie-Pilaer (Portugese munten, met bij
behorend fonds voor onderhoud en aanvulling) 
bleef zo in Leiden, evenals een fors aantal andere 
munten en penningen van zeer uiteenlopende ma
te van belang en kwaliteit. Ook het archief bleef 
achter en wordt mét de munten thans nog be
heerd door het Prentenkabinet van het Kunst
historisch Instituut. Als voorbeeld hieruit noem 
ik slechts de diverse gegevens over de sceatta-
vondst Franeker 1868, met behulp waarvan deze 
belangrijke vondst goeddeels gereconstrueerd kan 
worden. 

Al zijn er in de loop der tijden nogal wat stuk
ken uit het archief verloren geraakt, toch vindt 
men ook, onverwacht, enkele berichten en 
vondstmeldingen die ook voor het hedendaagse 
numismatische onderzoek van belang zijn. Een 
dergelijk merkwaardig stuk is de brief - ongeda
teerd en zonder adres, maar voorafgegaan en ge

volgd door stukken uit de maanden februari en 
maart 1868 - die directeur L.J.F. Janssen ont
ving van Eijck van Zuihchem te Maartensdijk bij 
Utrecht. De inhoud van deze brief luidt: Amice, 
Daar gij nu directeur van het muntkabinet zijt, 
zend ik u de afdrukken van in dezen omtrek ge
vondene gouden munten. Ik kreeg die gister 
avond door mijn zoon van den school onderwij
zer te Blaauwkapel die ze van de schooljongens 
gekocht heeft. Als zij voor uw Kabinet waarde 
hebben moet gij u haasten, want de Utrechtsche 
heeren hebben er reeds kennis van en voor één is 
bij Utrecht hem, zoo hij zegt, 12 Gld geboden. 
In haast t.t. Eijck. adres A.C. de Kruijff, school-
onderwijzer te Blauwkapel. 

Dit schrijven gaat vergezeld van een blad met 
twee muntafbeeldingen waarbij geschreven is: 
N.I Gouden munt van Sweder van Kuilenburg 
1424-1434. 
N.2 Tierce de sol Ie d'or. Merovingische tijdperk 
650-700 

_̂ /v 

Ondanks de merkwaardige, in schoolschrift ge
schreven spelling voor tiers de sol ( = tremissis), 
moet men aannemen dat tekening en notities af
komstig zijn van meester De Kruijff, zoals men 
uit de woorden van Eijck kan opmaken. In het 
archief is verder niets bekend, waaruit blijkt dat 
de munten door Janssen zijn aangekocht. Toch 
zou het een goede aanwinst geweest zijn. De gul
den van Zweder van Kuilenburg is namelijk zeer 
zeldzaam: Van der Chijs kende hem niet en het -
toen nog Haagse - Koninklijk Penningkabinet 
verwierf pas in 1964 een exemplaar van dit type 
uit de munthandel. 
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Het in de brief vervatte Utrechtse bod van 12 
gulden voor één van de beide munten zal dan 
ook ongetwijfeld slaan op deze gulden. In de 
door prof. dr H. Enno van Gelder opgezette en 
bijgehouden manuscript-catalogus van Middel
eeuwse Nederlandse munten in het Koninklijk 
Penningkabinet, werden enkele verwijzingen ge
vonden waaruit bleek dat de 'nieuwe' gulden al 
in 1869 gepubliceerd was, zij het zonder precieze 
vermelding van de vindplaats.^ Ook bleek uit de 
andere daar opgegeven literatuur dat dit stuk zich 
thans in het Centraal Museum bevindt als bruik
leen van het Provinciaal Utrechts Genootschap.' 
Vervolgens kon via een geschreven inventarislijst 
uit het begin van deze eeuw vastgesteld worden 
dat tegelijk met de gulden een 'tiers de sol d'or' 
werd verworven, waarvan de beschrijving geheel 
overeen komt met die van de in de brief afge
beelde tremissis. De stap naar het verslag van de 
aanwinst in 1868 door het P.U.G. was toen snel 
gemaakt."* Daar is de vindplaats van beide mun
ten aangeduid, maar deze informatie is sindsdien 
niet bij de voorwerpen zelf gebleven. Via een toe-
valsvondst in het archief van het Akademisch 
Penningkabinet, kan thans een nieuwe stip wor
den aangebracht op de kaart van het versprei
dingsgebied van 7e eeuwse Friese munten van het 
type-Dronrijp. 

Naar POL (1978): zie noot 5. 

De munten van dit type komen in schat-
vondsten voor (Dronrijp, Nietap, Mons/Bergen 
in België), terwijl ook een 14-tal losse vondsten 
bekend zijn. De verspreidingskaart toont dat de 
Dronrijp-munten voorkomen vooral op 
Nederlands-Fries gebied, met een enkele uitschie
ter naar Engeland, verder langs de Rijn tot aan 
de Bodensee en langs de kust in het zuiden tot 
aan de Seinemonding en in het noorden tot de 
Deense eilanden. De nieuwe vindplaats Blauwka-
pel bij Utrecht ligt ongeveer midden in dit ge
bied. Het is dus niet te verwonderen, dat men 
het type Dronrijp wel een Fries type heeft ge
noemd. 
De datering van de Dronrijp-munten in het alge
meen stelt men omstreeks 630, al zou men graag 
door nieuwe gesloten vondsten met een scherp 
gedateerde context en door gebruik van moder
ne dateringsmethoden tot een nauwkeuriger en 
zekerder datering willen komen. 

Noten 
1 Archief Akademisch Penningkabinet: 1868, porte

feuille 14 nr. 125. Met dank aan drs E. Tholen. 
2 Revue Beige de Numismatique 5sl (1869) 103: 

'dans un jardin potager, prés d'Utrecht'. 
3 - Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 9 (1901) 

239 nr. X. 
- Centraal Museum Utrecht. Catalogus van hel 

historisch museum der stad (Utrecht 1928) 343 nr. 
2064. 

Met dank aan drs A. Pol. 
4 Verslag Provinciaal Utrechts Genootschap (1868) 

38-39. Met dank aan prof. dr C. Isings en F.M. 
Pietersen. 

5 A. POL De verspreidingsgebieden van in Nederland 
geslagen merovingische gouden munten der 7e eeuw 
Westerheem 27 (1978) 145-155. 

Van de Vereniging voor 
Penningkunst: 
een welkomstpenning 

In de ledenbrief van maart j . l . hebben wij de le
den van de Vereniging voor Penningkunst be
trokken bij ons streven naar bredere bekendheid 
en bij onze inspanning om het ledental weer op 
een peil te brengen waarop aan de primaire 
doelstelling van de Vereniging ook op termijn al
le recht kan worden gedaan. Gelukkig hebben wij 
al veel positieve reacties op deze ledenbrief ge
kregen. 
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Als één van de actiepunten kondigden wij toen 
een 'welkomstpenning' aan. Onze ondervoorzitter 
Theo van de Vathorst was spontaan bereid deze 
belangeloos te ontwerpen en te modelleren. De 
penning is nu klaar en bijgaande foto's op ware 
grootte geven een indruk van het resultaat. 
In zijn ontwerp geeft Theo van de Vathorst blijk 
van zijn visie op de essentie van een penning. Er 
is duidelijk verband tussen de ruimtelijke plastici
teit en die van de figuurtjes op de penning. Van 
de Vathorst probeert steeds oplossingen te vinden 
om van een penning een eenheid te maken en de 
twee zijden organisch samen te voegen; hij 
spreekt ook niet graag van voor- of achterkant. 
In dit geval is de verbinding gelegd door een 
hand van de man en de vrouw elk naar de ande
re kant te brengen en door het verdelen van de 
letters PK (Penningkunst) over de beide kanten. 
Belangrijk is dat de penning, als een goed gebon
den boek, lekker in de hand ligt en als het ware 
noodt tot omdraaien. Compositie, maar ook 
maat en gewicht zorgen voor het resultaat: een 
fijn penninkje met een blije sfeer. 

Deze welkomstpenning zal uitsluitend in omloop 
komen voor het doel waarvoor zij is gemaakt. 
De welkomstpenning zal niet te koop zijn, maar 
gratis worden toegezonden aan ieder die lid of 
donateur van de Vereniging wordt en bovendien 
aan diegenen uit onze kring die tenminste drie 
nieuwe leden of donateurs aanbrengen. 
Wij hopen dat er straks vele blije bezitters zullen 
zijn! 

A. Koningsveld, 
voorzitter 

A. e. van dor DUSSEN b.v. 

Vrijdag 2 en Zaterdag 3 October 1987 
in Maastricht 

INTERESSANTE MUNTEN- BOEKEN en 
PENNINGVEILING: 

500 munten van de muntplaats Alexandrië 

een verzameling ronteinse munten 

een verzameling van penningen betreklting 

hebbende op de belgische opstand van 1830 
(ook een kleine bibliotheek over dit 

onderwerp) 

150 franse penningen betrekking hebbende 
op de vrijmetselarij 

"Modern World Coins" 
waaronder grote series van o.a. Turkije, 

Marokko en Tunis. 

Wij zijn al vlot aan het schrijven, tikken 
en fotograferen. 

U kunt deze catalogus nu al bestellen door 
overschrijving van ƒ 10 
oppostgiro 15.38.597 

t. n.v. A. G. van der Dussen b.v. 
Hondstraat 5. 6211 HW Maastricht 

mit vermelding van "October veiling" 
Verzending volgt begin September. 

Over onze verdere activiteiten, 
gelieve U de voorgaande nummers 

van dit blad op te slaan. 
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Laurens 
ScfmCman b.v. 

Munten 
Penningen 
Papiergeld 

Numismatische boeken 

Taxaties 
Verzekeringen 

INKOOP-VERKOOP- VEILING 

(ParliCaan 2$ • 140$ g9{^ (Bussum 
•B 02159 -1 66 32 

Bezoek bij voorkeur op afspraak 



Zwolle. 
Ducaton 1660. Mmt. bloem. Oud type. Vz. Ruiter boven stadswapen. Kz. Door 
leeuwen gehouden generaliteitswapen. Delm. 1042. Verk. 169.1. Zeer fraai/prachtig. 

J. B. Wèsterhof 
Hoogend 18 - 8601 AE Sneek - Telefoon 05150-17198 

muntenhandel Groningana 

A. NAP 
Oude Kijk in 't Jatstraat 60 
9712 EL Groningen 
Tel. 050-135858 

Munten, bankbiljetten, oude effecten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk 
gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur. 
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C. J . G. SCHUURMAN-RIJIMHOLT 

ANA 
120692 

Emmastraat 13, 7075 Etten-Gelderland 
Telefoon 08350-27781 

lid Ned. Vereniging van Munthandelaren 

Specialiteit: 
Moderne buitenlandse munten, 

Ned. Antillen en Suriname. 14654 

R I E T D I J K bv Gespecialiseerd in tiet 
veilen van Numismatische 
collecties 

• De commissie bedraagt 15% (incl. btw en verzekering) van de 
opbrengst en f2,~ kavelgeld. 

• Op grotere objekten is reductie mogelijk en worden eventueel 
renteloze voorschotten verstrekt. 

Inzendingen zijn mogelijk ten kantore van maandag t /m zaterdag van 10.00-16.00 
uur, of per aangetekende post. (Grotere collecties kunnen desgewenst afgehaald 
worden). 

RIETDIJK bv (Dir. M.M.A. Lichtendahl) 

Noordeinde 41 (schuin t/o het Paleis) 
Den Haag 
tel. 070-647831, b.g.g. 647957 

een kwestie van vertrouwen sinds 1919 

Mevius Numisbooks International B.V. 
OOSTEINDE 97 7671 AT VRIEZENVEEN TELEFOON 05499-61322 

Uw adres voor: 
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMISM. LITERATUUR. 

DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG 
GROOTHANDEL CATALOGUS BOEKEN, ETC. VOOR DE OFF. MUNTHANDEL 

GROOTHANDEL - KLEINHANDEL - UITGEVERS 

's Zaterdags gesloten. 
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De Delftse brandspuit-
penningen 
door N.L. Arkesteijn 

Over brandspuitpenningen is tot op heden nog 
maar weinig gepubliceerd. Afgezien van een alge
meen artikel in de Muntkoerier in 1985' datepide 
de meest recente bijdrage van 1933.^ Behalve 
over de penningen van Zierikzee is er slechts ever 
die van 's-Hertogenbosch en Eindhoven wat uit
gebreider informatie beschikbaar.'"^ Gezien de 
overeenkomsten in het gebruik van deze pennin
gen en die van de gilden heeft DIRKS' er in zijn 
standaardwerk vele beschreven. In het hier vol
gende verhaal hoop ik op de ontwikkeling van de 
brandspuit en de daarbij behorende penningen 
wat meer licht te kunnen werpen aan de hand 
van vooral Delftse archiefstukken. 

De oudste bewaard gebleven brandverordening 
van de stad Delft is het Reglement op de brand-
emmers van 1568. Oudere stukken zijn waar
schijnlijk bij de grote stadsbrand van 1536 verlo
ren gegaan: vermeldingen van betalingen aan de 
brandemmermakers dateren al van 1563. Deze 
maakten voor rekening van de stad de leren em
mers die in bepaalde aantallen zowel in particu
liere huizen als in openbare gebouwen aanwezig 
dienden te zijn. Latere verordeningen dateren van 
respectievelijk 1578 en 1619. 
Omstreeks die tijd moet de brandspuit zijn intre
de hebben gedaan in de Nederlanden, want al op 
11 juni 1614 verleenden de Staten-Generaal oc
trooi voor de brandspuit van Pauwels Auleander. 
De magistraat van 's-Gravenhage kocht in 1631 
een exemplaar van de 'uitvinder' Johannes Heu-
velmans uit Amsterdam en het stadsbestuur van 
Amsterdam hield het in 1654 bij het op dat ogen
blik meest verkochte type van Hans Hautsch uit 
Neurenberg. Deze bestonden alle uit een enkele 
perspomp met een draaibare metalen spuitpijp en 
hadden enkele belangrijke nadelen: ze moesten 
met emmers worden gevuld (hetgeen op wat gro
tere afstand van open water vrijwel ondoenlijk 
was), ze gaven een met elke slag van de pomp 
onderbroken straal (hetgeen het richten bemoei
lijkte) en tenslotte was de straalpijp zonder slan
gen direct verbonden met de brandspuit. Een der
gelijk apparaat kostte omstreeks ƒ350,—. Verbe
terde versies waren afkomstig van Jan Jansz. 
Hudde uit Dordrecht, die in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw ook zijn aandeel van de 
groeiende markt veroverde. Amsterdam had in 
1670 tenslotte al 60 spuiten in gebruik. Het wa
ren de gebroeders Jan en Nicolaas van der Heij
den die te Amsterdam een sterk verbeterde versie 

Amsterdamse brandspuitpenning 

van de Hautsch-spuiten construeerden, 
waarbij van de theorieën over luchtdruk -
zoals ontwikkeld door Pascal in Frankrijk 

en Boyle in Engeland - practisch gebruik 
werd gemaakt. In hetzelfde jaar, namelijk 
1672, verkochten zij de eerste van een lange 
reeks spuiten aan de stad Amsterdam en wer
den zij benoemd tot generale brandmeesters, 
waardoor zij de gelegenheid kregen ook de 
organisatie van de brandbestrijding sterk te ver
beteren. Met de nieuwe spuiten kon een krachtige 
continue straal worden verkregen door gebruik te 
maken van een dubbele perspomp met windketel. 
De aanvoer van water vond plaats via een slang 
vanuit een bij open water geplaatste bak, die 
aanvankelijk nog met emmers moest worden ge
vuld, maar later werd vervangen door een slang-
of schraagpomp, de zogenaamde aanjager. Met 
de totstandkoming van de Amsterdamse brand-
keur van 1685 werd tot ver buiten Amsterdam 
een reorganisatie van het brandweerwezen moge
lijk. Samen met alle andere door de gebroeders 
van der Heijden ingevoerde verbeteringen leidde 
dit tot een aanzienlijk toegenomen effectiviteit 
van de brandbestrijding en daarmee kwam een 
einde aan de tot dan gebruikelijke, nog middel
eeuwse benadering van brand. 
Maar terug naar Delft nu, waar de eerste 
brandspuit van het oude type in 1665 werd aan
geschaft, gevolgd door nog twee in 1668. De 
brandkeur van 19-6-1669 vermeldt dat bij ende 
tot laste van de Stad vier bequame waterspeuijten 
sullen werden gedaen maecken. Het duurde ech-
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ter nog tot 1690 eer deze voor ƒ2430 ook werke
lijk werden aangeschaft. Toen in Delft de brand-
keur van Amsterdam van 1685 bekend werd, 
werd deze in alle opzichten het model waarnaar 
de brandbestrijding werd ingericht. Niet alleen de 
teksten, maar ook de afbeeldingen werden voor 
een groot deel overgenomen in de brandkeur van 
22 november 1689. In artikel xiii van het uit drie 
grote hoofdstukken bestaande boekwerkje komen 
de penningen en hun gebruik aan de orde: Ende 
sat aen yder van de geaffecteerdens gegeven wer
den een kopere penning met stadswapen, ende 
No. van het quartier aan de eene zijde, ende een 
brandspuijt aan de andere zijde daarop uijtge-
beelt, omme die tot een teeken dat 'er zijn, over
gegeven, ten welken eijnde aan de twee zijden 
van deze penning mede een nomber is geslagen. 

te weten van 1 af tot 30 toe, houdende de brand
meesters het register van wat nomber aan yder 
persoon werd gegeven, waar uyt zij dan naar het 
blussen van den brand ligtelijk konnen naarzien 
wie zig van den brand heeft geabsenteert. Alleen 
een verordening van Zierikzee van 1727 geeft nog 
iets nauwkeuriger aanwijzingen over het gebruik 
van de penning die een yder bij den Brand zal 
overgeeven aan een van de Schrijvers, die des
noods voorzien van Ligt, zullen aanteekenen en 
Register houden van de Comparanten, met het 
Uur van de o vergif te van de Penningen; Item, de 
non Comparanten, en de Naamen van de geene 
welke Disordres hebben veroorsaakt, of zig gua-
lyk en ongehoorsaam jegens de Brandmeesters of 
Brandspuytmeesters gedragen. Welke Penningen 
bij versterf, verhuysinge uyt de Wyk of Stad, of 

BRAND-KEURE 
Der Stade 

E L F T . 
Vervat in ^fye 7)eeien, 

Tot D E L F T , 

Gcdruckt by i^rnold Ben, Ordinaris Stads-Drucfcer, op 't 
Marft.veld, A N N O i 6 p o . 

1^ 
Titelpagina van de 
brandkeur van 1690 
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Een van de Delftse brandspuiten in zijn huisje 

ouderdom, onbequaamheid en uytlandigheid, aan 
de Brandmeesters zullen moeten worden geresti
tueerd en overhandigt, op verbeurte by Nalaatige 
van Vyfthien Stuyvers. In tegenstelling tot andere 
steden waren voor de brandbestrijding in Delft 
niet de gildebroeders, maar bepaalde stadsbedien
den aangewezen zoals de dooddragers, turf dra
gers, kraankinderen, bierkruiers en nacht werkers. 
Het gehanteerde premie- en boetestelsel maakte 
een nauwkeurige registratie noodzakelijk. Ieder 
van de zes wijken waarin de stad was verdeeld 
beschikte over een brandspuit; er waren twee 
kleine (oude) en vier grote spuiten, die gewoon
lijk door een ploeg van 28 man - waarvan ieder 
een nauwkeurig omschreven taak had als spuit
gast, pompier of bij de watertoevoer - werden 
bediend. Wanneer brandalarm werd gegeven 
doordat de trompetter de stadhuisklok liet klep
pen en in de nacht een lantaren buiten hing aan 
de toren van het stadhuis aan die zijde waar de 
brand was, dan renden de 'geaffecteerden' om 
het hardst voor een behoorlijke premie. Wie met 
de grote brandspuit als eerste aankwam kreeg 
ƒ25,—, de volgende ƒ16,— en de derde ƒ10,—. 
Voor de kleine spuiten golden premies van resp. 
ƒ16,—, ƒ10,— en ƒ6,—. Bij zeer zware branden 
konden de premies worden verdubbeld. Boetes 
golden voor te Iaat komen, arriveren wanneer de 
brand al uit was en voor helemaal niet verschij
nen en bedroegen overdag resp. 6, 12 en 18 stui
vers en 's nachts 10, 20 en 30 stuivers. Volgens 

de verordening waren er om één en ander gemak
kelijker te kunnen controleren 180 penningen no
dig, die verantwoord zijn op 22 augustus 1690: 
Door den Thes(aurier) Jacob van der Burgh aen 
Willem Cerper de somme van dertigh guld. voer 
leverancie van twe hondert penn. gegeven aen de 
bediendens en geaffecteerdens van de brantspeuy-
ten a drie stuyv. het stuck. Elders in de ar
chiefstukken is op dezelfde datum eenzelfde be
drag aan dezelfde geelgieter, nu gespeld Willem 
van Kerpen, vermeld weghens cooperen spiekers 
tot de waterspuyt. Daarmee zijn de Delftse pen
ningen heel wat goedkoper geweest dan die van 
Zierikzee in 1728, waarvan 200 stuks op ƒ74,— 
kwamen. Tenslotte is er op 15 november 1690 
door de thesaurier uitbetaald aen Goswynus van 
Oever mr. silversmith alhier de somme van thien 
gl. over het maecken van het moedel van een 
penn. voor de bediende van de brantspeuyten etc. 
Van deze zilversmid, die in 1666 is opgenomen in 
het meesterboek van het gilde en die het in 1671 
tot gezworene en in 1673 zelfs tot deken van het 
gilde bracht, is slechts één enkel werkstuk in zil
ver bekend, namelijk een brandewijnkom uit 
1681 (begin 1964 bij Sotheby in Londen verkocht 
voor £180). Zijn ontwerp voor de brandspuitpen
ning dook eind 1984 op in de eerste veihng van 
Van der Dussen/Westerhof en blijkt, hoe kan het 
ook eigenlijk anders, een omgewerkt exemplaar 
van Amsterdam te zijn. Het geeft doordat het 
geen oorspronkelijk ontwerp betreft slechts een 



beperkt beeld van zijn vakmanschap. De met drie 
andrieskruisen beladen paal van het in 1342 door 
Graaf Willem van Henegouwen aan Amsterdam 
verleende wapen werd wat verdiept voorzien van 
de zes golven die het water in de oudste stads
gracht verbeelden (de Delf) en de door Keizer 
Maximiliaan in 1488 toegevoegde kroon verlaagd 
en de daarbij vrijkomende ruimte opgevuld met 
een stralende zon waarvan op de Amsterdamse 
penning slechts een vage aanduiding is te zien. 
Het veld onder het wapen is glad gemaakt om 
ruimte te bieden aan de wijkaanduiding evenals 
het veld boven de brandspuit aan de keerzijde 
waarop plaats is voor het nummer. Voor het ove
rige is volstaan met een zorgvuldig bijsteken van 
de gehele voorstelling aan beide zijden. Uit de 
tekst van artikel xiii van de verordening blijkt 
ook dat de opsteller ervan welhaast een Amster
damse penning in de hand moet hebben gehad 
omdat hij een 'nomber' op beide zijden van de 
penning meldt hetgeen zoals we later zullen zien 
aan de voorzijde, althans aanvankelijk, niet 
voorkomt op de Delftse penningen. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft dezelfde zilversmid, die 
sinds 1670 was gehuwd met Clara van Bleijswijck 
(een telg van een geslacht dat talrijke Delftse no
tabelen voortbracht), ook gezorgd voor de grave
ring van de wijkaanduiding en de nummers van 
de eerste 200 keurig verzorgde afgietsels van het 
door hem vervaardigde model. Bekend zijn pen
ningen met de inscriptie DOEL (stadsdoelen of 
schuttersdoelen) O.KERC en N.KERC voor resp. de 

Model voor de Delftse brandspuitpening 

Oude en de Nieuwe kerk en GASTH voor het Ou
de gasthuis. Van de beide overige kwartieren met 
een brandspuit, het weeshuis en het Sint Joris-
gasthuis zijn nog geen penningen teruggevonden, 
ik neem aan dat ze met WEESH en JORIS gemerkt 
zullen zijn. 
Aangezien zich in de ongeveer 180 jaar dat de 
penningen vervolgens werden gebruikt ongetwij
feld talrijke wijzigingen zullen hebben voorge
daan in plaatsen en aantallen van brandspuiten 
en het getal van de bemanningen, zijn regelmatig 
penningen bijgemaakt en bestaande exemplaren 
vernummerd. Ik zal geen pogingen ondernemen 
om alle wijzigingen systematisch te beschrijven, 
maar slechts aan de hand van enkele voorbeelden 
van vermeldingen in archiefstukken en het grote 
aantal vooral in de collectie van het Museum 
Prinsenhof bewaard gebleven exemplaren enkele 
kenmerkende varianten tonen. Zo werd op 1 au
gustus 1725 door de Heeren Burgemeesteren op 
representatie van de heeren superintendenten van 
de brandspuyten goedgevonden dat bij yder 
brandspuyt boven het jegenswoordig getal nog 
vier geaffecteerden sullen werden aangesteld. Dat 
was nodig omdat ondanks de boetes en de in 
1718 nog eens nadrukkelijk herhaalde waarschu
wing dat voor absentie uitsluitend gegronde rede
nen als excuus zouden worden geaccepteerd, toch 
situaties voorkwamen waarin bij brand onvol
doende manschappen kwamen opdagen om de 
spuit naar behoren te laten functioneren. Zelfs 
als er sinds 1690 nog geen penningen waren zoek
geraakt waren er toen dus te weinig penningen in 
reserve, zodat er moesten worden bijgemaakt. 
Aangezien Van Oever in 1709 was overleden en 
zijn model waarschijnlijk al niet meer beschik
baar was (wie weet zelfs al terecht gekomen in 
het kabinet van bv. Mr. Gerard van Loon) wer
den sindsdien veel grovere afgietsels van een ge
goten penning gemaakt. In 1725 was Benjamin 
Middeldij k de geelgieter die door de gemeente 
met opdrachten werd vereerd en in latere jaren 
kan het elke andere zijn geweest. Op deze pen
ningen, die vaak iets kleiner en soms veel dunner 
of veel dikker zijn dan die van de eerste aan
maak, zijn de wijken en nummers met losse te
kens ingeslagen op de daarvoor bestemde velden 
op voor- en keerzijde. Behalve OK, ODK, NK, WH, 
GH en DOEL voor Oude en Nieuwe kerk, wees
huis, gasthuis en doelen vinden we op enkele van 
deze penningen ook de afkortingen DH en GK, 
waarmee mogelijk worden bedoeld het dolhuis -
en daarmee synoniem van het St. Jorisgasthuis -
en Grote of Nieuwe kerk. En dan lijkt het in 
Delft met de brandbestrijding allemaal echt goed 
te gaan want op 14 januari 1730 besloten de Bur
gemeesters het aantal brandemmers in particuliere 
huizen te verminderen van 12 tot 6 en de 40 em-
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mers in de stallen op de Paardemarkt geheel te 
laten vervallen, waardoor in het geheel 246 em
mers souden werden gemenageerd. De voor de 
brandblussing aangewezen stadsbedienden konden 
overigens in die tijd niet alleen met water, maar 
ook met bier goed overweg want jaarlijks is in de 
rekeningen een post te vinden als hier volgt on
der 29 september 1725: Aan Michiel Stelterman 
en A bram van der Bijl voort drincken van drie 
tonnen bier, voor de geaffecteerdens van 3 Stads-
brandspeuiten... ieder f 6,—. 

Een belangrijke nieuwe uitgave van de brandkeur 
werd vervolgens gepubliceerd op 6 October 1764. 
Echt belangrijke wijzingen bevat deze niet. In het 
artikel over de penning (nu xviii) is een regel tus
sengevoegd omme die tot een Teeken van haar 
Ampt daar het nodig is te gebruyken waarmee de 
penning ook een legitimatiebewijs is geworden. 
Voor ieder kwartier werd nu een brandmeester 
aangesteld met ieder twee assistenten en de boetes 
op te laat en niet verschijnen, die in 1753 al wa
ren verhoogd werden gebracht op resp. 
ƒ1,50 en ƒ2,— voor de brandmeesters en 
hun assistenten overdag en 's nachts en ƒ 1 , — en 
ƒ1,50 voor de overigen. Hoewel ook hier 
weer bewijzen in de vorm van archiefstukken 
ontbreken ga ik ervan uit dat 1764 het jaar is ge
weest om de puntjes weer eens op de i te zetten 
en tekorten aan penningen aan te vullen en te 
vernummeren waar dit nodig was. Alle oude 

stukken bleven daarbij weliswaar in gebruik, 
maar er werd opnieuw van een Amsterdamse 
penning als model uitgegaan voor het afgieten 
van nieuwe. Deze maal bleef echter de keizers
kroon gehandhaafd en is de paal in het stadswa
pen op een veel minder professionele manier om
gewerkt, eigenlijk zijn alleen 6 horizontale kras
sen aangebracht. Naast de al eerder gemelde af
kortingen komen op deze reeks voor D en DL 
voor doelen, HP waarschijnlijk voor Haagpoort. 
Deze bevond zich op een goede steenworp af
stand van het St. Jorisgasthuis, zodat de daar 
gestationeerde spuit mogelijk in die tijd is ver
plaatst. Een nog weer latere reeks penningen on
derscheidt zich slechts van de voorgaande door
dat nu het nummer op de voorzijde is ingeslagen 
en de afkorting voor de wijk op de keerzijde. 
Ook in deze reeks die grofweg te dateren valt 
aan het einde van de achttiende en de eerste helft 
van de negentiende eeuw komen weer twee afkor
tingen voor die op oudere stukken niet zijn aan
getroffen namelijk KP dat uit te leggen valt als 
Kethelpoort, vanwaaruit de meest zuidelijke delen 
van de stad gemakkelijker werden bestreken en 
BS dat natuurlijk niets anders dan brandspuit kan 
betekenen. 
Toen in 1843 J. den Braanker als opperbrand-
meester te Delft werd aangesteld en als een van 
zijn eerste werkzaamheden een nieuwe brand-
verordening maakte, waren en bleven deze van 
1690 daterende penningen nog steeds in gebruik. 

Voorbeelden van Delftse brandspuitpenningen 
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Eerst bij verordening van 1876 werden ze ver
vangen door zilveren penningen die nog slechts 
als identiteitspenningen* dienden aangezien de 
brandbestrijding vrijwel geheel was geprofessio-
nahseerd. 

De 120 mij bekende Delftse brandspuitpenningen 
zijn hiermee in grote trekken beschreven, het zou 
te ver voeren alle 'overslagen' met letters en 
nummers op verschillende plaatsen aan de voor
zijde (op kroon en wapen) en keerzijde (op en 
onder de brandspuit) al dan niet na gladsteken 
van grotere delen van de penning, te bespreken. 
Uiteraard houd ik mij aanbevolen voor aanvul
lingen en onvermelde varianten. 

Noten 
1. J. HERWEijER Brandspuitpenningen Muntkoerier (ok

tober 1985) 22-23. 
2. E. POLAK Een onbekende brandspuitpenning van 

Zierikzee Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 20 
(1933) 54-57. 

3. w SNOECK Eenige opmerkingen omtrent de 's Herto-
genbossche brandspuitpenningen Tijdschrift voor 
Munt- en Penningkunde 5 (1897) 39-43. 
w. SNOECK Nog iets over de 's Hertogenbossche 
brandspuitpenningen. Tijdschrift voor Munt- en 
Penningkunde 6 (1898) 48-54. 

4. M.A. SNOECK Méreau des pompiers d'Eindhoven 
Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 2 (1894) 
43-45. 

5. J. DIRKS De Noord-Nederlandsche gildepenningen 
(Haarlem 1878). 

6. NL. ARKESTEIJN Delftse vroedschapspenningen en 
hun afgeleiden, II De Beeldenaar 10 (1986) 263-271. 
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Het Nederlandse 
bankbiljet 
EEN CHRONOLOGISCH OVER
ZICHT 
door J. Grolle 

7. Model Mees 
Na uitvindingen van Nièpce in 1825 en Daguerre 
in 1837 had in het midden van de vorige eeuw de 
fotografie zich ontwikkeld. Onder invloed daar
van ontstonden nieuwe drukprocédés, waaronder 
de zgn. 'paleografie' waarmee men oude teksten 
en afbeeldingen, dus ook papiergeld, feilloos in 
kleur kon reproduceren zonder tussenkomst van 
stempelsnijder, graveur of tekenaar. In 1849 had 
de Académie Internationale des Sciences hiervan 
al het maatschappelijk gevaar onderkend. Daar
om spoorde zij de nationale regeringen aan het 
technisch onderzoek ten behoeve van de papier-
geldproduktie zodanig te stimuleren dat valse
munterij 's lands belangen niet meer zou versto
ren. In België verving de nieuwe Nationale Bank 
al in de vijftiger jaren de zwarte opdruk op haar 
biljetten door één in het minder fotogenieke 
blauw. 
Ook bij Joh. Enschedé had men naarstig naar 
methoden gezocht om de bankbiljetten beter te
gen namaak te beschermen. Men had reeds ont
werpen gemaakt met een onderdruk van siermo-
tieven in boekdruk. Er werd een microtekst uitge
probeerd, waarvoor het Tweede octrooi van de 
Bank' model stond; men gebruikte de kleine ty
pen uit de eerder gedrukte zakbijbeltjes voor Ne
derlandse kolonialen. Ook experimenteerde men 
met opgedrukte volgnummers; bij wijze van 
proef werd de keerzijde o.a. met een straftekst 
bedrukt.'^ Dit alles in kleuren, maar nog steeds in 
hoogdruk. Geen van deze experimenten kwam 
echter in aanmerking voor uitvoering. Toen in de 
zomer van 1853 in Londen een partij valse Ne
derlandse bankbiljetten opdook, begreep de Ne-
derlandsche Bank dat er prioriteiten moesten 
worden gesteld. Zij trad in onderhandeling met 
de Rotterdamse lithograaf Vürtheim' die al enige 
faam had verworven met zijn 'paleografie'. Bo
vendien had hij het 'Gouvernement' voorzien van 
een recept voor oppervlaktebehandeling van het 
papier voor muntbiljetten als onomstotelijk voor
behoedmiddel tegen lithografische en fotomecha
nische reproduktie. Hij kreeg in 1853 zelfs een ei
gen atelier bij Enschedé om zijn recept op het 
Nederlandse bankpapier toe te passen. Ook ging 
men in 1856 na in hoeverre door middel van h-
thografie de biljetten van een meerkleurendruk 
voorzien konden worden. De steendrukker Char-
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/. Experiment door Joh. Enschedé met onderdruk in groene boekdruk, eind 40er jaren; 10,5 x 22 cm; coll. DNB. 

les Rochussen (1814-1894) werd uitgenodigd daar
voor een ontwerp te maken, dat evenwel niet vol
deed. Aan het eind van dat jaar besloot de Bank 
uiteindelijk tot uitgifte van een geheel nieuwe 
reeks bankbiljetten ter vervanging van de circule
rende roodborstjes. Daarbij zou de oppervlakte
behandeling van Vürtheim worden toegepast, 
maar in plaats van de lithografie koos men voor 
diepdruk. De strakke, uiterst fijne lijntjes die met 
behulp van de gravure werden aangebracht, kon
den nog moeilijk of helemaal niet gefotografeerd 
worden. Op last van de Bank werd Vürtheim in 
1857 door de Vereeniging voor Volksvlijt op stu
diereis gezonden. Deze voerde hem langs de be
kendste graveerinrichtingen van Oostenrijk, 
Frankrijk, België en Pruisen. Zo werd er contact 
gelegd met de Berlijnse firma F.G. Wagner jr, 
fabrikant van de modernste guillocheer- en redu-
ceermachines voor het snijden van gravures. De 

heer Wagner, die reeds de Bank of England en 
de Russische Staatsbank had geadviseerd, kwam 
voor bespreking naar Amsterdam, maar de Bank 
had er tenslotte bezwaar tegen om haar biljetten 
in Berlijn te laten drukken. Zij gaf de voorkeur 
aan een Nederlandse drukkerij, zijnde bevorder
lijk voor de ontwikkeling van een niet onbelang
rijke tak van nijverheid hier te lande.* Evenals 
eerder Bradbury & Evans te Londen voorzag 
Wagner nu ook Enschedé van machines waarmee 
de nieuwe bankbiljetten geproduceerd zouden 
worden. De diepdruk had in Nederland voorgoed 
zijn intrede gedaan als beveiligingsmiddel tegen 
valsemunterij. De nieuwe serie biljetten kwam 
uiteindelijk tot stand dankzij de voortvarende en 
niet aflatende bemoeienis van mr. Mees' en werd 
daarom wel model Mees genoemd. Toen de voor
bereiding voor de biljetten van dit model was 
voltooid werd het contact met de verdienstelijke 
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Vürtheim op 3 april 1862 door Joh. Enschedé 
beëindigd. Dankzij persoonlijk ingrijpen van mr. 
Mees die hem a titre personnel verscheidene ma
len financieel ondersteunde, werd hij in 1869 
weer ingeschakeld bij de bereiding van speciale 
verfsoorten voor de bankbiljettenproduktie, maar 
latere ontwerpen van zijn hand konden geen ge
nade vinden in de ogen van Enschedé. Als 
pleister op de wonde vergunde de Bank Vürtheim 
in 1884 het recht om zich Technisch adviseur van 
de Nederlandsche Bank te noemen. 
Het papier voor model Mees werd vervaardigd 
door C. en J. Honig Breet en na 1877 door de 
Erven Dirk Blauw in Wormerveer; op 12 novem
ber 1879 echter brandde de papiermolen 'De Ou
de Blauw' af en sindsdien werd het papier betrok
ken bij J. van Houtum Azn. te Ugchelen. Het 
watermerk vertoont de woorden NEDERL.BANK. en 

tweemaal de nominale waarde in cijfers; het 
stempel daarvoor werd vervaardigd door John 
Smith & Co. Bank note mould makers te Lon
den. 
Werden de roodborstjes gedateerd op de dag van 
hun creatie, vanaf het model Mees dragen de bil
jetten als datum de dag waarop ze werden ge
drukt. Omdat de circulatie in 1841 reeds de 30 
miljoen gulden had overschreden en in 1860 reeds 
ca. 90 miljoen beliep, was het ondoenlijk de 
nieuwe biljetten met de hand in te vullen en te 
ondertekenen. De handtekeningen werden daar
om in het vervolg gedrukt. Evenals de numme
ring in boekdruk geschiedde dit uit veiligheids
overwegingen bij de Bank zelf.' 
De handtekeningen konden toen echter niet meer 
als echtheidskenmerk dienst doen, al bleven ze 
natuurlijk wel een waarborg voor de betalingsbe-

6. Afgekeurd ontwerp door Ch. Rochussen voor f 1000, 1856, 10 x 21,5 cm; coll. DNB. 
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lofte van de Bank. Als nieuw echtheidskenmerk 
gold nu de microtekst van een strafbepaling.' 
Nadat de Bank met ingang van 1 april 1864 een 
door de wet bekrachtigde naamloze vennootschap 
was geworden,* werd deze tekst vanaf 2 septem
ber 1867 aangepast.' Deze aanpassing verliep ech
ter niet zonder moeilijkheden: in december moest 
Enschedé erkennen dat in de strafbepaling op ve
le i's de puntjes ontbraken.'" 

(wordt vervolgd) 

Noten 
1 KB 21 augustus 1838, Stbl 1838-19 
2 Art 10, Wet van 26 april 1852 tot uitgifte van 

muntbiljetten, Stbl 1852-90 
3 Johan Julius, ook wel Julius Johannes, zich noe

mende Joseph Vürtheim sr (Kleef 1808-Rotterdam 
1900), lithograaf en drukker, sinds 1843 te Rotter
dam; hoflithograaf van HM Koningin Sophie 1869, 
hoflithograaf van ZKH de Prins van Oranje 1870, 
hoflithograaf en stoomdrukker van ZKH Prins Fre-
derik 1876, hofleverancier van HM. de Koningin-
Weduwe 1892; zie ook P.A. SCHEEN Lexicon Neder
landse beeldende kunstenaars 1750-1880 ('s-
Gravenhage 1981) 564 

4 p.j. SOETENS Roodborstjes en erflaters De Bank 
1814-1964. Jubileumuitgave voor het personeel van 
De Nederlandsche Bank ter gelegenheid van het 
honderdvijftig-Jarig bestaan (Amsterdam 1964) 103-
137, speciaal 119-120 

5 Mr. Willem Cornells Mees, secretaris der Bank 
sinds 5 april 1849, president der Bank sinds 26 fe
bruari 1863, overleden 24 december 1884. 

6 Hieraan dankt de huisdrukkerij van de Bank haar 
ontstaan, zie H.A.M. DE HEIJ/P. KOEZE Echt of na
maak? Van vier naar twintig echtheidskenmerken 
De Florijn (1986 nr. 1) 8-10 

7 Art 147 Wetboek van Strafrecht en art. 2 Wet van 
29 juni 1854, Stbl 1854-102 

8 KB 22 december 1863; zie voor de ondernemings-
vorm; H. WAALWIJK De Nederlandsche Bank NV De 
Florijn (1986 nr.7) 11-12 

9 Art. 139 Wetboek van Strafrecht en art. 2 en 13 
Wet van 29 juni 1864, Stbl 1864-102 

10 P.J. SOETENS Roodborstjes en erflaters De Bank 
1814-1964. Jubileumuitgave voor het personeel van 
De Nederlandsche Bank ter gelegenheid van het 
honderdvijftig-jarig bestaan (Amsterdam 1964) 103-
137, speciaal 122. 

Stichting Nederlandse 
Penningkabinetten 
In de periode 1982-1986 ontving de Stichting Ne
derlandse Penningkabinetten aan donaties een to
taalbedrag van ƒ63.596. Zoals in de 

Aanwinstenlijst (opgenomen in het vorige num
mer van De Beeldenaar) te zien is, werd er in die 
periode ƒ47.136 uitgegeven voor de aanschaf van 
museum voorwerpen. Met de aankoop van enkele 
tientallen stuks papiergeld op de Schulman-
veiUng in april '87 - zie het artikel van drs H.W. 
Jacobi op p. 136 - was ƒ15.612 gemoeid. Het 
saldo van de Stichting is daarmee op een zeer 
laag peil gekomen. Het bestuur vertrouwt dat het 
munten en penningen minnende publiek het de 
Stichting binnenkort weer mogelijk zal maken 
haar ondersteunende rol voort te zetten. Uw bij
dragen - concordia res parvae crescunt! - komen 
de openbare numismatische verzamelingen direkt 
ten goede. Waar de eigen budgetten van die in
stellingen ontoereikend zijn, biedt de hulp van de 
Stichting de mogelijkheid belangrijke stukken 
toch aan te kopen en zo voor Nederland te be
houden. Weest genereus en stort uw bijdrage op 
giro 2382308 van Stichting Nederlandse Penning
kabinetten te Sint-Geertruid. 

Bij het secretariaat van de Stichting zijn nog de 
volgende publikaties te koop (prijzen exclusief 
verzendkosten): 

FORTUYN DROOGLEEVER De Vorstelijke 
en stedelijke muntslag te Deventer ... ƒ12.50 
FORTUYN DROOGLEVER De Driesteden 
muntslag ƒ10.— 
DE GRAAF Het reinigen van munten en 
penningen ƒ2.— 
VAN DER VIN Koper met zilverglans .. ƒ5.— 
Telefonische of schriftelijke bestellingen te rich
ten aan: Postbus 11028, 2301 E A Leiden, 
071-120748. 

Boekbespreking (^~\ 

E.EOG/w. KOFLER Sigmund der Münzreiche, der 
Herr des Talers (Hall 1986). 
44 blz., 30 ÖSch = ca. ƒ5,—. 
G. AMMAN Der Herzog und sein Taler. Erzherzog 
Sigmund der Münzreiche. Politik, Münzwesen, 
Kunst (Innsbruck 1986). 
175 blz., 100 ÖSch = ca. ƒ16,—; uitgave Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum. 
Verkrijgbaar bij Kulturamt Hall, Operastattplatz 
2, 6060 Hall, Oostenrijk. 

In de zomer van 1986 vestigden talloze affiches 
in de straten van Innsbruck en Hall de aandacht 
op een in beide plaatsen gecombineerde ten-
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toonstelling over 'der Herzog und sein Taler'. 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling versche
nen bovengenoemde boeken. Ze vullen elkaar zo
wel voor wat betreft de tekst als voor de foto's 
duidelijk aan. De foto's zijn van uitstekende 
kwaliteit, zij doen bijna niet onder voor de echte 
objecten, en in sommige gevallen (wapenreliëfs in 
steen, lakzegels) zijn ze echt duidelijker. Afbeel
dingen en tekst lopen niet altijd parallel, zodat 
men bijna de neiging voelt een hulplijstje met 
verwijzingen naar afbeeldingen te maken. Het 
boek van AMMAN bevat 7-1-13 bladzijden over 
munten en muntslag, dat van EGG enige prachti
ge, vergrote afbeeldingen. 
In De Beeldenaar van november 1978 verscheen 
een beschrijving van de tweede 'eersteling uit 
mijn verzamehng' door C. van Hengel. Het be
trof een Guldiner van 1486 (met veranderd jaar
tal: 1480), geslagen te Hall (Tirol). Aartshertog 
Sigmund der Münzreiche wordt in dat artikel ten 
tonele gevoerd. De Guldiners werden met zijn 
naam en afbeelding geslagen. Het was de eerste 
grote zilveren munt. 
Van Hengel vermeldt, dat Sigmund in 1496 op 
zijn sterfbed een zak met 400 Guldiners liet halen 
om erin te grijpen. Sigmund der Münzreiche was 
de zoon van Hertog Friedrich 'mit der leeren Ta-
sche'. Sigmund had het financieel veel beter dan 
zijn vader. Gedurende vele jaren heeft hij in
komsten uit de zilvermijn bij Schwaz (Tirol) ge
had, rond 1484 zo'n 100.000 gulden. 
In de hier besproken catalogi tracht men aan te 
geven, hoezeer hij de kunst stimuleerde. De vraag 
is natuurlijk of Sigmund er zelf iets in zag. De 
man had een nogal vrije levensstijl en bracht ver
moedelijk 40 tot 60 bastaardkinderen voort. Hij 
begaf zich graag onder het volk en liet zich door 
Frauen aus dem Volke fangen... um sich von ih-
nen mit einem Gulden loszukaufen. Daarmee 
komt de bovenbeschreven sterfbedscène in een 
ander daglicht te staan. Daarnaast wilde hij zich 
vereeuwigen door zichzelf te laten portretteren, 
door zichzelf op munten af te beelden, en door 
diverse kastelen op te richten. De psychoanalyse 
zou voor deze strijd tussen eros en thanatos ze
ker aanvoeren, dat hij al op jonge leeftijd wees 
was geworden. 

Voor de kunstenaars had hij meestal slechts enige 
tientallen guldens over: voor laat-middeleeuwse 
personen een respectabel salaris, maar een fooi in 
vergelijking tot de andere uitgaves. Sigmund, op 
zijn Guldiner afgebeeld als ridder, was helemaal 
geen ridder. Hij wist trouwens niet goed, op welk 
paard hij moest wedden om zich te vereeuwigen: 
de kunst, de munten, de kastelen. Hij had niet 
kunnen bevroeden, dat 500 jaar later zijn munt-
gebouw, de stempels van zijn munten, en zijn 
munten bewaard zouden blijven. Nog minder. 

dat zijn Guldiners de voorlopers zouden zijn van 
de daalders of dollars. Met zijn 'staande man' en 
'rijder' vertoont deze munt als beeldenaar enige 
overeenkomst met de in 1659 in de Noordelijke 
Nederlanden geïntroduceerde zilveren dukaat en 
dukaton. 
Sigmund stimuleerde de kunst met opdrachten 
voor schilderijen, gevelstenen, kerkenbouw, bron
zen kanonnen en klokken, pronkharnassen (o.a. 
voor zijn neef Philips de Schone), glasschilderin
gen, goudsmeedkunst en de Reilersegel, die hem 
inspireerde tot de opdracht voor de beeldenaar 
van zijn latere munten. De grote diameter van de 
zilveren munt den Goldgulden gleichwertig voor
zag in de mogelijkheid het geharnaste portret en 
de ruiterzegel gedetailleerd weer te geven. Deze 
zaken vindt men beschreven en uitvoerig geïl
lustreerd terug in de boeken, evenals nog veel 
kerkelijke kunst, muziek, etc. 
Voor een korte en heldere kennismaking voldoet 
het werk van EGG. Wil men grondiger informatie, 
en meer afbeeldingen van de nalatenschap van 
Sigmund, dan is het boek van AMMAN onontbeer
lijk. De vele afbeeldingen daarin doen de middel
eeuwen herleven. Aardig zijn de (detector?) 
vondsten bij onder meer de ruïne van Schloss-
berg, Seefeld. Daartoe behoren bestek, oorbellen 
en een vuurijzer. Verder niets dan lof over deze 
boeken, die in de verhouding prijs/prestatie goed 
voor de dag komen. 

J.B. Blok 

Maastrichtse papiergeld-
beurs een sukses! 

Op 28 en 29 maart is in Maastricht de European 
Spring Paper Money Bourse gehouden. Voor de 
organisatie van dit evenement was de Nederland
se afdeling van de International Bank Note So
ciety verantwoordelijk. Met een goed programma 
wisten zij, over beide dagen verdeeld, enige hon
derden belangstellenden te trekken. In het pro
gramma van het evenement waren duidelijk drie 
delen te herkennen. Het belangrijkste was het 
beursgedeelte. Diverse gerenommeerde namen uit 
Amerika, Canada, Engeland, Spanje, Frankrijk, 
België, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg 
prijkten op de lijst van deelnemende handelaren. 
Daartussen stonden verschillende Nederlandse 
handelaren met een aanbod dat de internationale 
vergelijking glansrijk kon doorstaan. Het aanbod 
aan papiergeld was dan ook zeer gevarieerd, zo
wel qua prijs als kwaliteit. Velen konden op deze 
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beurs een aanwinst voor hun verzameling be
machtigen. Verscheidene topstukken zijn op bei
de dagen van eigenaren verwisseld. Zo ging bij
voorbeeld een twintig rijksdaalders 1809 van Am-
bon (Ned.-Indië) vanuit Oostenrijkse handen 
naar een Nederlandse verzamelaar toe. 
Tot de manifestatie behoorde verder een exposi
tiegedeelte, dat zondermeer indrukwekkend mag 
worden genoemd. In een negental vitrines lag een 
keur van assignaten, recepissen en bank- en 
muntbiljetten uitgestald. Van sommige biljetten 
werden twee exemplaren getoond; in die gevallen 
was het tweede biljet steeds een kleur- of druk
proef. Het tonen van deze uitermate zeldzame 
stukken werd dan ook, met name door de ken
ners, hoog gewaardeerd. Zes andere vitrines ga
ven een beeld van wat er allemaal nog meer aan 
de hand kan zijn met papiergeld: vervalsingen en 
misdrukken lagen er naast biljetten die met de 
nodige hilariteit of opschudding in omloop zijn 
geweest. Een bekend voorbeeld van zo'n hilari-
teitsbiljet is de 50 rupees welke in 1968 op de 
Seychellen is uitgebracht. Drie palmbonen verto
nen een zodanige stand van hun bladeren dat 
hierin het woord SEX valt te ontdekken. En dat 
naast het portret van koningin EUsabeth! 
Het derde gedeelte van het programma was te be
schouwen als het educatieve element en omvatte 
lezingen en een video-presentatie. Voor de lezing 
op de eerste dag was dr ir P. Koeze aangetrok
ken. Deze, chef van de afdeling Bankbiljetten-
technische ontwikkehng van De Nederlandsche 
Bank, had eerder op de dag al de officiële ope
ning verricht, 's Middags wist hij een uitgebreid 
publiek te boeien met zijn lezing 'Techniek en 
vormgeving van de nieuwste Nederlandse bank
biljetten'. 

Met slechts papier en inkt tot hun beschikking 
wordt van de ontwerpers en drukkers verwacht 
dat zij een industrieel produkt afleveren dat én 

niet nagemaakt én in massa's vervaardigd moet 
kunnen worden, zo liet hij zijn publiek weten. 
Met name bij het biljet Vuurtoren (f250,—) zijn 
zij op knappe wijze in deze opdracht geslaagd 
zodat het vervalsen van dat biljet nauwelijks nog 
mogelijk is. Metamere inkten en alternerende 
kleuren en het effect dat zij hebben op een mo
gelijke vervalsing, werden voorts deskundig door 
de spreker verklaard hetgeen de animo om het 
papiergeld beter te gaan bekijken duidelijk deed 
toenemen. Het was een goed idee van de Nu-
mismatische Kring Limburg om van deze gelegen
heid gebruik te maken en de lezing tot kring
bijeenkomst uit te roepen. 
Een tweede lezing was oorspronkelijk alleen voor 
de zondag gepland. Maar Clyde Reedy was graag 
bereid om hem beide dagen te houden. En ook 
hij trof een aandachtig gehoor. Met behulp van 
dia's werd door hem een indringend beeld gege
ven van de vele facetten die aan het Frans Indo-
Chinese papiergeld te ontdekken zijn. Verder 
werd op de hele uren de door Jaap Drupsteen in 
opdracht van De Nederlandsche Bank vervaardig
de video-film 'de levensloop van een bankbiljet' 
vertoond. Als omlijsting van het gebeuren waren 
in de zaal drie grote panelen opgehangen. Daar
op geplakt zaten zestig grootformaat foto's van 
de door prof. Oxenaar ontworpen Nederlandse 
bankbiljetten. In deze foto's kwamen de meest 
geraffineerde details duidelijk tot uiting. 
Van de gehele manifestatie kan niet anders wor
den gezegd dan dat ze klonk als een klok. Voor
dat men er erg in had was het zondagavond zes 
uur geworden. Daarmee was de European Spring 
Paper Money Bourse ten einde. Gezien de uitla
tingen van de deelnemers en de bezoekers is het 
welhaast zeker dat volgend jaar de stad 
Maastricht opnieuw een papiergeldbeurs binnen 
haar muren kan begroeten. 

Ed van Gelder 
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Penningnieuws ^z:^c:^cI^^I^ 
door Frank Letterie ^37^17^17^37 
Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten en bijzondere aanwinsten 
van verzamelaars. Goed reproduceerbare foto's met gegevens sturen aan F.T.S Letterie, Hamminkweg 
1, 7251 RB Vorden, tel. 05752-2697. Tevens vermelden of foto's na gebruik voor De Beeldenaar, be
schikbaar gesteld mogen worden aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den 
Haag. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor nadere inlichtingen over de hieronder besproken penningen tot de 
samensteller van de rubriek richten. 

Jaarpenning 1987 
Gewoontegetrouw heeft Geer Steijn een jaarpenning gemodelleerd. Ditmaal is er een vis op afgebeeld 
en 't jaartal 1987 

James Joyce penning 
Een vrij ontwerp, met op de voorzijde het portret van James Joyce. Op de keerzijde een paraplu en 
de tekst JAMES JOYCE 
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Boellaardprijs 
Paulus Reinhard te Houten (U.) ontwierp in opdracht van het Genootschap 'Kunstliefde' te Utrecht 
een prijspenning. Jaarlijks wordt door 'Kunstliefde' uit het 'Boellaard-Fonds' aem werkende leden één 
of meer kunstreisbeurzen uitgereikt, vergezeld van de penning. 
Op de voorzijde het portret van Margaretha Corneha Boellaard (1795-1871), een schilderes, die de gel
den voor het fonds heeft nagelaten. 
Op de keerzijde een palet, waarop een korenaar (de ijver) en de tekst GENOOTSCHAP KUNSTLIEFDE 
BOELLAARDPRIJS 

De bronzen gietpenning heeft een diameter van 80 mm. 

Erepenning van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering 
Deze penning, een ontwerp van Frank Letterie, is gemaakt in opdracht van het Nederlands Centrum 
voor Handelsbevordering in Den Haag, een instelling die activiteiten begeleidt en organiseert die de 
export van Nederlandse en de import van buitenlandse produkten ten doel hebben. 
Op de voorzijde is afgebeeld vrouwe Fortuna als symbool van voor de handel benodigde voorspoed. 
Op de keerzijde tulpen - het reeds bestaande embleem van het Centrum - en anjers die verwijzen 
naar Z.K.H. Prins Bernhard, die veel voor het NCH gedaan heeft. 
Het is een bronzen gietpenning van 80 mm; 
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Tentoonstelling 

CONTEMPORARY BRITISH MEDALS 

In bet Provinciaal Munt- en Penningkabinet te 
Tongeren (Belgisch Limburg) is dit najaar de En
gelse reizende tentoonstelling te zien, die in de re
censie van het bijbehorende boek van JONES al 
ter sprake kwam: De Beeldenaar 11 (1987) 
123-124. 
Deze tentoontstelling, waarin het British Museum 
een overzicht geeft van het beste wat de heden
daagse Britse medailleurs te bieden hebben, is 
sinds 1986 onderweg. Nadat de expositie in een 
vijftal Engelse plaatsen te zien was, heeft men nu 
de oversteek naar het vasteland gemaakt. Tonge
ren is voorlopig de enige plaats op het continent 
waar deze belangrijke tentoonstelling te bezichti
gen zal zijn. Zowel verrassend klassieke als baan
brekend moderne penningen zijn in de keuze -
een honderdtal van zo'n veertig kunstenaars -
vertegenwoordigd. 
De expositie is in oktober-november te zien in 
het Provinciaal Munt- en Penningkabinet (Kie-
lenstraat 15, Tongeren) op iedere dinsdag t/m za
terdag (09.00-12.00 en 14.00-17.00) en zondag 
14.00-17.00). 

Van en voor 
de kringen 
MEDEDELINGEN 

Hoogeveen 
Het secretariaatsadres is gewijzigd in: Van Lim
burg Stirumstraat 31, 7901 AM Hoogeveen (tele-
foonnr. ongewijzigd). 

Twente 
Ter gelegenheid van de 200e bijeenkomst organi
seert de Kring Twente samen met de ABN-Bank 
in Hengelo een muntententoonstelling waarbij ve
le facetten van het muntenverzamelen aan de or
de komen. Openstelling: 24 tot 31 september 
1987, in het kantoor van de ABN in Hengelo 
(Beursstraat 15), tijdens kantooruren. 
Op 10 oktober is er een feestelijke bijeenkomst in 
het zalencentrum Avion in Enschede met 's mid
dags een muntenbeurs. 

VOORDRACHTEN 

Ook dit jaar is weer een overzicht samengesteld 
van de voordrachten die voor de Kringen gehou
den zijn. Dit overzicht is toegezonden aan de 
Kringsecretariaten. 

Verenigingsnieuws 

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST 
Secretariaat: 
N.A.J. Visser, Van der Meystraat 1, 1815 GP 
Alkmaar, 072-120041, giro 96820. 
PenningbestelUngen: 
M. Kemper-Koel, Mollenburgseweg 60, 4205 HD 
Gorinchem, 01830-26543. 

Aanvulling prijslijst 
1984-2 De Bot (F. Letterie) 80 mm G ƒ95,— 
1985-1 Niets Holgersson (M. Letterie) 90 mm G ƒ97,50 

Franz Liszt (J. Reniers) 90 mm G ƒ137,50 
1986-2 Piet Esser (W. Put) 63 mm G ƒ97,50 

Algemene ledenvergadering 
Op 21 november 1987 zal er een algemene leden
vergadering plaatsvinden. De plaats en tijd zullen 
u nader worden bekend gemaakt met het toezen
den van de stukken 

KON. NED. GENOOTSCHAP VOOR 
MUNT- EN PENNINGKUNDE 

Voorjaarsbijeenkomst 16 mei 1987 te Venio 
De voorjaarsbijeenkomst werd deze maal in Ven
io gehouden. Ruim honderd leden en introduces 
namen aan deze dag deel die georganiseerd was 
in samenwerking met het Goltziusmuseum. Na de 
ontvangst en koffie in 'De Maaspoort' volgde de 
jaarvergadering waarvan de leden een apart ver
slag krijgen. 

Daarna volgde een ontvangst in het laat 
zestiende-eeuwse stadhuis waar burgemeester J.A. 
van Graafeiland ons welkom heette. Vervolgens 
bood de voorzitter van de Stichting Nederlandse 
Penningkabinetten, dr H.J. van der Wiel, de bur
gemeester negen penningen aan die vervaardigd 
waren door de uit Venlo afkomstige gebroeders 
Wiener. De overhandiging vond symboHsch 
plaats door een grote foto in een van de vitrines 
te leggen die de gemeente rond 1860 had laten 
maken om het legaat van de gebroeders Wiener 
in ten toon te stellen. 
Als teken van de Limburgse gastvrijheid werd de 
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aanwezigen een aperitief aangeboden. Het stad
huis kon daarna vrij bezichtigd worden, waarbij 
conservator J.M.W.C. Schatorjé, van het Goltzi
usmuseum een toelichting gaf bij het enige schil
derij dat van Hubert Goltzius bewaard is geble
ven. 
Na de lunch begaf het gezelschap zich naar het 
Goltziusmuseum voor een aantal voordrachten en 
de bezichtiging van het museum. 
Drs. H.W. Jacobi sprak over de rond 1370 ver
borgen muntvondst Venlo 1945 (de schat van de 
St. Maartenskerk); hij vergeleek de samenstelling 
van deze vondst met andere uit dezelfde periode. 
De vondsten uit de tweede helft van de veertien
de eeuw zijn de eerste waaruit een gedifferen
tieerde muntomloop blijkt. 
Daarna sprak de heer Schatorjé over leven en 
werk van de uit Venlo afkomstige schilder en 
penningontwerper Jan van Cleef (1646-1716). 
Van Cleef ontving zijn opleiding in Brussel en 
Gent bij de schilder Caspar de Craijer. In 1686 
vestigde hij zich als zelfstandig schilder te Gent 
waar hij veel kerkelijke en stedelijke opdrachten 
kreeg. In opdracht van de stad Gent ontwierp hij 
twee penningen: één op het huwelijk van de 
Spaanse koning Karel II (1689) en één op de vre
de van Rijswijk (1697). De basis voor deze lezing 
is een doctoraalscriptie die de heer Schatorjé bin

nenkort hoopt te publiceren. 
Het hoogtepunt van de dag was de voordracht 
van drs C E . Dekesel uit Gent. Als Goltziusspeci-
alist voelde hij zich volledig thuis in de geboor
testad van deze eerste grote Nederlandse nu-
mismaat. Het komt zelden voor dat een zaal vol 
numismaten zo enthousiast luistert naar een 
voordracht over boeken. Aan de hand van de 
verschillende edities van de werken van Goltzius 
het de heer Dekesel ons kennis maken met de 
persoon van Hubert Goltzius (Venlo 1526-Brugge 
1583), zijn manier van werken en met de wereld 
van de antieke numismatiek in de zestiende eeuw. 
Aan het einde van zijn lezing verraste hij alle 
aanwezigen met een exemplaar van zijn biografie 
van Goltzius. 
Na de lezingen was er gelegenheid om het mu
seum te bezichtigen. Speciale aandacht trokken 
de penningen die de Stichting Nederlandse Pen
ningkabinetten geschonken had, een vitrine met 
munten uit de muntvondst Venlo en de werken 
van Goltzius uit het bezit van het museum. 
Na afloop van deze zeer geslaagde bijeenkomst 
begaf het gezelschap zich voor een aperitief naar 
hotel Wilhelmina. De avond werd besloten met 
een voortreffelijk diner waar vijfendertig perso
nen aan deelnamen. 
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Muntennieuws r~^ ^ ^ 

PORTUGAL 
1 Escudo 1986; Ni-Me; 16,0 mm; 1,7 g. 
5 Escudos 1986; Ni-Me; 21,0 mm; 5,3 g. 
10 Escudos 1986; Ni-Me; 24,5 mm; 7,4 g. 
20 Escudos 1986; CuNi; 26,5 mm; 6,9 g. 
50 Escudos 1986; CuNi; 31,0 mm; 9,4 g. 
Nieuwe circulatiereeks waarvan de stukken van 1, 
5 en 10 Escudos zijn ontworpen door Helder Ba
tista en die van 20 en 50 Escudos door Euclides 
Vaz. Opmerkelijk en in de stijlen duidelijk waar
neembaar. 

100 Escudos 1985; CuNi; 24 mm; 16,5 g. 
Nieuwe circulatiemunt op de herdenking van de 
vijftigste sterfdag van de Portugese dichter en fi
losoof Fernando Pessoa. Op de keerzijde staat 
zijn portret in viervoud afgebeeld, omdat hij on
der evenzovele namen publiceerde (Fernando Pes
soa, Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Ricardo 
Reis). 
Voor de liefhebbers van pseudomunten zijn er 
500 exemplaren in sterling zilver geslagen. 

ONONTBEERLIJK: 

VERZAMELBAND 
DE BEELDENAAR 

een in kunststof uitgevoerde pennen-
band in Beeldenaar blauw met zilver-
opdruk. 

Voor u, abonnee, diè zijn/haar num
mers van de Beeldenaar vei/ig, handig 
en overzichtelijk bijeen wil houden en 
voor wie de Beeldenaar een blijvende 
waarde vertegenwoordigt. 

U komt in het bezit van uw 'Verzamelband 
Beeldenaar' door f 18,50 op gironummer 
3808080 over te maken t.n.v. De Beeldenaar, 
Postbus 420, Zeist, onder vermelding van 
'Verzamelband de Beeldenaar'. 
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VAN PANDA TOT 

PRINSENDAALDER 

1 Gouden Panda 1985 
gewicht 31,1035 gr. 
23,976 karaat 
Uit voorraad leverbaar 
tegen dagprijs 

H:U 
tel. (020) - 298012 
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JU BIL EUMPENNING 

JUBILEUMPENNING 

code BP 

Brons 
0 50 mm Achterzijde: 

Voorzijde: 
William en Catherine Booth 

Het internationaal bekende 
'Red Shield" met daaronder 

de herdenkingstekst 

Zilver 
Z 22,5 m m 

Inclusief zilveren 
muntrand en 

collier 

Sluitingsdatum 

BEPERKTE E E N M A L I G E U I T G A V E best*je^n^^ ^^_^ 

Leger des Heils 
A fd . Public Relations 

DOOR DE AANKOOP 
VAN DEZE PENNING 
VERKRIJGT U NIET 
ALLEEN EEN WAAR
DEVOL BEZIT; U 
STEUNT DAARDOOR 
OOK HET WERK VAN 
HET LEGERI 

|Oamstraat 15 
1012 JL Amsterdam 

De penning: 
Deze wordt in brons of in zilver op de persen van 
de Koninklijke Begeer te Zoetermeer geslagen. 
De zilveren penning is voorzien van een dito 
muntrand en halsketting. 

Prijzen: 
Code BP, incl. verzending in luxe etui, f 25,-- p.st. 
Code ZP, incl. verzending in luxe etui, / 80, -p .s t . 

De actie sluit op 31 december 1987! 

Wijze van bestellen: 
Uitsluitend door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag, onder 

vermelding van het gewenste aantal met de code en het afleveradres, op 
bankrekening 30.00.61.374 ten name van "Leger des Heils Jubi leumpenning' 

bij de Rabobank, of op bankrekening 54.01.62.388 ten name van 
"Leger des Heils Jubi leumpenning" bij de ABN te Amsterdam. 

Binnen enkele weken ontvangt u het bestelde thuis. 
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INTERNAHONALE 
VERZAMELAARS 

JAARMARKT 
zaterdag 14 en zondag 15 november 1987 

beide dagen van 10-17 uur 
Alles over verzamelen bijeen in de Jaarbeurs te Utrecht. 

In nauwe samenwerking met vele landelijke verenigingen waaronder 
de Nederlandse Vereniging "De Verzamelaar" vindt u op kilometer? tafel de 

meest uiteenlopende verzamelobjekten, kollekties en nog veel meer 
Welkom op een gezellige jaarmarkt en doe dè 

ontdekking van een verzameling! 
toegangsprijs f 7,50 per persoon 

X 

Inlichtingen: 
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs 
Postbus 8500,3505 RM Utrectit 
Tel. 030-955 911 u JAARBEURS 

UTRECHT/HOLLAND 
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Scheikundige analyse van munten 
van Lodewijk van Male 
door J.Ghyssens 

Tijdens de bestudering van de muntvondst Arnhem 1957, werd 
een aantal munten opgeofferd voor scheikundige analyse door 's 
Rijks Munt.' Dit korte artikel dient om het bestaan van deze 
analyse in herinnering te brengen en om er een eerste evaluatie 
van te geven. Dankzij de welwillende medewerking van het Ko
ninklijk Penningkabinet heb ik de restanten van de geanalyseerde 
munten uit deze vondst kunnen zien. 
Onder de geanalyseerde munten bevonden zich vijf leeuwengroten 
van Lodewijk van Male (Vlaanderen, 1346-1384) en één van Wil
lem V van Beieren (Holland, 1345-1389). De laatste had een ge
halte van 473%o, hetgeen overeenkomt met 5 penningen 22 grein 
koningszilver.^ Waarschijnlijk had dit stuk een voorgeschreven 
gehalte van 6 penningen. Deze leeuwengroot behoort tot de vari
ant die een punt links van het aanvangskruis van het voorzijde-
omschrift heeft, die een A met een dwarsbalk in MONETA en HO-
LAND vertoont en waarop geen punt boven de L staat; het teken 
dat MONETA en HOLAND scheidt, doet denken aan een klavertje
drie (afb. 1). Voorzover mij bekend, moet een catalogus van de 
varianten van dit type groten voor Holland nog gemaakt worden. 

Onder de vijf groten van Vlaanderen, vertonen er drie de ken
merken van variant 14 van de onlangs opgestelde lijst.' Variant 
14 daarin onderscheidt zich door: een punt links van het initiaal-
kruis op de voorzijde, de A in MONETA en in FLAND voorzien van 
een dwarsbalk, de stengel van het blaadje tussen de twee laatste 
woorden naar MONETA gebogen, de L zonder punt, de o in CO-
MES op de keerzijde ovaal, de blaadjes in de rand van type 3 
(afb. 2,3,4). De bij analyse gevonden gehaltes zijn: 484''/oo, 
477"/oo, 526''/oo wat overeenkomt met 6 pg \Vi gn, 5 pg 23'/i gn 
en 6 pg 14 gn. De eerste twee gehaltes, van variant 14, verbinden 
deze duidelijk met de emissies met voorgeschreven gehalte van 6 
pg: de 6e, 7e of 8e emissie. 
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Het derde gehalte daarentegen is werkelijk ver
rassend - het doet denken aan de emissie van 6 
pg 12 gn, terwijl het stuk geen teken vertoont dat 
afwijkt van de andere twee. De voortreffelijke 
staat waarin deze munt zich bevindt geeft geen 
aanleiding tot verkeerde lezing, zodat aan de 
juistheid van de identificatie niet getwijfeld hoeft 
te worden. 

Het vijfde exemplaar behoort tot variant 16, die 
vrijwel volledig overeenkomt met variant 14: 
slechts een punt boven de letter L (afb. 5). Het 
gehalte ervan is 495''/oo (= 6 pg 5 gn koningszil
ver). Hij schijnt dus te behoren tot de omvangrij
ke 5e emissie, met een wettelijk voorgeschreven 
gehalte van 6 pg 4 gn geslagen tussen 20 decem
ber 1354 en 17 juni 1358. Het is evident dat meer 
analyses van variant 16 beschikbaar moeten zijn 
om deze eerste toewijzing te bevestigen. Het re
sultaat kan slechts met terughoudendheid worden 
gebruikt, want variant 16 is verhoudingsgewijs 
zeldzaam en de 5e emissie daarentegen omvat 
meer dan 38% van alle in Vlaanderen geslagen 
leeuwengroten. Bovendien komt variant 16 alleen 
voor in late vondsten (Aalbeke, Zutphen), vaak 
samen met de zilveren leeuw. Men kent ook en

kele Brabantse leeuwengroten van Jeanne en 
Wenceslas (DE WITTE 395)'* met dezelfde L met 
punt. Deze groten moeten geslagen zijn tussen 
1359/60 wanneer zij voor het eerst genoemd wor
den in de Mechelse stadsrekeningen en 1363 toen 
de aanmaak van de 'vliegute' (DE WITTE 396-397) 
begon. Het lijkt dus weinig waarschijnlijk dat de 
Vlaamse leeuwengroot met de L met een punt 
aan de 5e emissie moet worden toegeschreven. 
Men zou eerder denken dat hij behoort tot de 7e 
emissie, die duurde van 4 december 1361 tot 27 
september 1362. 

Ook het zesde exemplaar stelt ons voor proble
men. Zijn toeschrijving is niet gemakkelijk, want 
op het voor analyse gebruikte deel stonden de A 
van MONETA en het blaadje dat dit woord met 
FLAND verbindt. Bij het initiaalkruisje staat geen 
punt, maar men kan ter rechterzijde ervan wel 
iets waarnemen dat aan een ringetje doet denken. 
Het relief van dat 'ringetje' is echter zeer slecht 
te zien terwijl de rest van het stuk goed is uitge
munt. Het type van het blaadje in de buitenste 
sierrand staat dicht bij dat van de stukken van 
klasse B (afb. 6); men zou dit stuk in verband 
kunnen brengen met de varianten 2 en 4. Het ge-
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halte is 543''/oo ofwel 6 pg 19 gn koningszilver. 
Deze waarde ligt tussen de 6 pg 23'/2 gn van de 
2e emissie en de 6 pg 12 gn van de 3e emissie. Ik 
ben evenwel geneigd om dit stuk aan de 2e emis
sie toe te wijzen aangezien het gehalte het 
dichtste hierbij ligt. In ieder geval zijn meer ana
lyses van deze zelfde variant nodig om de keuze 
te bevestigen. 

Behalve de zes stukken uit de vondst Arnhem, 
heb ik ook een andere leeuwengroot en een zilve
ren leeuw of plak (vroeger ook wel ten onrechte 
botdrager genoemd) van Lodewijk van Male kun
nen zien, ook door 's Rijks Munt geanalyseerd. 
De leeuwengroot was zeer gesleten, maar toch 
nog herkenbaar als behorend tot variant 14 (afb. 
7). Zijn gehalte was 464''/oo ofwel 5 pg 19'/2 gn. 
Hoewel dat vrij laag is, bevestigt dit het vermoe
den dat variant 14 een wettelijk gehalte van 6 pg 
had. 
De zilveren leeuw draagt twee volle klavertjes in 
het binnenomschrift op de keerzijde. Bovendien 
worden de woorden in de omschriften op beide 
zijden gescheiden door twee punten (afb. 8). Het 
gehalte van 525''/oo komt overeen met 6 pg IB'/i 
gn, wat doet denken dat hij behoort tot de emis
sie met een gehalte van 6 penningen 12 grein, 
geslagen tussen 18 juni 1373 en 27 juni 1377. 
Ook hier zouden analyses van andere stukken no
dig zijn om deze eerste conclusies te bevestigen. 

De voortreffelijke staat van conservering van zes 
leeuwengroten uit de vondst Arnhem 1957 doet 
het bitter betreuren dat deze vondst niet in zijn 
geheel in het Gemeentemuseum te Arnhem is be
waard. Ik veroorloof me mij tot de lezers van dit 
artikel te wenden om mij te informeren over de 
huidige verblijfplaats van andere leeuwengroten 
uit deze belangrijke vondst. Inlichtingen te ver
strekken aan het KPK, zullen aan mij worden 
doorgegeven. Bij voorbaat bedank ik diegenen 
die mij zouden kunnen helpen. 

Noten 
1 G. VAN DER MEER De vondst Arnhem 1957 Jaarboek 

voor Munt- en Penningkunde 46 (1959) 1-36 
2 Met 'koningszilver' werd in de middeleeuwen het 

hoogste zilvergehalte bedoeld dat men met de toen 
beschikbare raffinage-technieken wist te bereiken en 
daarom als 'zuiver' of 'puur' aanhield; het kwam 
ongeveer overeen met 11 pg 12 gn = 958%o. Het 
gehalte van zilver werd tot de invoering van het de
cimale stelsel aangeduid met penningen en greinen: 
puur zilver verdeeld in 12 penningen, de penning 
onderverdeeld in 24 greinen. 

3 j . GHYSSENS De leeuwengroten van Lodewijk van 
Male Jaarboek van het Europees Genootschap voor 
Munt- en Penningkunde (1986) 27-34 

4 A. DE WITTE Histoire monetaire des dues de Brabant 
(Anvers 1894-1899) 
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Onbekend maakt 
onbemind. Munten in de 
wereld van de Islam 
door L. Boezelijn 

5: Cordova, van emiraat naar kalifaat 

Nadat in april 711 een Islamitisch legertje onder 
commando van de jonge Tariq ibn Ziyad nabij 
de rots van Gibraltar was geland, zou het bijna 
acht eeuwen duren voordat èn de macht èn het 
geloof van de Islam weer uit West-Europa waren 
teruggedrongen. De geschiedenis van deze lang
durige episode speelde zich hoofdzakelijk af op 
het uitgestrekte Iberische schiereiland - het huidi
ge Spanje en Portugal dus - hoewel de Islamieten 
tot in midden-Frankrijk en Zwitserland hebben 
gestaan. Aan het begin van de achtste eeuw be
hoorde het schiereiland grotendeels tot het rijk 
der West-Goten (Visigoten); dit volk had zich tij
dens de Grote Volksverhuizing vanuit de Oekraï
ne naar Zuidwestelijk Europa verplaatst en teza
men met Sueven, Alanen en Vandalen uit Cen
traal en Oost-Europa bezit genomen van het Ro
meinse Hispania met zijn van oudsher Ibero-
Keltische bevolking. Uiteindelijk waren het de 
West-Goten die hier na het midden van de vijfde 

eeuw hun heerschappij vestigden; het feit echter, 
dat zij slechts een dunne bestuurlijke bovenlaag 
vormden, was een belangrijke reden voor de snel
le ineenstorting van hun koninkrijk. Het vrij kor
te bestaan van hun rijk is er de oorzaak van dat 
dit in de vergetelheid is geraakt, ook bij nu-
mismaten; hun munten zijn zeldzaam en de be
waard gebleven exemplaren vertonen alle typische 
kenmerken van de Middeleeuwse munten o.a. een 
sterke stylering van de portretten. 

Visigotische tremissis van Erwig (680-687), geslagen te 
Caesar Augusta (= Zaragoza) 

Het hoofdzakelijk uit Berbers (Noord-Afrikanen) 
bestaande invasielegertje van Tariq versloeg het 
door koning Roderik opgetrommelde leger, het
geen behalve door de grotere beweeglijkheid der 
Berbers mede verklaard wordt door collaboratie 
vanuit de eigen gelederen. Zo werd de met zijn 
troepen overgelopen bisschop van Sevilla beloond 
met de aanstelling als regent van de voormalige 
Westgotische hoofdstad Toledo. 

Tours 

Poitiers 

FRANKEN 

AL-MAGHRIB 
IFRfQlVA 

Het strijdtoneel aan het begin 
van de achtste eeuw 
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Op de kaart is te zien hoe snel de verovering in 
zijn werk ging, overigens veelal toegejuicht door 
de uitgebuite en achtergestelde bevolking; zo 
konden b.v de Joden na vele jaren van gedwon
gen bekering weer uitkomen voor hun gods
dienstige opvattingen. De Noordelijk gelegen 
Spaanse gebieden gaven de veroveraars overigens 
wel de nodige problemen, met name het verzet in 
Catalonië (Barcelona) en in het Noordwesten 
(Galicië en Asturie) was groot. Toch bleek de 
Islam ook daarna nog niet te stuiten: na het 
overtrekken van de Pyreneeën bereikten de aan
vallers het gebied van de Frankische vorsten, al
waar zij plunderend en brandschattend tekeer 
gingen. Toulouse werd in 721 veroverd, Carcas
sonne in 725 en in diezelfde periode ging Bor
deaux in vlammen op. Belust op de rijke kerk
schatten trok in 732 een klein legertje verder in 
Noordelijke richting, totdat Frankische troepen 
onder Karel Martel hen ergens tussen Tours en 
Poitiers de verdere doorgang beletten. 
Van dit 'keerpunt in de geschiedenis' blijft overi
gens na het ontdoen van alle franje slechts over, 
dat de beweeglijke Islamitische veroveraars er 
niet in slaagden de Franken aan het wankelen te 
brengen. Nadat hun aanvoerder 'Abd-ar Rach-
man ibn Abdallah al Gafigi, de veertiende emir 
van Al-Andalus, was gesneuveld, trokken zij te
rug, terwijl de Franken hun kamp opzetten. De 
volgende dag echter bleken de invallers op de te
rugtocht te zijn, verder met rust gelaten door Ka-
rel Martel, want hij dirigeerde zijn troepen naar 
Friesland met als gevolg de slag aan de Boorne! 
Hoewel de Islamieten het Rhónedal uitplunder-
den en zelfs in de buurt van het Bodenmeer wer
den gesignaleerd, was kennelijk de rek er nu wel 
uit: de tegenstand nam toe, het klimaat werd dui
delijk minder aangenaam, terwijl de politieke si
tuatie aan het thuisfront - met name ook in 
Spanje - zeer onstabiel was geworden. 

Arabo-Byzantijnse muntslag in Spanje 
De Islamitische verovering van het Noorden van 
Afrika was grotendeels ten koste gegaan van het 
Byzantijnse Rijk. Het keizerlijke munthuis in 
Carthago (Tunesië) produceerde tijdens de rege
ring van Justinianus II (685-695) haar laatste 
gouden solidi - geslagen op kleine, dikke munt-
plaatjes - en koperen hele en halve folies. 
Zoals gewoonlijk in de beginperiode van de 
Islam-expansie, werd in de door hen veroverde 
gebieden het circulerende geld geïmiteerd; de 
Arabo-Byzantijnse muntslag in het ver van het 
machtscentrum Damascus gelegen Noord-Afrika 
en Spanje heeft nog vrij lang geduurd, ondanks 
het feit dat in 696/7 een aanvang werd gemaakt 
met een munthervorming naar eigen Islamitisch 
ontwerp, WALKER vermeldt nog munten van dit 

oude type uit Noord-Afrika en Spanje, daterend 
uit A.H. 98 ( = A.D. 716/7). 
Na de inval in Spanje werden er uiteraard verge
lijkbare typen uitgegeven; men veronderstelt dat 
deze in 'Spania' geslagen hele, halve en derde di
nars afkomstig zijn uit munthuizen in Ishbiliya 
(Sevilla) of Tulaitula (Toledo). Het is niet te ver
wonderen dat we op deze zeer zeldzame munten 
veel religieuze tekst tegenkomen, zoals b.v. -
sterk afgekort - op een dinar uit 712: IN Nomine 
Domini NON Deus Nisi Deus soLus Non Deus Alius 
(In de naam des Heren, geen god buiten de enige 
God, geen andere God) en Hic SOLIDUS FeRixus IN 
SPaNia ANNO XCIII (Deze solidus is geslagen in 
Spanje jaar 93). Een puur Islamitische tekst, ge
vat in Latijn! 

Nu Spanje onderdeel was geworden van het uit
gestrekte Ommajjadenrijk, verschenen daar ook 
vrij snel de ons reeds bekende dinars en dirhems 
van het 'post-reform'-type: de dirhems met als 
muntplaatsaanduiding Al-Andalus in A.H. 100 
en de dinars twee jaar later. 
De Berbers van Noord-Afrika, en nu ook in gro
ten getale in Spanje, waren lieden met een grote 
onafhankelijkheidszin; de Duitse historicus Mul
ler beschreef hen in de vorige eeuw aldus: De 
Berbers bleken volkomen in staat hun trouw aan 
hun nieuw aangenomen godsdienst te verenigen 
met hun weerzin tegen de vreemde veroveraars. 
Er hoefde dus maar weinig te gebeuren of 
twisten tussen hen en de Arabieren, Syriërs en 
Jemenieten laaiden op. Het Omajjadenrijk was 
eigenlijk te groot geworden en de centrale leiding 
te zwak; meer en meer gezagsdragers begonnen 
zich steeds zelfstandiger te gedragen, zeker in een 
uithoek als Zuidwest-Europa. Dan vindt in 
749/750 een machtsomwenteling plaats: de Abba-
siden nemen de leiding over en moorden voor al
le zekerheid bijna alle leden van de Omajjadenfa-
miUe uit. Inderdaad bijna alle leden, want enke
len weten de dans te ontspringen en dat zou voor 
al-Andalus - zo noemden Arabische schrijvers 
het gehele door moslims veroverde deel van het 
Iberisch schiereiland - van grote betekenis blij
ken te zijn. Aan de slachting ontkwam namelijk 
ook de kleinzoon van de voorlaatste kalief His-
ham, 'Abd al-Rahman (ibn Moe'awiya), die na 
vele omzwervingen en avonturen zich in veilig
heid wist te brengen bij de stam van zijn moeder, 
een Berberslavin. Na de kat uit de boom te heb
ben gekeken, waagt hij de oversteek in de hoop 
dat velen hem, een echte Omajjade, zullen willen 
volgen; na in augustus 755 tussen Malaga en Al-
meria te zijn geland weet hij door diplomatie en 
zwaard zuidelijk Spanje met de belangrijke ste
den Sevilla en Cordova onder zijn gezag te bren
gen. De zich dan emir van al-Andalus noemende 

173 



'Abd al-Rahman heeft dan nog vier jaar-nodig 
om de laatste tegenstand van de Abbasidische 
gouverneur te breken. Zo wordt hij de grondleg
ger van een nieuwe, nu uitsluitend Spaanse Om-
ajjadendynastie van emirs, later kaliefen, van het 
'kalifaat van Cordova'. 

Het behoeft geen betoog dat de eerste dirhems 
van de Spaanse Omajjaden identiek waren aan de 
reeds voordien ook in Spanje geslagen Omajja-
dendirhems; de oudste met als 'muntplaats' al-
Andalus dateert uit AH 145 ( = AD 762/3) en 
daarvan zijn tot nu toe slechts twee exemplaren 
bekend. Overigens wordt nu met al-Andalus de 
hoofdstad Cordova bedoeld. 
Van de munten van de Spaanse Omajjaden zijn 
die, geslagen onder het bewind van 'Abd al-
Rahman III (AH 300-350 = AD 912-961) niet al
leen de bekendste, maar ook de meest interessan
te omdat dan een wijziging komt in het munt-
beeld. Vergeleken met de dirhems van zijn voor
gangers is de verandering niet zo spectaculair, 
maar een belangrijk historisch feit wordt hierin 
weerspiegeld. 'Abd al-Rahman neemt namelijk in 
929 de titel van kalief aan, tegelijk met de epi
theta al-Nasir li Dm Allah (= Verdediger van het 
geloof in Allah) en Amfr al-Moe'minin 
( = Bevelhebber der gelovigen). Hij Iaat daarmee 
duidelijk zien dat hij zich volledig onafhankelijk 
opsteh ten opzichte van het Kalifaat van Bagdad, 
zowel in wereldlijk als in religieus opzicht. 
Onderstaand een afbeelding van de voor- en 
keerzijde van een dinar uit zijn regeringsperiode 
geslagen in AH 323 = AD 945/5 te Cordova. 

Op de voorzijde zien we in het veld de drieregeli-
ge Kalima, waaraan vaak een enkel woordje 
wordt toegevoegd, zoals b i ^ m =sa'rd ='geluk
kig' ter onderstreping van de welvaart onder deze 
regering. Het omschrift beginnend op 2 uur, 
luidt: 

1 >_i> cJUL 'OJLUJ 

aJJuJ uJ f i ) If L 
U > iiLC 3 - ^ 

Bismi'llah zoeriba 
haza ed-drnar 
bi-'l-Andalus sanat 
thelath wa 'ishrm 
wa thelath mi'at 

In de naam van Allah werd geslagen 
deze dinar 
in el-Andalus (in het) jaar 
drie en twintig 
en driehonderd 

De keerzijde geeft nu meer gegevens ten behoeve 
van een correcte determinatie, want nu verschijnt 
ook de naam van de kalief op de munt. In het 
veld staat namelijk vermeld: 

j JCaUl piot I 

3-JI i_i_o I 

el-imam en-nüsir 
li-drn Allah 
'Abd er-Rahman 
amfr al-Moe'minrn 

De Imam, de verdediger 
van het geloof in Allah 
'Abd er-Rahman 
Bevelhebber der gelovigen 

De tekst van het omschrift, beginnend op 12 uur, 
is die van het reeds besproken 'Second Symbol' 
[Zie De Beeldenaar 11 (1987) 19-20]. 
Als muntplaats vinden we ook vaak»_/-g ^( OUJ >O 
= Medinat al Zahra'; hierbij betekent Medinat 
zoveel als 'stad', terwijl de naam al-Zahra' af
komstig is van het adembenemend mooie paleis 
dat 'Abd al-Rahman even buiten Cordova liet 
bouwen; deze naam betekent 'de schitterende', 
waarmee hij zijn favoriete slavin op het oog had. 

Kalief 'Abd al-Rahman was een krachtige figuur, 
die er in slaagde om zijn onderdanen, die vanuit 
hun verschillende geaardheid, geloof en belangen 
snel geneigd waren met elkaar in konflikt te ko
men, in het gareel te houden. Zijn streng gedisci
plineerde lijfwacht van 4.000 saqaliba (militaire 
slaven) beschermde hem daarbij dag en nacht. 
Niet alleen van binnenuit, maar ook vanuit het 
Noorden dreigde steevast gevaar: in Noord-
Spanje waren de Christelijke koningen van de 
staatjes Leon, Castilië, Navarra en Aragon en de 
graven van Barcelona per definitie tegenstanders, 
maar ook de gebeurtenissen in Noord-Afrika 
moesten nauwlettend in de gaten gehouden wor
den. De sedert 909 aldaar regerende dynastie der 
Fatimiden vormde een permanente bedreiging, 
totdat zij in 969 hun machtscentrum verplaatsten 
naar Egypte. 
De laatste Omajjaden-kalief Hisham III stierf in 
1031 en het toen reeds uiteengevallen kalifaat van 
Cordova versplinterde binnen zeer korte tijd nog 
verder tot een groot aantal emiraten, koninkrijk
jes en stadstaatjes, die uiteraard konstant met el
kaar overhoop lagen. Deze periode in de geschie
denis is bekend als het tijdperk van de Mulük al-
Tawa'if, in het Spaans: Reyes de Taifas, te verta-
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len in 'Koningen der deelrijken' (overigens letter
lijk: 'bende-koningen'). Ter voorkoming van ver
warring wordt hier reeds vermeld dat deze bena
ming ook werd gebruikt voor dezelfde perioden 
van verdeeldheid aan het eind van het bewind der 
Almoraviden en dat van de Almohaden, maar 
daar komen we te zijner tijd nog op terug. 
In deze woelige periode, die ruwweg de elfde 
eeuw omvat, zijn door diverse 'dynastieën' mun
ten geslagen; de schaarse bewaard gebleven exem
plaren worden in Nederland zelden of nooit aan
geboden. Zonder volledig te willen zijn, mogen in 
dit verband wel b.v. de Hammoediden van Mala
ga en Algeciras, de Ziriden van Granada, de Ab-
badiden van Sevilla en de Amiriden van Valencia 
genoemd worden. Deze verbrokkeling van de 
macht aan Islamitische zijde heeft er uiteraard 
toe bijgedragen, dat de Christenen hen geleidelijk 
naar het Zuiden konden terugdringen; over het 
vervolg van deze 'Reconquista' hoort u in een 
volgende aflevering meer. 

Hammoediden: dirhem van Mohammed II al Musla'li 
ibn Idris, in AH 446 geslagen te Madinat Sebleh 
(=Ceuta) 

A. G. van der DUSSEN b.v. 
(beëdigd taxateur sedert 1975) 

Hondstraat 5,6211 HW Maastricht 
tel. 043-215119 

Als wij deze woorden schrijven moet onze 

October-veiling nog plaats vinden. 

Gelet op de belangstelling vooraf, weten wij 

nu al dat wij, met onze jarenlange 

internationale ervaring, het best aandurven 

vanuit de mooiste provinciestad van Nederland, 

munten, penningen, eretekenen, bankbiljetten 

en numismatische boeken van alle landen 

en uit alle tijden te veilen. 

Gezien de buitenlandse belangstelling, 

veilen wij in vier talen ! 

Wij adviseren U dan ook voor passend 

materiaal aan onze voorjaarsveiling te denken. 

Condities nader overeen te komen - wij 

berekenen in ieder geval geen kavelgeld, noch 

voor de verkoper, noch voor de koper. 

Voor topstukken zullen wij bovendien gaarne 

voor U (discreet) in het buitenland bemiddelen. 

Verder, uit voorraad leverbaar, o.a., 

numismatische literatuur en romeinse munten. 

Wij hebben nog meer kopers nodig. 
Met een briefkaartje, met opgave 

van Uw verzamelgebied, komt 
U gratis in ons adressenbestand. 
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Het Nederlandse bank
biljet 
EEN CHRONOLOGISCH 
OVERZICHT 
door J.Grolle 

8. Twee typen 1860 
Het model Mees bestond uit twee verschillende 
typen, één voor de hoge waarden (ƒ 1000, ƒ300. 

ƒ200 en ƒ100) en één voor de lage waarden (ƒ60, 
ƒ40 en ƒ25). Voor het type van de hoge waarden 
werd handgeschept wit papier gebruikt. De biljet
ten hadden drie schepranden, één snijrand aan de 
onderkant en een formaat van 12 cmx22 cm 
voor alle coupures. Vürtheim maakte, geïnspi
reerd door een model voor £100 door Bradbury 
& Evans, een ontwerp dat echter werd afgekeurd 
ten gunste van een der ontwerpen door F.G. 
Wagner jr. De gravure, afgedrukt in zwart, 
bestond uit een mechanisch vervaardigde reliëf-
rand en een medaillon met portret dat met de 

éeéaa^ii aan, Te&nder '•,ïl) Jj JJ0i3\JiÖ -U IllMtfft^^ « m^derknéd Coamnt. 

OexAaukbiA 

/. Afgekeurd ontwerp door J. Vürtheim voor f 1000, 1856, 11 x21 cm; coll. DNB 

Ki*w*t... ^ ^ ï&IM*^^ **• ̂ .ffff ^u t l i 
betaalt aan toonder i l i l l l i f l I B I I i in Nederlandsclie 

• • • ~ ' ^ * - « ^ • • 

AMSTERDAM 

I. Jaiiua rv 1858 

2. Afgekeurd ontwerp door F.G. Wagner voor f 1000, 1857, 12,5x22,5 cm; coll. DNB 
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i. Brief van J. Vürtheim aan mr. W.C. Mees d.d. 27 juli 1862; in het brief hoofd het nagegraveerde medaillon van 
model Mees. In een post scriplum vermeldt Vürtheim: '...men verlangd eenige riem daarvan voor briefhoofden: ik 
wilde echter, voor ze te leveren van UWEG. wel vernemen, of UWEG. niets tegen die levering heeft.' Natuurlijk 
had de secretaris van de Bank dat wel. 

4. Voorzijde f 1000 model Mees, 12 x 22 cm; cotl. DNB 

hand was gestoken door Heinrich Nüsser 
(1821-1883) uit Düsseldorf. Voor dit portret ge
bruikte men overigens geen beeltenis van de ko
ning aangezien de Bank geen overheidsinstelling 
was. Wel werd het een nationale allegorie: een 
Dame mit blondem Haar und nordlandischem 
Gesichtsausdruck, die de Nederlandse maagd 
moest voorstellen. De keuze van een portret werd 
uit beveiligingsoverwegingen gedaan: zijn herken
bare trekken die bij nagravering nooit precies te 
treffen waren, boden een goede garantie tegen 

namaak.' Hoe juist die opvatting was, bewees 
Vürtheim ongewild toen hij in 1862 dit portret 
als briefhoofd gebruikte voor een klant die ken
nelijk bevangen was door de magie van geld. Het 
lieftallige Nederlandse schibbolet bleek toen in
eens een vervaarlijke onderkaak te hebben, niet
tegenstaande het feit dat Vürtheim er 3'/2 maand 
aan had gewerkt. 
De keerzijde werd voorzien van een onderdruk 
met guilloches in kleur; rood voor ƒ1000 - van
daar de volksbenaming rooie rug - groen voor 
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5. Afgekeurd ontwerp door F.G. Wagner voor f 40, 1857, 12x22 cm; coll. DNB 
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6. Afgekeurde proefdruk van ontwerp Vürtheim I860 voor f25, 10x20,5 cm; coll. DNB 

ƒ300, bruin voor ƒ200 en blauw voor ƒ100. Deze 
guilloches, ornamenten van door elkaar gestren
gelde symmetrische lijnen en geometrische figu
ren, zijn veelal rozetten van cirkels en ellipsen. 
Ze zijn zo moeilijk na te maken dat ze interna
tionaal werden aangegrepen ter beveiliging van 
papiergeld. Voor het graveren van deze motieven 
had de Fransman Guillot in de 19e eeuw een geo
metrische draaibank ontworpen, de guillocheer-
machine, een ingewikkelde spirograaf die onder 
andere door F.G. Wagner jr. verder was ontwik
keld en ook wel universal rose-engine werd ge
noemd. 
Voor het type van de lage waarden werd eveneens 

handgeschept papier gebruikt. Het formaat was 
10,5 cmx22 cm voor alle coupures. De voorzijde 
werd voorzien van een kleuropdruk die per cou
pure verschilde; paars voor ƒ60^, groen voor ƒ40 
en geel voor ƒ25, dat in de volksmond dan ook 
de naam geeltje kreeg. Deze biljetten hebben en
kel aan de zijkanten schepranden, boven- en on
derzijde zijn voorzien van snijranden. Om kosten 
te besparen werd de keerzijde niet bedrukt. De 
voorzijde draagt een opdruk in boekdruk en 
plaatdruk. Een ontwerp door Wagner werd afge
keurd; een door Vürtheim uit 1860 bracht het 
niet verder dan een proefdruk en werd door een 
ander vervangen. De gravure daarvoor werd ont-

178 



feliiall (BUI UOTIIW 

fïjf 1 1 TWINTIG mmm 
'O 

i * alp !»•«. 
V< ,l1lï^3ï>i:*i5 

7. Voorzijde f 25 model Mees, het geeltje, 10,5x22 cm; coll. DNB 

worpen door Johannes Hendericus Morriën 
(1819-1878) en eveneens vervaardigd door Nüsser. 
Zij vertoont in een sierrand het geicroonde rijks-
wapen, geflankeerd door een hoorn des over-
vloeds met mercuriusstaf en een liggende leeuw 
met vlag. 
Tot het model Mees behoren ook de zgn. mobili-
satiebiljetten.^ Deze werden van 1 tot 9 november 
1909 aangemaakt tot een bedrag van ƒ13.755.000 
om bij eventuele mobilisatie aan de betaal
meesters van de Land- en Zeemacht te worden 
afgegeven ter betaling van de door de regering te 
openen kredieten. In januari 1912 werden ze aan 
de Bijbank en agentschappen verzonden in blik
ken trommels die pas na de mobilisatie geopend 
mochten worden. Bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog werden ze op 1 augustus 1914 in 
circulatie gebracht; hun serieletters begonnen 
steeds met MOB. 
Model Mees heeft meer dan zestig jaar het uiter
lijk van de Nederlandse bankbiljetten bepaald. 
De verschillende coupures werden in omloop ge
bracht van 1859/1862, zodat men ook wel van 
model 1860 spreekt." De vóór 1890 gedrukte bil
jetten werden op 2 januari 1921 uit circulatie ge
nomen,' de na 1890 gedrukte biljetten op 7 
maart 1923.* Met het model Mees was het Neder
landse bankbiljet wezenlijk veranderd. Het was 
van handelsdrukwerk met een betalingsbelofte ge
worden tot een waardepapier met een representa
tieve waardigheid, waaraan de gravure een esthe
tisch karakter gaf. De opschriften waren als 'ti-
teltekst' bedoeld en de doorlopende tekst van de 
roodborstjes was ingekort tot De Nederlandsche 
Bank betaalt x gulden aan toonder' 

(wordt vervolgd) 

Noten 
1. J. BOLTEN Het Nederlandse bankbiljet en de beelden

de kunst Het Nederlandse bankbiljet in zijn ver
scheidenheid (M.M.G. FASE e.a. red; Amsterdam/De
venter 1986; De Nederlandsche Bank NV - Mone
taire Monografiën 6) 131-155, speciaal 133 

2. Van het /60-biljet werden in de serie FU (1899) ver
scheidene biljetten abusievelijk op watermerkpapier 
voor /25 gedrukt. 

3. Niet in de coupure van /lOOO 
4. In circulatie: ƒ 1000 na 15 december 1859; ƒ300 

1 oktober 1859. ƒ200 1 februari 1860; ƒ100 19 juni 
1860; ƒ60 31 november 1862; ƒ40 31 december 
1862; ƒ25 10 mei 1862. 

5. Opgeroepen bij KB 55, 6 december 1919, Stcrt 
1920-1, 2/3 januari 1920 

6. Opgeroepen bij KB 52, 15 feburari 1922, Stcrt 
1922-46, 6 maart 1922; het ƒ 1000-biljet verioor nog
maals zijn status van wettig betaalmiddel per 14 
maart 1943, Verordening 29, 13 maart 1943, Veror
deningenblad, afl. 10, 14 maart 1943; gelegenheid 
tot inwisseling werd andermaal verlengd tot 3 no
vember 1945 bij KB 10 juli 1945 

7. BOLTEN (1986) 
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opgericht 25 januari 1982 

secretariaat n.v.m.h. 

postbus 3242 

7500 DE Enschede 

V. 

meer dan ooit 
is munten kopen een zaak 
van vertrouwen... 
leden van de n.v.m.h. zijn uw 
vertrouwen waard! 
alle leden van de Nederlandse Vereniging van 
Munthandelaren onderschrijven de erecode welke door 
de vereniging is opgesteld. 
• garantie op de echtheid van munten 

en penningen 
• objectieve en eerlijke voorl ichting 
• kwalif icatie volgens gangbare normen 

lijst van aangesloten munthandelaren in alfabetische volgorde: 
A M N U Munthandel 
F. Knijnsberg 
Berkenrodelaan 14 
1811 AJ Amstelveen 
020-432933 

Batavia 
G. J . Rietbroek 
Zoutmanstraat 32 
2518 GR Den Haag 
070451772 

Bussumse postz. en 
munth . 
J . W . Eeckhout 
Kapelstraat 20 
1404 HX Bussum 
02159-16288 

M u n t h . Civitat 
A. H. G. Drouven 
Luttekestraat 31 
8011 LP Zwolle 
038-223368 

Coinselling Hoogeveen 
B. H. Hagemeijer 
V. Echtenstraat 21a 
7902 EK Hoogeveen 
05280-73634 

Munthandel A. Coret Jr 
Heuvelstraat 103 
5038 AC Tilburg 
013-363240 

A. G. van der Dussen 
B.V. 
Hondstraat 5 
6211 HW Maastricht 
043 215119 

Munthandel Kerel de 
Geus 
Stratumsedijk 47a 
5611 NC Eindhoven 
040-123465 

M u n t h . Hekra 
L. H. Heldsrton 
Molenstraat 25 
4061 AB Ophemert 
03446-1392 

M u n t h . Hollandia B.V. 
A. Braun 
De Zande 40 
8278 AK Kamperveen 
05203-320 

H.B.U. n.v. 
D. F. Felderhoff 
Herengracht 434-440 
1017 BZ Amsterdam 
020-292287 

Hol leman-munten 
Mevr. M. Holleman 
Min. Dr. Kuyperplein 64 
7522 A W Enschede 
053-338779 

Honingh Munten 
J . C. Honingh 
Dorpsstraat 155 
1566 AE Assendelft 
02987-3094 

Munthandel 
H.J . Huizinga B.V. 
Nassaulaan 36 PB 145 
6720 AC Bennekom 
08389 14004 

L. Kevelam 
Speulderweg 15 
3886 LA Garderen 
05776 1965 

C. A. M . Kienhorst 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
05410-15879 

Mevius Numisbooks 
J . Mevius 
Oosteinde 97 
7671 AT Vriezenveen 
0549961322 

Munthandel Neerlandia 
Mevr. 1. Schaeffer 
H. Cleyndertweg 469 
1015 DT Amsterdam 
020-322418 

N B M Bank 
J . Evers 
Herengracht 580 
1017 CJ Amsterdam 
020-5577375 

Munthandel Oost-Brabant 
M. v. Berkom 
Carmelietenstraat 10 
5341 EG Oss 
04120-24123 

Postz.- en munthandel 
T. Peters 
Rosmarijnsteeg 7 
1012 RP Amsterdam 
020-222630 

Munthandel Phoenix 
J . F. J . van Koningsbrugge 
Merwedestraat 18 
9406 RM Assen 
05920-52045 

Munthandel RI-EST B V . 
A. Hielkema 
Nieuvi/eburen 134 
8911 GB Leeuwarden 
068-125799 

Van Roekei 
E. D. J . V. Roekei 
Postbus 3 
1400 AA Bussum 
02159-48684 

Romunt B V . 
W . E. M. Dols 
Roerzicht 1 
6041 XV Roermond 
04750 16010 

J . Schulman B.V. 
Keizersgracht 448 
1016 GD Amsterdam 
020-233380 

Laurens Schulman b.v. 
Parklaan 25 
1405 GN Bussum 
02159-16632 

C. J . G. S c h u u r m a n -
Rijnholt 
Emmastraat 13 
7075 AL Etten (GId) 
08350-27781 

Sipiro Munten 
P. Wil lems 
Nassaulaan 5 
6721 DW Bennekom 
08389-18064 

Spaar en V o o r s c h o t b a n k 
J . Bekkema 
Torenplein 7 
9231 CG Surhuisterveen 
05124-1925 

Munt - en postz.handel 
J . Speyer 
Winkelcentrum Hilvershof 
Postbus 1415 
1200 BK Hilversum 
035-12996 

Munthandel Trajectum 
L. Loffeld 
Croeselaan 249 
3521 BR Utrecht 
030-949709 

Fa. Velraeds 
Viel 6 
6456 AT Bingelrade 
04492-3700 

J .B . Westerhof 
Hoogend 18 
8601 AE Sneek 
06150-17198 

Weet u dat er NVMH geschenkbonnen bestaan van f^0,-
ƒ25, — . Misschien een leuk idee om eens kado te geven. 
Verkrijgbaar bij bovenstaande munthandelaren. 

en 
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B.V. VENDU NOTARISHUIS 
Haringvliet96,3011 TH Rotterdam Tel. 010-411 8544 

Een zeer uitgebreide verzameling munten en penningen uit de 
nalatenschap van de Heer C. Stelloo, Rotterdam e.a. 
Voor verzamelaars een van de meest omvangrijke collecties 
van de laatste jaren! Ongelimiteerd te verkopen. 
Bevattende middeleeuwse, provinciale, Koninkrijks en buiten
landse gouden e.a. munten, penningen, draagtekens, militaire 
onderscheidingen, primitief geld en een numismatische 
bibliotheek. 

Kijkdagen op afspraak tussen 09.00 en 17.00 uur 
(werkdagen) van 10 t/m 25 november 1987, 
(afspraken van 1 uur, bij langere tijd s.v.p. vooraf 
melden). 

-KIJKDAGEN 
Kijkdagen openbaar (in vitrines) 
26 en 27 november 1987 van 14.00 tot 21.00 uur 
en 28 november van 1 Ó.OO tot 16.00 uur. 

zilveren draagtekens Prins Willem V 

VEILING: 
30 november 

en volgende dagen 
aanvang 10.00 uur. zilveren plaquette penning 

gouden middeleeuwse munten 

Katalogus verkrijgbaar a f 15,-, te bestellen door overmaking op giro 269137 of af te halen 
voor f 10,- vanaf 2 november 1987. 
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GROTE VERKOOPAKTIE 
ZATERDAG 21 NOVEMBER 1987 VAN 11.00- 17.00 UUR 

IN HET BEDRIJFSRESTAURANT VAN DE 
SPAAR EN VOORSCHOTBANK TE SURHUISTERVEEN 

PROVINCIALE MUNTEN, KONINKRIJKS MUNTEN EN PENNINGEN 
SPECIALE PRIJZEN 

VOOR VERZAMELAARS EEN UNIEKE KANS OM HUN VERZAMELING TE 
COMPLETEREN OF AAN TE VULLEN 

VRIJWEL ALLE MUNTEN ZIJN STERK AFGEPRIJSD 
DIT MAG U NIET MISSEN!!! 

WIE HET EERST KOMT... WIE HET EERST MAALT 
ZORG DAT U ER BIJ BENT!!!! 

TEVENS INKOOP EN GRATIS TAXATIE 

MUNT EN PENNINGKABINET 
SPECIALE EXPOSITIE OVER 

ALEXANDER DE GROTE 336 • 323 V. CHR. 

IN SAMENWERKING MET HET KONINKLIJK PENNINGKABINET TE LEIDEN 
VANAF 16 NOVEMBER 1987 

OPENINGSTIJDEN VAN MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 12.00-16.00 UUR 

Spaar en\borschotbank 
afdeling munten en edele metalen 

dagelijks geopend ma.t/m vr. 10.00 -16.00 uur 

TORENPLEIN 7, 9231 CG SURHUISTERVEEN 
TEL. 0 5 1 2 4 - 1925 



WEST-FRIESLAND-GOUDEN MUNTEN 
Dukaat 1590 van het Hongaarse type. 

Delm. 833. Zeldzaam 
Dukaat 1593 over 1592 van het Hongaarse type. 

Delm. 833 vgl. Deze jaartalwijziging is niet in 
Delmonte vermeld. Zeer zeldzaam. 

Dukaat 1595 van het Hongaarse type. Delm. 833 
Dukaat 1605 van het Hongaarse type. 

Delm. 833. Zeldzaam 
Scheepjesschelling 1757. Afslag in goud. 

Delm. 816. Zeldzaam 
Pijlstuiver 1738. Afslag in goud. 

Delm. 866. Schaars 

ZILVEREN EN KOPEREN MUNTEN 
Zilveren rijder 1672. Delm. 1019 
Zilveren rijder 1774. Delm. 1022 
Zilveren rijder 1782. Delm. 1022 
Zilveren rijder 1744. Delm. 1022 
Zilveren rijder 1785. Delm. 1022 
Zilveren rijder 1785. Delm. 1022 
Zilveren rijder 1792. Delm. 1022 
Halve zilveren rijder 1785. Delm. 1050 
Daalder 1686 van 30 stuivers. Delm. 1081 
Nederlandse Driegulden 1764. Delm. 1147 
Nederlandse Driegulden 1786. Delm. 1147 
Nederlandse Driegulden 1792. Delm. 1147 
Nederlandse Driegulden 1794. Delm. 1147 
Nederlandse Driegulden 1794. Delm. 1147 
Nederlandse gulden 1763 over 1762. 

Delm. 1180. vgl. Deze jaartalwijziging staat 
niet in Delmonte vermeid. Zeldzaam 

Roosschelling 1682. Verk. 384A 
Duit 1660 vierkante afslag in zilver 

Verk. 75.7. vgl. Zeer zeldzaam 
Geoctrooieerde munt van Dirk Bosch, Zilveren 

Dukaat 1677. Stempelproef op onverzorgde 
muntplaat. Delm. 972. Uiterst zeldzaam 

Zeer fraai 

Zeer fraai 

Zeer fraai 
Zeer fraai 

Ruim zeer 
fraai 
Prachtig 

Bijna zeer fraai 
Zeer fraai 
Bijna zeer fraai 
Zeer fraai 
Bijna zeer fraai 
Zeer fraai 
Bijna prachtig 
Ruim zeer fraai 
Zeer fraai 
Ruim prachtig 
UNC 
Zeer fraai 
Ruim zeer fraai 
Bijna zeer fraai 
Prachtig - FDC 

Zeer fraai 
Zeer fraai 

Oorspronkelijke 
muntkleur 

425,-

450,-

375,-
395,-

1450,-

425,-

275,-
325,-
275,-
295,-
275,-
295,-
350,-
275,-
325,-
450,-
475,-
225,-
250,-
175,-
300,-

175,-
475,-

850,-

Spaar en Voorschotbank 
afdeling munten en edele metalen 

dagelijks geopend ma.t/m vr. 10.00 -16.00 uur 

TORENPLEIN 7, 9231 CG SURHUISTERVEEN 
TEL. 05124- 1925 



Laurtns 
ScfiuCman b.v. 

Munten 
Penningen 
Papiergeld 

Numismatische boeken 

Taxaties 
Verzekeringen 

INKOOP-VERKOOP- VEILING 

"Parktaan 25 • 1405 g9i (Biissum 
•B 02159 -166 32 

Bezoek bij voorkeur op afspraak 



De Rietkerk-penning 
door Jan Paul Kruimel 

Korte geschiedenis 
In 1986 was het vijfendertig jaar geleden dat een 
groep van ruim 4000 Ambonnese alleenstaanden 
en gezinnen onder de zorg van de Nederlandse 
regering naar Nederland kwam. Tot deze groep 
behoorden 3578 ex-KNIL-militairen en 574 niet-
militairen waaronder 154 alleenstaande vrouwen. 
Daarbij zijn de kinderen en andere gezinsleden 
niet meegeteld. Voor deze Ambonnezen was de 
komst naar Nederland geen pleziertje; zij ervoe
ren het als een noodgedwongen en ongewenst 
verblijf. Het overbrengen van een zo groot aantal 
bewoners van de Molukken naar Nederland was 
een gevolg van een samenloop van omstandighe
den, waarvan hier slechts een globale schets kan 
worden gegeven. Toen op 26 juli 1950 het KNIL 
formeel werd ontbonden, weigerde de Indonesi
sche regering de Molukse KNIL-militairen 
toestemming te verlenen naar hun thuislanden te
rug te keren. De reden daartoe was duidelijk: in 
april 1950 was op Ambon de Onafhankelijke Re
publiek van de Zuid-Molukken uitgeroepen, in 
juli daarop volgend waren troepen van de centra
le Indonesische regering op Ambon geland en te
genacties begonnen. Door dit samenspel van ge
beurtenissen was de Nederlandse regering moreel 
verplicht voor opvang van de oud-KNIL-
militairen zorg te dragen. Dit leidde uiteindelijk 
tot het overbrengen van deze groep naar Neder
land. 

De lierdenlüng 
In 1986 werd de komst van de groep Molukkers 
naar Nederland herdacht. Uit de gezamenlijke 
verklaring van het Nederlandse kabinet en het 
hoofdbestuur van de Badan Persatuan van 21 
april 1986 blijkt dat de regering deze gebeurtenis 
niet onopgemerkt heeft willen laten voorbijgaan. 
Ook leefde bij de regering de wens alsnog de 
openbare waardering van de Nederlandse samen
leving voor de inzet en diensten die deze ex-
KNIL-militairen destijds aan Nederland hebben 
bewezen, tot uitdrukking te brengen. Om dit te 
realiseren is besloten personen van Molukse her
komst die in 1951 of 1952 in groepsverband naar 
Nederland zijn overgebracht, in aanmerking te 
laten komen voor een jaarlijkse uitkering en een 
herdenkingspenning.' 
De jaarlijkse (belastingvrije) uitkering bedraagt 
ƒ2000 en is genoemd naar de in 1986 overleden 
minister van Binnenlandse Zaken mr J.G. Riet
kerk, op wiens initiatief de uitkering en de her
denkingspenning tot stand zijn gekomen. De uit
kering is bestemd voor de zg. eerste generatie. 

waartoe behoren de personen die zelfstandig of 
als echtgenote naar Nederland zijn overgebracht. 
Kinderen van deze personen komen in prinicpe 
niet in aanmerking voor de uitkering. Overigens 
gaat de herdenkingspenning gepaard met de jaar
lijkse uitkering (2). 
De instelling van de uitkering en de herdenkings
penning kan als een historische stap in de relatie 
tussen de Molukkers en de Nederlandse samenle
ving worden gekenmerkt. Zij vormen een erken
ning van de verdiensten en de positie van de 
groep, maar betekenen geen erkenning of on
dersteuning van het streven van sommige leden 
van deze groep naar een onafhankelijke repubhek 
der Zuid-Molukken. 

De lierdenl(ingspenning 
De herdenkingspenning bestaat uit een verzilverde 
bronzen penning van 30 mm met oog en ring aan 
een lint met een breedte van 28 mm. Het lint 
heeft drie smalle banen links en rechts en een 
brede baan in het midden. De banen zijn afwisse
lend groen en blauw, waarbij de brede middelste 
baan blauw is. De kleuren symboliseren de blau
we zee rond het groen van de Molukse eilanden. 
De voorzijde van de penning toont een naar 
rechts gewende duif in de vorm van de kaart van 
Nederland. De duif doet tevens dienst als zeil van 
een prauw, een vaartuig dat op de Molukken 
voor visvangst en vervoer dienst doet. Achter de 
duif een stralende zon, met de oevers Alang en 
Nusaniwe van de baai van Ambon. Links en 
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rechts van de duif tropische plantengroei. Langs 
de rand aan de bovenzijde de tekst PENGHAR-
GAAN ATAS PENGORBANAN, dezelfde tckst langs 
de onderrand in het Nederlands: UIT WAARDE
RING VOOR uw INZET. De duif is een Moluks 
symbool voor onkwetsbaarheid en stoelt op de 
mythe van de Molukse kapitein Jonker die van 
een complot tegen de VOC werd beticht. Hij 
werd gefusilleerd en veranderde toen in een duif. 
De keerzijde toont een Alfoerse krijger met 
zwaard, waarmee met name de Midden-
Molukkers van Ceram, Ambon en de Uliasser ei
landen zich identificeren. Rechts van de Alfoer 
een paradijsvogel als kenmerk van de zuidooste
lijke eilanden. Langs de rand 14 kruidnagelen. 
Het getal 14 heeft bijzondere betekenis in de Mo
lukse mythologie. Centraal daarin staat de twee-
eenheid Siwa-Lima, samengesteld uit de getallen 
negen en vijf. Onder de krijger op een lint de 
tekst TERIMA KASIH - DANK u. Rechtsbovcn het 
lint de datum 25 november 1986, op welke dag 
de ceremoniële herdenkinsgbijeenkomst plaats
vond in de Ridderzaal. 

De ontwerper' 
De penning is ontworpen door Pieter Noija te 
Winterswijk. Noija's vader behoorde tot de 
groep die na de opheffing van het KNIL naar 
Nederland kwam. Pieter, geboren in Assen, 
woonde achtereenvolgens in de kampen Schatten-
berg, Vossenbosch en Vossenveld. Sedert 1969 
woont het gezin Noija in Winterswijk. Noija ging 

naar de LTS (schilderen) en volgde voorts een 
opleiding in o.a. kalligrafie, decoratie, kunstge
schiedenis en letterkunde. Hij was werkzaam als 
etaleur. Na een grafische studie werkt hij nu bij 
een reclame-adviesbureau en runt daarnaast een 
eigen reclamestudio. 

Tot slot 
Dan wil ik nog de aandacht vestigen op enkele 
aspecten van staatsrechtelijke aard. Het uitbren
gen van een officiële penning of ridderorde wordt 
in ons land normaliter gebaseerd op een wet 
waarin de instelling is vastgelegd. Bij de Riet
kerkpenning doet zich het fenomeen voor dat de 
penning evenals de jaarlijkse uitkering is geba
seerd op een Algemene Maatregel van Bestuur. 
Daarin is onder meer bepaald dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken de vormgeving van de 
penning vaststeld. Aan die bepaling is tot op he
den geen uitvoering gegeven. Wel zijn op 31 ja
nuari 1987 in het hele land Rietkerkpenningen 
uitgereikt, nadat op 5 november 1986 een voor
stel voor een Wet Rietkerk-uitkering bij de Twee
de Kamer was ingediend.'' Deze gang van zaken 
heeft - uiteraard - geleid tot kritische vragen van 
de zijde van zowel de regeringspartijen als de op
positiepartijen. De Staten-Generaal voelden zich 
staatsrechtelijk en misschien ook wel protocollair 
gepasseerd, dit ondanks het feit dat men ook 
voor het wetsvoorstel in het algemeen waardering 
uitte.' Waardering die ook bij wijlen minister 
Rietkerk voorop zal hebben gestaan in zijn 
besluitvorming. In dit bijzondere geval vormt dit 
m.i. voldoende reden voor de Staten-Generaal 
om de staatsrechtelijke omissie te laten passeren. 

* Met dank aan drs.M.H. Marien van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 

1 Zie het Koninklijk Besluit van 21 oktober 1986, 
houdende regelen met betrekking tot de toekenning 
van een uitkering en herdenkingspenning (Besluit 
Rietkerk-uitkering), Staatsblad 1986, 523. Dit 
besluit is voorzien van een uitgebreide nota van toe
lichting. 

2 Zie hieromtrent voorts De Rietkerk-uitkering en de 
herdenkingspenning/Pembajaran dan penning perin-
gatan. Brochure van de directie coördinatie minder
hedenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken 1986. 

3 Gegevens ontleend aan het artikel over Pieter 
Noija van de hand van v JOSEPH in Marinjo. Tijd
schrift van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers 
november 1986. 

4 Regelen met betrekking tot de toekenning van een 
uitkering en herdenkingspenning (Wet Rietkerk
uitkering), Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 
19 771. 

5 Zie het voorlopige verslag met betrekking tot het 
genoemde wetsvoorstel. Tweede Kamer, vergader
jaar 1986-1987, 19 771, nr. 4. 
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Een roemrucht congres 
uit 1907 
door Karel Soudijn 

Tachtig jaar geleden, van 2 tot 7 september 1907, 
werd in Amsterdam het Eerste Internationaal 
Congres voor Psychiatrie, Neurologie, Psycholo
gie en Krankzinnigenverpleging gehouden. Het 
congres vond plaats 'onder de hooge bescher
ming' van Koningin Wilhelmina en Prins Hen
drik; zij waren in het Concertgebouw aanwezig 
bij de feestelijke opening van het congres door 
de minister van justitie, mr. E.E. van Raalte. De 
psychiaters, neurologen, psychologen en krank
zinnigenverplegers uit vele landen hebben in 1907 
over talrijke onderwerpen van gedachten gewis
seld. In de geschiedenisboekjes is het congres 
echter vooral om één reden bekend gebleven: op 
4 september werd een symposium gehouden over 
'de nieuwste theorieën over het ontstaan der 
hysterie'. Op dit symposium, dat rumoerig ver
liep, stond de waarde van de psychoanalyse ter 
discussie. In historische overzichten over de vesti-
gingsstrijd van de psychoanalyse wordt door vele 
auteurs verwezen naar die bijeenkomst. 
De organisatoren van het congres hadden de 
Weense arts Sigmund Freud, ontwerper van de 
psychoanalyse, uitgenodigd om zijn denkbeelden 
te komen toelichten. Hij zou ook in debat moe
ten treden met tegenstanders van zijn benadering. 
Freud bedankte echter voor die eer. Hij ging niet 
naar Amsterdam. Als vervanger vaardigde Freud 
de 32-jarige Zwitser Carl Gustav Jung af. Freud 
en Jung hadden al wel wat langer met elkaar ge
correspondeerd, maar ze ontmoetten elkaar voor 
het eerst in 1907, enkele maanden vóór het con
gres. Freud zag veel in Jung. Laatstgenoemde is 
door Freud een tijdlang beschouwd als de 
'kroonprins' van de psychoanalytische beweging. 
Later zou het tot een breuk komen tussen deze 
twee figuren. In 1907 was Jung echter voor 
Freud een ster in opkomst. 
Het optreden van Jung in Amsterdam werd een 
debacle: de geschiedenisboeken vertellen hierover 
smakelijke anekdotes. Jung had zijn lezing slecht 
voorbereid. Hij kreeg zijn verhaal niet rond in de 
hem toebedeelde tijd. De voorzitter van het sym
posium beduidde Jung verschillende malen dat 
hij tot een afronding moest komen. Dat hielp 
niet: Jung bleef maar doorpraten. Tenslotte werd 
hij gedwongen om zijn lezing te stoppen. Met 
een roodaangelopen gezicht beende Jung de zaal 
uit. Jaren later werd de voordracht die Jung in 
Amsterdam hield nog om andere redenen contro
versieel. In zijn verhaal beschreef Jung de eerste 
patiënte die door hem psychoanalytisch behan

deld was; later kwam uit dat Jung ook nog een 
liefdesverhouding met die patiënte ontwikkelde. 
Op het congres in Amsterdam kwamen voor- en 
tegenstanders van de psychoanalyse aan het 
woord. Er werd heftig gedebatteerd. Eén van de 
sprekers merkte op dat hij zijn patiënte wilde 
verbieden om in behandeling te gaan bij psycho-
analytici 'met hun gewetenloze afdaling in abso
lute vuiligheid'. Door andere werd de psychoana
lyse met zakelijker argumenten bestreden. Dat 
heeft niet veel geholpen. Achteraf beschouwd is 
de belangrijkste bijdrage van het Amsterdamse 
congres geweest dat de psychoanalyse ruimere be
kendheid kreeg. 

De organisatoren van het congres hebben in 1907 
een penning laten slaan bij Begeer in Utrecht. Op 
deze bronzen penning (40 mm) ziet men op de 
voorzijde het bekende, naar links gewende por
tret dat Pier Pander in 1898 van de toenmalige 
konigin maakte met het omschrift KONINGIN WIL
HELMINA. Op de keerzijde staat in een krans de 
naam van het congres vermeld: CONGRES INTER
NATIONAL DE PSYCHIATRIE NEUROLOGIE PSYCHO
LOGIE ET ASSISTANCE DES ALiÉNÉs, en daaronder 
1907 2-7 SEPT. AMSTERDAM. De penning is niet bij
zonder of verrassend uitgevoerd. Voor mij is de
ze 'gewone' penning vooral aardig, omdat hij 
geassocieerd kan worden met de hierboven be
schreven anekdotes. 
Het congres was succesvol, maar heeft de Neder
landse psychiaters en neurologen wel wat gekost. 
In november 1907 werd op de vergadering van de 
Nederlandse vereniging van deze beroepsbeoefe
naars gemeld, dat de leden van de vereniging 
ƒ10.000 moesten opbrengen om het financiële te
kort van het congres te dekken. Ieder zou een 
bedrag van ƒ60,—, betaalbaar in drie jaren, 
moeten bijdragen. In het extract uit de notulen 
van de vergadering, gepubliceerd in Psychiatri
sche en Neurologische Bladen 11 (1907) lezen we 
echter ook: 'Er berusten nog vele gedenkpennin
gen van het Congres bij den Penningmeester, Dr. 
A.Th. Moll te Utrecht, welke dezelve op aan
vraag gaarne aan de leden zal doen toekomen.' 
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Personalia 

DRS. A.T. PUISTER 
1926-1987 

Op 1 september, enkele dagen na zijn 61e ver
jaardag, overleed na een korte ziekte, toch nog 
onverwacht de oud-voorzitter van het Genoot
schap Anton Puister. 
Hij werd al vroeg gegrepen door de numismatiek 
en begon in 1951 een kleine verzameling, daarin 
gestimuleerd door zijn oom E.E. Puister, uit te 
breiden. Hij legde zich daarbij vooral toe op de 
Nederlandse middeleeuwse munten en in de loop 
van de jaren is zijn collectie uitgegroeid tot een 
van de fraaiste en belangrijkste op dit terrein in 
particulier bezit. 
Zijn systematische aanleg, passend bij zijn oplei
ding als chemicus en octrooigemachtigde, bracht 
hem er toe de met veel zorg bijeengebrachte 
munten ook grondig te bestuderen en, wanneer 
daar aanleiding toe was, de resultaten te publice
ren. In 1957 presenteerde hij in het Jaarboek 
voor Munt- en Penningkunde een principiële her
ziening van de chronologie van de munten der 
Hollandse graven in de 13e eeuw. Bijzonder ori
gineel was zijn toepassing van de statistiek om de 
muntslag van de Friese graven in de 11e eeuw te 
verhelderen. Ook maakte hij enkele onbekende 
Nederlandse munten bekend, die hij, o.a. dankzij 
veelvuldige verblijven in het buitenland, had we
ten op te sporen. Later legde hij er zich vooral 
op toe groepen middeleeuwse munten waarover 
nauwelijks bevredigende literatuur bestond, in 
goed geordende overzichten bijeen te brengen. 
Zijn bijdragen over de muntheren in Oost-
Nederland (in De Florijn) en Noord-Brabant (in 
De Beeldenaar) en over de Friese stadsmunten (in 
JMP) vervangen volledig de verouderde VAN DER 
CHIJS. Op het ogenblik is ter perse een omvang
rijk artikel over de munten van de stad Gronin
gen, waarmee hij zich door zijn afkomst zeer 
verbonden voelde; nog in de laatste weken heeft 
hij het illustratiemateriaal daarvoor kunnen orde
nen. 

Behalve als coUectionneur, als publicist en als ge
zien gesprekspartner voor medeverzamelaars heeft 
Puister ook op organisatorisch gebied een voor
aanstaande rol in het numismatische leven ver
vuld. In 1968 maakte hij deel uit van de Com
missie die de tentoonstelling ter gelegenheid van 

het 75-jarig bestaan van het Genootschap, 'Geld 
en glorie', voorbereidde. Kort daarna werd hij 
bestuurslid en in de moeilijke periode 1974-1976 
vervulde hij het voorzitterschap. Hij was natuur
lijk jarenlang lid van de Numismatische Kring 's-
Gravenhage en in de periode 1971-1986 hanteerde 
hij daar bekwaam en beminnelijk de voorzitters
hamer. Andere Kringen nodigden hem regelmatig 
als spreker uit. 

Bij zijn talrijke numismatische relaties in binnen-
en buitenland zal Anton in herinnering blijven als 
een serieuze kenner, als een bekwaam bestuurder 
en vooral als een goede vriend die door ons allen 
erg gemist zal worden. Moge dit voor zijn vrouw 
en dochter enige troost zijn. 

H.E.v.G. 
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Tentoonstelling 

GELD, GELD, GELD ... 
Al weer enkele maanden geleden is in het Stede
lijk Museum van Vianen een vernieuwde opstel
ling voor het publiek geopend. De opzet van deze 
tentoonstelling is tweeledig - geld in het algemeen 
en Vianense munten in het bijzonder - en lijkt 
daarin enigszins op de expositie die in de zomer
maanden in het muntgebouw van Huis Bergh te 
zien was. De Vianense tentoonstelling 'Geld, 
geld, geld...' behelst een overzicht van andere 
vormen van geld dan munten ('primitief geld' of 
'geldswaardige ethnografica'), van de ontwikke
ling van het muntwezen in de Nederlanden, van 
de muntslag in 16e eeuws Vianen onder Hendrik 
van Brederode en Geertruida van Bronkhorst, 
van de muntproduktietechnieken, van het dage
lijks gebruik van munten (ontvangen, controle
ren, wisselen, sparen, verstoppen). Hierbij valt 
aan te tekenen, dat de Vianense munten voor het 
eerst zo volledig mogelijk en systematisch aan het 

publiek getoond worden. Bij de expositie ver
scheen een aardige brochure (16 pag.) met inlei
dende tekst en diverse illustraties; de prijs ervan 
bedraagt ƒ 2,50 exclusief portokosten. 

Het Stedelijk Museum, Voorstraat 103 te Vianen 
(03473-71648) is geopend op dinsdag t/m vrijdag 
13.30-17.00 en zaterdag 10.00-16.00 uur. 

Spaarpot met de tekst NON NISI FRACTA REDDET VRMA 
('Alleen een gebroken pot geeft terug') - houtsnede uit 
s. DE covARRUBius OROzco Emblembuch (1613) 

Munten uit de eerste helft van de 16e eeuw, in 1968 gevonden bij de noordelijke stadsmuur (achter de KortendijkJ 
te Vianen. 
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stichting bevordering numismatiek 

WAT MAAKT EEN SBN 
MUNTENBEURS 
AANTREKKEUJK? 
* Mogelijkheid tot vergelijken. 
* In alle rust kunnen kopen of verkopen. 
* De band die men krijgt door dezelfde standhouders 

steeds terug te zien. 
* Objectieve voorlichting. 
* Door het landelijk programma beperking van reistijd. 

ROTTERDAM 

's HERTOGENBOSCH 

HOENSBROEK/ 
HEERLEN 

BEVERWIJK 

Zondag 11 okt. 
Groothandelsgebouw 
ingang stationsplein 

Zaterdag 24 okt. 
Gebouw De Meent 
Zuiderparkweg 282 

Zondag 25 okt. 
Kasteel Hoensbroek 
Klinkerstraat 118 

Zaterdag 7 nov. (Slof) 
•Cult, centrum 
De Nieuwe 
Kerkstraat 145 

DEN HAAG 

DIEREN 

BERGEN OP 
ZOOM 

ROTTERDAM 

Zondag 8 nov. 
Ned. Congresgebouw 
Churchillplein 10 

Zaterdag 28 nov. 
Zalencentrum De Klok 
Lagestraat 2 

Zondag 6 dec. 
Café rest. De Ronden 
Rembrandtstraat 58 

Zaterdag 19 dec. 
Groothandelsgebouw 
Ingang Stationsplein 

ALLE BEURZEN VRIJ ENTREE 
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR. 
Wenst u landelijk programma te ontvangen, 
schrijf naar: 
Stichting SBN 
Postbus 288 
8000 AG ZWOLLE 

Alle S.B.N.-beurzen 
staan onder auspiciën 
van de 
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Penningnieuws 
door Frank Letterie ^^^7^17^17 
Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten en bijzondere aanwinsten 
van verzamelaars. Goed reproduceerbare foto's met gegevens sturen aan F.T.S Letterie, Hamminkweg 
1, 7251 RB Vorden, tel. 05752-2697. Tevens vermelden of foto's na gebruik voor De Beeldenaar, be
schikbaar gesteld mogen worden aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den 
Haag. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor nadere inlichtingen over de hieronder besproken penningen tot de 
samensteller van de rubriek richten. 

De eenheid der tegendelen 
Een bronzen gietpenning van 95 mm; vrij ontwerp van Frans van der Veld beeldhouwer te Lisse, die 
zijn opleiding genoot aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. 
Voorzijde: op de naar binnen draaiende spiraal de latijnse tekst DIES DIEM DOCET - NÉMO NOCTEM NE-
GET (De ene dag is de leermeester van de volgende, maar veronachtzaamt de nacht niet). 
Keerzijde: een achthoekig labyrinth, waaruit Icarus alleen maar kon ontsnappen door de lucht: ont
hechting van de materie. 
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Plaquette/object van de Rotterdamse Kamer van Koophandel 

Hoewel het hier geen penning betreft in de ware zin van het woord, leek het me toch de moeite waard 
dit object in deze rubriek te signaleren, omdat het dezelfde functie heeft als vele penningen. 
Een samenwerkingsverband van vier jonge beeldhouwers. Harm de Grijs, Irene Spee, Alexander Ben-
jaminge en Mirjam Hoekman die elkaar op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag hebben leren kennen en onder de naam Cardo opereren, kregen van de Rotterdamse Kamer van 
Koophandel de opdracht een herinneringsplaquette c.q.-object te ontwerpen. 
Het ontwerp van één van de vier. Harm de Grijs, werd tenslotte gekozen om uitgevoerd te worden. 
Deze beeldhouwer ging uit van een foto, gemaakt van het gebouw van de Kamer van Koophandel met 
een 28 mm optiek, waardoor een speciale vertekening verkregen werd (I). 
Vrij volgens het aldus verkregen lijnenspel werd een messingplaatje van 20 x 12 cm in delen gezaagd 
en in een étui gevat (II). 
Op (III) is te zien, dat de losse delen door pennetjes met elkaar verbonden zijn, waardoor ze ten op
zichte van elkaar kunnen scharnieren en zo samen een ruimtelijk object gaan vormen, met verschillen
de compositiemogelijkheden (IV). Het aldus ontstane plastiekje is makkelijk weer tot een plat vlak te
rug te brengen en in het étui te schuiven en als legpenning te gebruiken. 

IV 

muntenhandel Groningana 
A. NAP 
Oude Kijk in 't Jatstraat 60 
9712 EL Groningen 
Tel. 050-135858 

Munten, bankbiljetten, oude effecten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk 
gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur. 
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Muntennieuws /^~^ /^~^ 

door J.C. van der Wis 

Afkorlingen 
AI= aluminium; Ag = zilver; Au = goud; 
Br = Brons; Cu = koper; Fe = ijzer; 
Mag = magnimaat; Me = Messing; NBS = nickel 
bonded steel (met nikkel geplateerde stalen kern); 
Ni = Nikkel; Proof = geslagen met gepolijste stem
pels op gepolijste muntplaatjes; RVS = roestvrij 
staal; Sn = tin; Vir = virenium; Zn = zink. 

CANADA 
1 Dollar 1987; met nikkel geplateerd brons; 26,5 
mm; 7 g 
In Canada is een nieuwe lichtere dollar uitgege
ven. Oorspronkelijk zou op de keerzijde het be
kende motief met de kanovaarder staan, maar 
begin november 1986 gingen de stempels tijdens 
een transport van Ottawa naar Winnipeg verlo
ren. Tot op heden zijn ze spoorloos gebleven. 
Teneinde misbruik in de toekomst te voorkomen, 
werd voor een andere keerzijde gekozen, name
lijk die met een eend. Het ontwerp hiervan is van 
Robert Carmichael en werd in 1978 al door hem 
aan de Canadese Munt geleverd. 

FALKLAND-EILANDEN: 
1 Pond 1987 Vir 22,5 mm 9,5 g 
Het betreft hier een nieuwe circulatiemunt. 

JAPAN: 
500 Yen 1986 CuNi 30 mm 13 g 
Herdenkingsmunt op het 60-jarige regeringsjubi
leum van keizer Hirohito en uitgegeven in een 
oplage van 50 miljoen exemplaren. 

LUXEMBURG: 
1 Franc 1986 CuNi 20,9 mm 4,51 g 
5 Francs 1986 CuSnZn 24,9 mm 5,51 g 
Nieuwe circulatiemunten, die van voorgaande 
emissies verschillen, doordat het jaartal nu ter 
weerszijden van de kroon op de keerzijde is aan
gebracht. 

OOSTENRIJK: 
20 Schilling 1987 CuNiAl 27,7 mm 8 g 
Herdenkingsmunt ter ere van Johann Ernst 
Graaf Thun, die in 1687 aartsbisschop van Salz
burg werd. 
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Van en voor 
de kringen 
VERSLAG 

Twente 
Juist vóór verschijnen van deze aflevering, vierde 
de Numismatische Kring Twente op feestelijke 
wijze haar 200e bijeenkomst op 10 oktober. Op 
het programma stond een lezing door de heer 
E.J.A. van Beek, voorzitter van het 
Kon.Ned.Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde, over 'De vele gezichten van Wilhelmina', 
waarin de totstandkoming van de vijf verschillen
de muntbeeldenaars voor die koningin belicht 
werd. 
Ook kwam nu de nieuwe Kringpenning in de 
openbaarheid. Deze is gemodelleerd door Hans 
Gieskes uit Boekelo en in brons gegoten door 
Harry Lenferink uit Tubbergen. De penning 
toont op de voorzijde de tekst: Numismatische 
Kring Twente. Op voor- en keerzijde zijn Twent
se geveltekens afgebeeld. Op de keerzijde is ruim
te gelaten voor een inscriptie. De penning heeft 
een diameter van 50 mm en is donker gepati-
neerd. 
's Middags werd een beurs gehouden waar ook 
Juliana-rijksdaalders geklopt met het Twentse ge

velteken 'Saksische paardekoppen' verkocht wer
den. 
Ter gelegenheid van dit jubileum organiseerde 
men een muntententoonstelling met als titel: Van 
Caurischelp tot Creditcard. Deze tentoonstelling 
was niet alleen te zien op de feestelijke bijeen
komst maar ook gedurende drie weken bij de 
ABN-bank kantoren te Hengelo, Enschede en Al
melo. 

BIJEENKOMSTEN 

Groningen 
Op 20 november lezing door E.J.A. van Beek: 
De muntpolitiek van Willem I 
Rotterdam 
Op 2 november lezing door H.W. Jacobi: De 
muntstempels van Hedel 
Zwolle 
Op 16 november gemeenschappelijke avond van 
Kringen Emmeloord, Kampen en Zwolle 

ADRESSEN 

's-Gravenhage 
De Haagse Kring komt voortaan bijeen (om 
20.00 uur) in koffiekamer Remonstrantse Kerk, 
Laan van Meerdervoort 955, Den Haag 
Kennemerland 
Secretariaat: Brandstraat 30, 2021 SM Haarlem 

» 

^. ^ . "WesiefJml 

1898, 6 sept. Nederland. 
Inhuldiging H.M. Kon. Wilhelmina te Amsterdam. 

Door Johan Cornells Wienecke. Vz. De Amsterdamse 
Maagd steunend op een mast met het stadswapen, 

wuift met een palmtak. Aan haar voeten de 
Nederlandse leeuw, een anker, een rad en een 

Merkuriusstaf. Op de achtergrond de nieuwe kerk. 
Steph. & Zw. 5. Begeer 356. Dompierre 157. 
Tourneur 2. Dreesman 674(AE) 101 x75 mm. 

a. Zilver, 30 ex. geslagen. 
I.. b. Brons, 300 ex. geslagen, 

c. Tin, 100 ex. geslagen. 

NUMISMAAT 
gespecialiseerd in provinciale munten, historie- en 

moderne penningen van alle landen. 
Inkoop, verkoop, taxaties, vallingen. 

Hoogend 18, 8601 AE Sneek 
tel. 05150-17198 - 's maandags gesloten 
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O F F I C I Ë L E M U N T E N VAN DE OLYn 
TWEEDE UITGIFTE 

SCHE S P E L E N 1 9 8 8 

Deze Olympische koUektie 
is een unicum in zes opzichten. 

Volleyhall 
• 1 Ounce Zilver 

Hdofd.itiidiin) 
0,5 Ounce Zilver 

Waaierdans 
0,5 Ounce Goud 

Grote Zuiderpoort 
1 Ounce Goud 1 Ounce Zilver 

Spel met de pkiimbal 
0,5 Ounce Zilver 

Evenals de stukken van de eerste uitgifte zijn ook deze 
munten zeer zetdzaam in mensg opzicht Vandaar dat de verzame-

j la^fs zo'ngr<|)t^ belangstelling aan de dag leggen. Hel gouden 
jS i f i Js la i i ^J jgunce uit de vorige serie, dat een primeur tJeteken-
iSSelHSSglSiitëdenis van de Olympische rtümismatiek, AasaI na 
enkele weken uitverkocht Voor deze tweede uitgifte, op imfiatiel 
van het Organisatie-comité van de Spelen en de Koreaanse Munt, 
staat zeldzaamheid eens te meer voorop: 

; -, De eerste Olympische munt van liefst 1 ounce goud 
B i i e t fijnste goud dat ooil voor een dergelijke gelegenheid werd 
' f l lbfuikt; 22,2 karaat 
'-Üe kleinste oplagen voor Olympische munten: slechts 22.500 

exemplaren buiten Korea voor de goudstukken van t ounce en 
165,000 buiten Korea voor de proof zilverstukken 
- Eengraveertechniekvanuitzonöerliikekwaltteif, dankzij het tradi
tionele vakmanschap en de ruim 2000iarrge numismatische 
ervaring van deiKoreanen. 
- Een geslaagde kombinatie van de Olympische thema's en de 
eeuwenoude folklore in het land van uitgifte, 
- Een flexibele, volkomen nieuwe intekenformule' de zilverstukken 
worden per twee exemplaren geleverd iii een slijlvot ,etui 
(1 en:'/;. ouncej en de goudefiimunten per stuk, zodat aan ieders 
wensen tegemoet gekomen wordt. 
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De wens om de nationale tradities te kombineren met de 
Olympisctie disciplines komt tot uiting in het interessante motief op 
de keerzijde: op alle munten prijken de Taeguk, het symbool op de 
Koreaanse vlag, en de vijf rozen van Sharon die de Oosterse vertol
king vormen van de Olympische ringen. Deze tweede uitgifte 
maakt deel uit van een numismatisch programma in vier series met 
telkens twee goudslukken en vier zilverstukken. 

Gun uzelf het genoegen deze herdenkingsmunten te be
zitten die alle records breken I 

GROOTHANDELSVERDELER: 

E.D.J.vanROEKELb.v. 
Postbus 3 1400 AA BUSSUM 

Schrijf voor meer informatie. 

Deze munten zijn verkrijgbaar in alle banken. 
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De VOC en haar Oostinjevaarder 
de *Bredenhof' 
door J.A. Herweyer 

Toen de Noordelijke Nederlanden hun band met de Spaanse 
Kroon verbraken, betekende dit naast een hachelijke strijd met 
de wapenen ook een bedreiging met economische ontwrichting. 
Spaanse en Portugese aanloophavens en hun lucratieve koloniale 
handel gingen verloren en in de vaart op de Middellandse Zee en 
de Levant, bestond bij de Straat van Gibraltar een vlotte kans op 
contact met de vijand. Voor eigen riskante rekening moesten zee
wegen worden gevonden, die voorheen uitsluitend het domein van 
Spanje en Portugal waren. Talrijke schepen verlieten met dit doel 
de Nederlandse havens en legden hiermee de grondslag van ons 
latere gouden handelsimperium. Naast winstbejag was deze 
scheepvaart een zaak van economisch zelfbehoud! 
Toen Cornells de Houtman met zijn kleine vloot in 1597 uit Indië 
terugkeerde werden - door dit resultaat aangemoedigd - in Zee
land en elders soortgelijke ondernemingen opgericht of overwo
gen. Dank zij een grandioos beleid van Maurits en Oldenbarne-
velt werden grote groepen reders geleidelijk ondergebracht in één 
handelslichaam met één kapitaal. Uit de verschillende maatschap
pen werd in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie gebo
ren. De Compagnie was verdeeld in 6 Kamers: Amsterdam, Mid
delburg, Hoorn, Enkhuizen, Delft en Rotterdam. Uit de aandeel
houders werden de bewindhebbers gekozen en uit deze groep 
kwamen de Heren Zeventien voort. Met enige fantasie kunnen 
deze in onze moderne maatschappij als een samensmelting van 
Directoraat en Raad van Commissarissen worden be-
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schouwd. Het aandelenkapitaal werd uitgebreid 
tot ƒ6,5 miljoen. Eenieder kon aandelen verwer
ven, van de eenvoudige huishoudhulp tot de ge
zeten burgemeester en weldra vormden de stuk
ken van de VOC als eerste actiën-maatschappij in 
Europa een solide belegging. Het zou te ver voe
ren alle ontwikkelingen van de VOC in de Indi
sche archipel op de voet te volgen. Haar verdere 
gezagsuitbreiding en haar bondgenootschappen 
met inheemse machthebbers, kortom al datgene 
wat tenslotte zou uitmonden in dat Nederland 
van overzee, dat velen van ons zich nog met wee
moed herinneren. 
Vanzelfsprekend werden er stevige winsten be
haald, maar forse verliezen werden eveneens 
geïncasseerd. Zo nu en dan wordt de inhoud van 
een Oostinjevaarder geborgen, die in een verre 
oceaan een graf vond. In Nederland werden er 
door Christie's Amsterdam al diverse spectaculai
re veihngen op dit gebied gehouden. Een jaar ge
leden nog werden zilver baren geveild, geborgen 
uit het wrak van het VOC-schip de 'Bredenhof' 
dat in 1753 in het Kanaal van Mozambique 
schipbreuk leed. Het verhaal van de 'Bredenhof' 
is een avonturen-roman op zichzelf, maar was 
dat destijds niet het geval met vrijwel iedere 
Indië-reis? In september 1752 gaven de Heren Ze
ventien aan de Kamer van Middelburg opdracht 
de 'Bredenhof' via Ceylon naar Bengalen te zen
den. De 'Bredenhof' was een goed schip van 800 
ton en 136 voet lang, gebouwd in 1746. De reis 
naar Bengalen zou haar derde, maar tevens haar 
laatste reis worden. Voor de Kamer van Middel
burg was 1752-1753 overigens een compleet 
rampjaar. Niet alleen ging het schip het 'Wapen 
van Hoorn' verloren, maar ook de 'Geldermal-
sen' en de 'Bredenhof'. 
Eind 1752 verliet dit laatste schip de Zeeuwse wa
teren met een lading bestaande o.a. uit 14 vaatjes 
koperen duiten, 29 kisten zilverbaren en een kist 
met 5000 gouden dukaten. Het geheel vertegen
woordigde een waarde van ca. ƒ350.000. Het zil
ver was bestemd om via Ceylon naar Bengalen te 
worden verscheept, om daar te worden omge
munt in ropijen voor de aankoop van specerijen 
en zijde. Op 11 april 1753 bereikte de 'Breden
hof' Kaap de Goede Hoop en ging voor anker in 
de Tafelbaai. De verliezen onder de equipage vie
len nogal mee; van de oorspronkelijke beman
ning van 260 koppen waren er slechts 6 overleden 
en 9 ziek. Aan de Kaap nam de 'Bredenhof' 38 
ton tarwe en een aantal vaten Kaapse wijn in, 
bestemd voor Ceylon. De bemanning mocht na 
maanden op zee de benen strekken en passagie
ren en twee weken later ging het schip onder zeil 
voor haar voorlopige bestemming Ceylon en Ben
galen. In de vroege ochtend van 6 juni 1753 werd 
met kalme zee de 'Bredenhof' plotseling overval

len door verraderlijke tegenstromen. Het schip 
dreef af en liep in het Kanaal van Mozambique 
op een rif. Teneinde het schip te lichten werd een 
gedeelte van de ballast en de lading - waaronder 
14 kisten zilver - overboord gezet en later zelfs 
de kanons. Het mocht niet baten! Nog één wan
hopige poging werd ondernomen om het schip te 
redden. Twee ankers werden uitgebracht, waarbij 
de bemanning vereend trachtte het schip van het 
rif te lichten. Maar... ongekend in de annalen 
van de VOC, de ankers braken en vanaf dat mo
ment was de 'Bredenhof' een speelbal van de on
stuimige Zuidoosten wind, die hoge golven over 
het schip joeg. Er zat niets anders op dan het 
schip te verlaten en de overlevenden met de kapi
tein gingen in de boten. Zij bereikten de kust en, 
gedecimeerd na een tocht van IVi maand vol 
ontbering en ziekte, het Portugese fort van Mo
zambique. Kapitein Jan Nielsen gaf de meegeno
men gouden dukaten aan de gouverneur in verze
kerde bewaring en ging met zijn journaal scheep 
naar Brazilië om vandaar naar Amsterdam te zei
len om over de schipbreuk te rapporteren. Hij 
zou zijn vaderland nooit terugzien, want hij stierf 
onderweg doch gaf tevoren zijn journaal en be
scheiden aan twee mee-reizende oude scheepsma-
ten, die in Amsterdam aan de Heren Zeventien 
verslag uitbrachten. 
Kort na de schipbreuk ondernam de VOC een 
tweetal pogingen om het zilver en de kanons te 
bergen. Beide pogingen mislukten echter, zodat 
de overtuiging groeide dat de inheemse bevolking 
of de Portugezen hen vóór waren geweest. Ruim 
twee eeuwen later slaagde een duikteam erin na 
veel speurwerk en een moeizame bergingsoperatie 
om een deel van de zilver-schat op te duiken, n.l. 
het deel dat aan boord was gebleven. Dit zilver 
lag grotendeels in een geul op de zeebodem. Deze 
542 baren werden op 4 december 1986 bij 
Christie's in Amsterdam geveild, evenals de ko
peren duiten. Zilverbaren van de VOC zijn zeld
zaam. In het verleden werden er slechts enkele te
ruggevonden, afkomstig uit de Oostinjevaarder 
'Slot ter Hoge', die in november 1724 in de 
Madeira-archipel op de rotsen van Porto Santo 
in stukken sloeg. Een deel hiervan is eveneens bij 
Christie's in Amsterdam geveild, in 1982 en 1983. 
De 'Bredenhof' baren - ieder met een gewicht 
van bijna 2 kg - waren voor de helft nog in per
fecte staat met fraaie instempelingen. De overi
gen waren door inwerking van het zeewater min 
of meer gecorrodeerd. Veel baren droegen nog 
het VOC-stempel van de Kamer van Middelburg 
en van de essayeurs Frangois Engelsen (FE onder 
lelie) en Gerrit van Driel (GVD boven adelaar). 
Op 4 december 1986 boden musea, numismaten, 
bankiers en industriëlen vol animo op het gebor
gen zilver. De intrinsieke waarde hiervan bedroeg 

206 



ca. ƒ300.000; de opbrengst tijdens de veiling was 
ƒ448.908. ledere kavel bestond uit twee of drie 
baren; soms meer zoals een klomp van 8 en 10 
stuks die door inwerking van het zeewater aan el
kaar waren gekit. Beide kavels werden elk voor 
ƒ15.000 toegeslagen. Een klompje aan elkaar ge
kitte Zeeuwse VOC-duiten vond een enthousiaste 
koper voor ƒ2088; de schatting hiervan lag tussen 
150 en 200 gulden. De kopers kwamen behalve 

uit Nederland, uit Engeland, België, Zwitserland, 
Zuid-Afrika en U.S.A. 
Zo nu en dan geeft de zee een herinnering aan 
ons varend verleden terug. Een zee, die opbruist 
uit Geuzenlied en Valerius' Gedenkklank; een zee 
die ons eens maakte tot een mogendheid van ge
zag in Europa. 
Ook deze zilverschat uit ons verleden heeft onge
twijfeld weer tot de verbeelding gesproken. 
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Baren voor Bengalen. 
De produktie van staaf-
zilver ten behoeve van de 
VOC 
door Arent Pol 

In de 17e en 18e eeuw importeerde de VOC hier 
te lande allerlei Aziatische produkten als peper, 
specerijen, zijde, katoen, thee en porselein. De 
aankoop van deze artikelen werd gefinancierd 
met de winst uit ginds gedreven handel en goede
ren en geld uit Europa. Het geld dat de VOC ex
porteerde was tamelijk gevarieerd van samenstel
ling: goud en zilver, in gemunte en ongemunte 
vorm. Onder de munten waren zowel Nederland
se als buitenlandse soorten, vooral Spaans-
Amerikaanse reales de a ocho, 8 realen; het on-

Spanje, real de a ocho 1699, Lima 

gemunte edelmetaal ging in de vorm van baren 
naar Azië en werd daar - net als een deel van de 
geëxporteerde munten - gebruikt als grondstof 
voor lokale munten die de VOC nodig had om 
tegen concurrerende prijzen inkopen te kunnen 
doen.' 

Verwerking 
De export door de VOC van goud naar Azië is 

vrij bescheiden geweest, zilver vond des te meer 
aftrek. In 1620 werd bij wijze van experiment 
voor het eerst baar zilver verscheept en vanaf 
1646 verzond men dit artikel vaker, zij het soms 
met onderbrekingen van enkele jaren. Pas in het 
midden van de '80-er jaren van de 17e eeuw 
werd baar zilver een vast onderdeel van de geld
zendingen naar Azië. Vaak werd er voor ettelijke 
tonnen en soms voor enkele miljoenen guldens 
per jaar aan baar zilver verstuurd; het hoogte
punt lag in de '20-er jaren van de 18e eeuw. In 
totaal heeft de VOC voor ca. 150 miljoen gulden 
aan baar zilver naar Azië gebracht, hetgeen neer
komt op ongeveer 1 Vi miljoen kilogram puur zil
ver.^ 
Aanvankelijk stuurde men baren van wisselend 
gewicht en gehalte. In 1685 verordonneerden 
Heren Zeventien dat uitsluitend nog baren van 
8 mark (= 1968 g) verzonden mochten worden. 
Het gehalte werd vastgesteld op 986*'/oo voor het 
zilver dat naar Bengalen ging en 942''/oo voor het 
zilver met bestemming Siam; het overgrote deel 
ging naar Bengalen waar het werd omgezet in 
roepies, veel kleinere hoeveelheden moesten in Si
am verwerkt worden tot ticals. 
De zilverbaren werden - net als veel van de Ne
derlandse zilveren munten van de Republiek - ge
maakt van Spaanse reales de a ocho uit Mexico 
en Peru. De VOC kocht deze munten op de 
Amsterdamse edelmetaalmarkt, waarna ze ver
smolten werden. Het gehalte van de realen lag 
echter beneden dat van roepie en tical, zodat het 
zilver door een essayeur geraffineerd moest wor
den tot het gewenste gehalte voor de baren was 
bereikt. 

Vervaardiging 
Onze kennis van het uiterlijk van VOC-baren is 
vooral gebaseerd op vondsten uit de wrakken van 
Slot ter Hoge (1724) en Bredenhof (1753).' Vol
gens een Engelse verklaring uit 1748 had de in 
dat jaar bij Hastings vergane Amsterdam wigvor-
mige zilverbaren aan boord.'' Hoe deze baren er 
precies uitzagen is onbekend, aangezien er geen 
enkel exemplaar van bewaard is gebleven. De sta
ven uit Slot ter Hoge en Bredenhof zijn allemaal 
langwerpig, in dwarsdoorsnee vrijwel vierkant 
(ill. 1) en meten ca. 1 3 x 4 x 3 cm. Zij zijn gego
ten in rechtopstaande gietvormen, zoals te zien is 
aan de uiteinden van de staven: de ene kant is 
steeds plat en 'vol' (ill. 2), terwijl de andere kant 
altijd een kuil of gat vertoont dat ontstaan is tij
dens de laatste momenten van het gieten en het 
daaropvolgende stollingsproces (ill. 3). Aan de 
gietnaad op de staven uit de Slot ter Hoge is te 
zien dat zij uit samengestelde gietvormen komen, 
d.w.z. dat de gietvorm bestond uit twee tegenel-
kaar gezette helften (ill. 4-5). De baren uit de 

208 



èA 

i^ii» 
•tm. 

209 



Bredenhof vertonen geen gietnaad (ill. 2), zodat 
zij wel in vormzand zullen zijn gegoten. De giet
vormen zullen ongetwijfeld gekoppeld of in een 
rij opgesteld geweest zijn, zodat het gieten van 
een flink aantal baren in één lange beweging kon 
geschieden. De maker zorgde ervoor dat de smelt 
van het gewenste gehalte was, waarna de vormen 
op het oog volgegoten werden; de baren hadden 
dan bij benadering het juiste gewicht. Achteraf 
werd het gewicht gecorrigeerd door van te zware 
baren iets af te snijden (ill. 6) en te lichte zwaar
der te maken. Dat laatste werd gedaan door nog 
wat zilver bij te gieten in het aanwezige stollings-
gat (ill. 7) of in speciaal ingeslagen spijkergaten 
(ill. 8) - soms werd de bijgegoten prop even vast
gezet met een stempeltje. Nadat zo alle staven op 
het juiste gewicht waren gebracht, plaatste de 
maker met een stempel zijn merk op iedere baar. 

De baren uit de Slot ter Hoge waren alle in-
gestempeld met een rozet, die uit de Bredenhof 
vertoonden een wapenschild waarin een lelie op 
een bol met aan weerszijden FE of een wapen
schild waarin een dubbelkoppige adelaar met er
boven GVD. Door de resultaten van archiefon
derzoek ten behoeve van Zeeuws zilverwerk en 
van de VOC-gelduitvoer, zijn beide laatste mer
ken te identificeren als van twee Middelburgse es-
sayeurs.' Frangois Engelsen was al zilversmid 
toen hij in 1723 ook essayeur aan de Zeeuwse 
Munt werd. Hij bleef dat tot zijn dood in 1754, 
maar liet zich al sinds 1741 bijstaan door zijn ge
lijknamige zoon. Gerrit van Driel werd in 1727 
meester-zilversmid. In 1757 werd hij als 'smelter 
van alle speciën' van de Zeeuwse Kamer van de 
VOC opgevolgd door de Middelburgse munt-
meester Martinus Holtzhey of diens gelijknamige 
zoon en later opvolger. 

v.l.n.r. - merk 'rozet', ongeïdentificeerd 
- merk van Frangois Engelsen 
- merk van Gerrit van Driel 

Het merk 'rozet' kan nog niet worden toege
schreven. Aangezien de baren uit de Slot ter 
Hoge en de Bredenhof beide van Kamer Zeeland 
waren en Engelsen en Van Driel in Middelburg 
werkten, is het aannemelijk dat de rozet het 
merk van een Middelburgse essayeur of zil
versmid geweest is. Andere mogelijkheden zijn 
echter niet volledig uit te sluiten. Zo is uit schrif
telijke bronnen bekend, dat ook de muntmeesters 
van Holland en Westfriesland baren hebben ge
maakt voor de VOC. De munters waren overi

gens helemaal niet blij met deze aktiviteiten van 
de muntmeester, want zij werden niet bij de pro-
duktie ingeschakeld en verdienden er dus niets 
aan - zij sloegen liever munt uit het zilver. 
Ook diverse leden van de Amsterdamse zilver-
smids- en essayeursfamilie Grill goten baren voor 
de VOC; sommigen vervulden tevens de functie 
van essayeur aan de Amsterdamse Wisselbank. 
Kamer Amsterdam kocht bijvoorbeeld op 29 ja
nuari 1722 van Johannes Grill 12.800 mark 
kolomrealen a ƒ22:12:- bankgeld per mark 'om-
me soo ras doenlijk te rafineeren in staafjes, na-
mentlijk 11 kisten op de gehalte van 11 penn. 
IVi grijn en 21 kisten op de gehalte van 11 penn. 
20 grijn.'* Er zijn geen aanwijzingen dat behalve 
Kamer Amsterdam ook andere Kamers van zijn 
diensten gebruik maakten. Weliswaar besloot Ka
mer Zeeland in februari 1724 om ƒ50.000 aan 
zilver naar Amsterdam te sturen en daar tot sta
ven te laten gieten, maar een essayeursnaam werd 
er niet bij genoemd. De diverse Grills voerden 
allemaal verschillende zilvermerken, maar iets dat 
goed past bij de instempeling 'rozet' op de baren 
is daar niet bij.^ 

Verzending 
Na aflevering door de essayeur of muntmeester 
bracht de Kamer haar eigen merk aan op alle 
staven. Voor Kamer Zeeland zijn in de 18e eeuw 
een grote (15x21 mm) en een kleine versie 
(7x 10 mm) van hetzelfde merk naast elkaar in 
gebruik geweest, bestaande uit de letters Z-VOC-
M. Op de met 'rozet' gemerkte baren (uit de Slot 
ter Hoge) treft men soms de kleine en soms de 
grote versie aan. Bij de Bredenhof-baren zijn bei
de consequent verdeeld: het merk van Frangois 
Engelsen gaat steeds vergezeld van het grote 
ZVOCM-monogram, de baren met het merk van 
Gerrit van Driel vertonen uitsluitend het kleine 
monogram van Kamer Zeeland. 

M 
De baren zilver werden net als de andere 'contan
te penningen' in kisten verpakt naar Azië 
gestuurd.* Uit de opgaven van het aantal kisten 
in de boekhouding in patria en van het aantal 
marken in de Aziatische boeken, blijkt dat 
Kamer Amsterdam gewoon was 50 baren in een 
kist te doen en Kamer Zeeland kisten van 100 
baren maakte. Het totaalgewicht per kist was dan 
400 a 800 mark, bijna 100 resp. 200 kg. Er wer-
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den heel eenvoudige kisten gebruikt, want zij 
kostten slechts ruim een gulden per stuk. Voordat 
men de kisten inpakte werd al het geld aan de 
schipper uitgeteld, waarna hij voor ontvangst te
kende en de kisten verzegelde. De met zeildoek 
omspijkerde kisten werden aan boord gebracht 
en in de kapiteinshut geplaatst. Het door de ka
pitein ondertekende cognossement of vrachtbrief 
bevatte een gedetailleerde opgave van de inhoud 
van iedere kist en de waarde ervan. In Batavia 
droeg de kapitein de contanten weer over aan de 
VOC-autoriteiten ter plaatse. 

Vermunting 
Vanuit Batavia werd het handelsgeld over de 
VOC-kantoren in Azië verspreid.' Bengalen slok
te in de 18e eeuw het grootste deel van de be
schikbare contanten op, soms zelfs meer dan de 
helft. Zoals gezegd, was het onvoordelig om daar 
inkopen te doen met andere munten dan de in
heemse, zodat de VOC het aangevoerde zilver ter 
plekke liet omzetten in roepies. Zij kon daarvoor 
terecht bij bankiers/wisselaars of muntmeesters, 
maar ondervond nogal eens concurrentie van 
bijv. de Engelse en Franse compagnieën.'" Bo
vendien had men regelmatig het gevoel beetgeno
men te worden, althans zich gedwongen te zien 
verliezen te accepteren die vermeden hadden kun
nen worden. Door het zilver in patria te laten 
raffineren op het gehalte van de roepie, werd 
men op dat punt niet meer door de Bengaalse 
muntmeesters voor verrassingen geplaatst." Dit 
ging de VOC echter nog niet ver genoeg, omdat 
vaak belangrijke smelt verliezen werden geleden. 
Zij wist te bereiken dat zij zonder tussenkomst 
van Indiase bankiers haar zilver mocht laten ver
munten in aanwezigheid van eigen toezichthou
ders.'^ In de jaren 1756-1760 was de VOC-
dienaar Johannes Matheus Ross 'eerste in de 
munt van Cariem-Abaad'." Karimabad - of 
Murshidabad, zoals het meestal genoemd werd -
was in de 18e eeuw de grootste muntplaats van 
Bengalen; in 1722 had men een capaciteit van 
50.000 roepies per dag, waarmee bijna 600 kg zil
ver gemoeid was.''' 
De VOC heeft overwogen op nog heel andere 
wijze de smelt- en muntproblemen in Bengalen en 

Bengalen, Aziz ud din Alamgir II, rupee 1754/55, 
Murshidabad 

de 'diefachtigheyd van de Moorse munters' te 
omzeilen. In april 1723 rees het plan om in 
patria op een pletmolen zilveren platen te laten 
walsen op het gehalte en de dikte van de roepie, 
zodat 'daar sonder omsmelting niet anders aan te 
doen soude syn als ronde stukken uyt te kappen 
en de Moorse stempel daar op te setten'.'^ 
Kamer Amsterdam werd gemachtigd twee kisten 
met platen te versturen, maar het is niet bekend 
of het plan ook uitgevoerd is. Overigens werd 
juist in het voorjaar van 1723 nog eens door de 
Raden & Generaalmeesters van de Munt aan de 
Staten-Generaal geadviseerd een verbod uit te 
vaardigen op het maken van muntplaatjes voor 
binnen- en buitenlandse munten. Bovendien was 
het nog maar zeer de vraag zijn of de Bengaalse 
muntmeester en zijn personeel er wel aan zouden 
hebben willen meewerken. De Engelse East-India 
Company had rond 1700 al eens overwogen om 
muntplaatjes voor roepies naar India te sturen. 
Er werd van afgezien, omdat men zich reahseerde 
dat de in Engeland gewalste en gestanste stukken 
onmiddellijk zouden opvallen onder de inheemse 
handmatig gemaakte roepies en dan misschien 
slechts tegen een onvoordelige koers uitgegeven 
zouden kunnen worden.'^ 

Tot slot moet nog de categorie baar zilver van 
9Al°/oo worden genoemd. Dit zilver was bestemd 
voor Siam en werd in dat land verwerkt tot de zo 
merkwaardig gevormde tical of baht van ruim 15 
gram." Van deze baren werd verhoudingsgewijs 
zeer weinig naar Azië gestuurd."* Een dergelijke 
baar is nog niet teruggevonden. Aangenomen 
mag worden dat zij op dezelfde wijze door de
zelfde essayeurs gemaakt werden en er dus net zo 
uitzagen als de baren uit de Slot ter Hoge en de 
Bredenhof. 

De zilveren baren van de VOC zien er in het ge
heel niet uit als muntstukken, maar verdienen wel 
degelijk numismatische aandacht. Als halffabri
kaat - ontstaan uit en weer verwerkt tot munten 
- vormen zij een interessante schakel in het mon
diale geldverkeer in de 17e en 18e eeuw. 

^I^^^F Siam, lical of baht, 
laat 17e-vroeg 18e eeuw 
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KON. NED. GENOOTSCHAP VOOR MUNT
EN PENNINGKUNDE 

Najaarsbijeenkomst 26 september 1987 te Tiel 
De najaarsbijeenkomst werd deze maal gehouden 
in Tiel in het Streekmuseum De Groote Sociëteit, 
waar we welkom werden geheten door de heer 
S.H. van der Zee, voorzitter van de Vereniging 
Oudheidkamer Tiel en Omstreken, en van de be
heerscommissie van het museum. Na de huishou
delijke vergadering volgde een rondwandeling 
door Tiel onder leiding van enkele leden van de 
Oudheidkamer. De lunch vond aansluitend plaats 
in de 'Agnietenhof' . Na de lunch begaf het gezel
schap zich weer naar de 'Groote Sociëteit' voor 
het middagprogramma, bestaande uit twee lezin
gen en het bezichtigen van de expositie. 
De eerste lezing werd gehouden door ons oud-
bestuurslid, de heer G.W. de Wit, die een voor
treffelijk overzicht gaf van alle bronnen over de 
Tielse muntslag en van de munten die aan Tiel 
worden toegeschreven. Tevens bracht hij een 
nieuwe ordening aan in de Tielse muntslag rond 
de 11e eeuw op naam van de Duitse keizers. 
Daarna sprak drs H . W . Jacobi over de 
muntstempels en stempelmateriaal van het munt-
huis van graaf Frederik van den Bergh uit 1580, 
gevonden bij restauratiewerkzaamheden aan het 
kasteel van Hedel in 1981-1982. Dit materiaal 
bood de heer Jacobi de mogelijkheid om de gang 
van zaken in een laat-16e-eeuws munthuis te re
construeren. 

In de bovenzaal van het museum had drs P . W . 
Schipper, streekconservator van de musea in Cu-
lemborg, Tiel en Zal tbommel, een tentoonstelling 
ingericht met munten en stempels uit deze plaat
sen. Tevens was er dankzij de medewerking van 
het Hedels Historisch Museum, één van de reeds 
geconserveerde muntstempels uit Hedel te bezich
tigen. 

DE BEELDENAAR - munt- en penningkundig nieuws 
Voor alle abonnees voor wie De Beeldenaar een blijvende waarde vertegenwoordigt, 

VERZAMELBANDEN voor DE BEELDENAAR 
In de kunststof pennenband die is uitgevoerd in 'Beeldenaar'-blauw met zilver opdruk, kunt u de 

nummers van de jaargangen veilig en overzichtelijk bijeenhouden. 

Te bestellen door overmaking van f 18,50 op gironummer 3808080 t.n.v. De Beeldenaar, 
Postbus 420, Zeist, onder vermelding van 'Verzamelband Beeldenaar'. 
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Nieuwe munten - nieuwe 
muntwet 
door Bert van Beek 

Veranderingen op het gebied van de circulatie-
munten komen nooit snel. Reeds in 1980 werd de 
kunstenaars, die uitgenodigd waren om de nieu
we muntserie met het portret van Beatrix te ont
werpen, gevraagd om ook rekening te houden 
met een munt van vijf gulden.' In augustus 1986 
kondigde de Staatssecretaris de komst inderdaad 
aan en werden enkele bijzonderheden bekend ge
maakt.^ Nu in oktober 1987 zijn de eerste exem
plaren geslagen en beproefd en in mei 1988 zul
len er 50 miljoen stuks in omloop moeten ko
men. Kortom, muntzaken worden degelijk voor
bereid en men gaat niet over één nacht ijs. 
Dat het in andere gevallen sneller kan, bewijst 
dezelfde Staatssecretaris van Financiën: op 28 
april j . l . kwam het Tweede Kamerlid mr. Th. 
Joekes met de definitieve tekst van een amende
ment op de nieuwe muntwet' om deze uit te brei
den met een nieuwe denominatie en een half jaar 
later is hij er al in opgenomen: de zilveren du
kaat, waar heel Nederland op zat te wachten. 

Waarom een nieuwe muntwet? 
De laatste 'grote' muntwet dateert uit 1948. In 
deze wet werden alle kenmerken van onze mun
ten opgenomen, zoals de hoedanigheid (wel of 
niet wettig betaalmiddel), het materiaal (metaal
soort), gewicht, gehalte, afmeting en de beelde
naar (de beeldenaar kon grotendeels door middel 
van een koninklijk besluit vastgesteld worden). 
Dit betekende dat voor de invoering van nieuwe 
munttypen en veranderingen van de kenmerken 
elke keer een wetswijziging nodig was. Zo kwa
men er wijzigingen voor de invoering van de nik
kelen gulden en rijksdaalder, de zilveren herden-
kingsmunten van 10 en 50 gulden en voor de af
schaffing van de cent. De nieuwe muntwet, waar
aan nu enkele jaren gewerkt is en die waarschijn
lijk in november 1987 in werking treedt, vertoont 
een geheel andere opzet. Hierin worden wel elke 
denominatie en de hoedanigheid met name ge
noemd, maar de overige kenmerken kunnen bij 
algemene maatregel van bestuur vastgesteld wor
den (o.a. materiaal, gewicht en afmeting van de 
munten met de hoedanigheid van wettig betaal
middel) of per koninklijk besluit (beeldenaars 
van de munten die wettig betaalmiddel zijn). 
Door deze veranderingen hoopt de Staatssecreta
ris sneller in te kunnen spelen op de eisen die het 
betalingsverkeer aan onze munten stelt. Alleen de 
munten zonder de hoedanigheid van wettig be
taalmiddel worden geheel in de wet zelf omschre

ven, want, zegt de Staatssecretaris, hiervan liggen 
de kenmerken historisch vast en deze willen we 
onveranderd handhaven. De nieuwe muntwet 
biedt veel meer mogelijkheden tot verandering en 
vernieuwing dan de oude wet. Zo zijn er nu bij
voorbeeld ook plastic-munten mogelijk omdat er 
in de nieuwe wet uitdrukkelijk van 'materiaal' 
gesproken wordt en niet van 'metaal'. 
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De nieuwe vijfgulden 
De ontwikkeling van de nieuwe munt van vijf 
gulden illustreert goed de voordelen van de nieu
we muntwet. Vorig jaar waren bij 's Rijks Munt 
de experimenten met de samenstelling van de le
gering nog niet voltooid. Men wilde een goud
kleurige munt met magnetische eigenschappen. Er 
werd gedacht aan een munt met een nikkelen 
kern met daaromheen een laag messing. Het is 
uiteindelijk nikkel met een bronzen laag gewor
den. Het metaalkundig onderzoek kon rustig ver
dergaan, zonder dat de wetgever daarop hoefde 
te wachten. De definitieve kenmerken van de 
vijfgulden zijn uiteindelijk geworden: electroly-
tisch verbronsd nikkel (gehalte nikkel: 0,99 sa
menstelling brons: 0,875 koper en 0,125 tin), ge
wicht 9,25 g, middellijn 23,5 mm, dikte 2,7 mm). 
Ter vergelijking: het gewicht van de rijksdaalder 
is 10 g, de middellijn 29 mm en de dikte 2,3 
mm. Het gewicht van de huidige stuiver is 3,5 
gram en de middellijn is 21 mm. Het vijfje is dus 
iets groter dan de stuiver, maar veel dikker en 
veel zwaarder. Bovendien is de kleur lichter dan 
die van de stuiver en de slijtageproeven tot nu 
toe wekken de verwachting dat het vijfje in de 
omloop niet veel donkerder zal worden. De ron-
dellen worden geleverd door het Canadese bedrijf 
Sherrit. 

Nieuwe verzamelaarsmunten 
Tegelijk met de modernisering van de wet is ook 
het aantal verzamelaarsmunten uitgebreid. Deze 
reeks bestaat nu uit de gouden dukaat, de dubbe
le gouden dukaat en de zilveren dukaat, met op 
alle drie de bekende anonieme ridder. Over de 
dubbele dukaat werd al enkele jaren gepraat. Het 
verzamelaarsassortiment is door het initiatief van 
Kamerlid Joekes uitgebreid met de zilveren du
kaat, die samen met de dukaton nog voorkwam 
in de muntwet 1816. Beide zijn echter nooit vol
gens deze wet geslagen. Wel zijn er in 1816, vóór 
de invoering van de eerste muntwet van het ko
ninkrijk, op verzoek van de handel 174.222 stuks 
geslagen (en 12 stuks in 1815). De toenmalige 
muntmeester sloot daarom voor de beeldenaar 
nauw aan bij de stukken die tot 1808 in Utrecht 
geslagen werden. Alleen de kroon boven het wa
pen op de keerzijde en de velden van de wapens 
werden veranderd, zonder dat aan het laatste he
raldische betekenis toegekend mocht worden. De 
keuze van de zilveren dukaat als nieuwe verzame-
laarsmunt is nogal willekeurig. Het had net zo 
goed de dukaton kunnen worden, die ook in de 
muntwet van 1816 stond en die ook nooit vol
gens die wet geslagen is. En voor de laatst gesla
gen dukaton had men maar 18 jaar verder in de 
geschiedenis hoeven terug te gaan. Zelf zou ik 
voor de dukaton gekozen hebben om daarmee 

een heel andere beeldenaar te krijgen naast de al 
aanwezige ridder op de gouden dukaten. 
Het is interessant om zich af te vragen waar de 
wetgever de kenmerken voor de 'nieuwe' zilveren 
dukaat vandaan heeft gehaald. Oneerbiedig ge
zegd: heeft men Van Gelder'' overgeschreven, of 
Schulman'? Nauwkeuriger geformuleerd: heeft 

men teruggegrepen naar het moment van invoe
ring in 1659 of naar de situatie rond 1816? In de 
toelichting op zijn amendement schrijft Joekes: 
Bovenstaande omschrijving (later opgenomen in 
de nieuwe muntwet) van de zilveren dukaat is 
ontleend aan de laatste uitgifte van de zilveren 
dukaat in 1816. Deze uitgifte betrof een provinci
ale, Utrechtse, uitvoering. Er is slechts aan toege
voegd het teken van de Munt en het teken van de 
muntmeester. De wetgever heeft de bedoeling van 
Joekes overgenomen en heeft dus terug willen 
grijpen naar de situatie van 1816. Vandaar dat de 
omschriften ook nog de oude, provinciale, 
Utrechtse vorm hebben. Logisch zou nu ook zijn 
geweest om de omschrijving van het gewicht en 
het gehalte te ontlenen aan de situatie van 1816, 
omdat die bij de invoering in 1659 geheel anders 
was. De ordonnantie van 1659 was gebaseerd op 
de omschrijving van het gewicht en het gehalte 
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van de Zuid-Nederlandse patagon van 1612, het 
voorbeeld voor de zilveren dukaat. De getallen 
van Van Gelder (28,25 g en 0,873) zijn afgeleid 
van de ordonnantie van 1659. Schulman baseert 
zich op de muntwet van 1816.* Het gewicht is 
daar omgerekend 28,077 g en het gehalte 0,868. 
In de praktijk werden de munten altijd op de uit
erste remedie aangemunt en daar hield de munt
wet van 1816 rekening mee. Zo werd volgens de
zelfde wet de zilverinhoud van de gulden van 
1816 niet 9,761 gram zoals in 1680 voorgeschre
ven werd, maar 9,613 gram zoals de praktijk 
was, terwijl men er voor de duidelijkheid aan 
toevoegde dat de nieuwe gulden 'dezelfde intrin-
sique waarde als de voormalige Generaliteitsgul-
den' had. 
Hoe staat de zilveren dukaat nu in de nieuwe 
muntwet? 
(art. 4, lid 4): De zilveren dukaat heeft een zil
vergehalte van 873 duizendsten met een afwijking 
van ten hoogste drie duizendsten, een gewicht 
van 28,25 gram met een afwijking van ten 
hoogste vijf duizendsten en een middellijn van 40 
milimeter. 
(art. 5, lid 4): De beeldenaar is op de voorzijde 
een geharnaste man met het wapen van de pro
vincie Utrecht voor het linker been en met het 
omschrift: MON. NOV. ARC. PRO. CONFOE. BELG 
TRAi.; de beeldenaar is op de keerzijde het Rijks-
wapen met de Koninklijke Kroon tussen de cij
fers van het jaartal, met het omschrift: CONCOR
DIA RES PARVAE CRESCUNT, het teken van de 
Munt en het teken van de muntmeester.^ 
Men heeft dus niet het gewicht en het gehalte 
van de zilveren dukaat uit 1816 willen overne
men, maar van de provinciale dukaat, zoals die 
anderhalve eeuw daarvoor geslagen diende te 
worden. Historisch niet erg elegant, zou ik zeg
gen. Of heeft men toch zomaar zonder nadenken 
de getallen van Van Gelder overgeschreven? 
De grote vraag is echter waarom men de beelde
naar van de keerzijde heeft willen veranderen. 
Joekes schreef hierover in zijn toelichting: Het 
wapen is niet, zoals vroeger, omschreven als het 
gekroonde wapen van de Staten-Generaal, maar 
als Rijkswapen met de Koninklijke Kroon. Voor 
de uitvoering van de zilveren dukaat heeft dit 
echter geen gevolgen. 
Van de laatste zin uit het citaat begrijp ik niets. 
Weet Joekes (en de wetgever) niet het verschil 
tussen het Generaliteitswapen en het Rijkswapen? 
Het Rijkswapen was in 1815 ingevoerd: in azuur 
l = blauw], bezaaid met staande blokjes van 
goud, een klimmende rechtsgewende [voor de 
toeschouwer links] leeuw van goud, gekroond 
met eene kroon van drie bladen en twee parel-
punten [...] in den rechtervoorklauw [...] een [...] 
zwaard [...] en in den linkerklauw een bundel 

van zeven pijlen. Dit is het wapen dat tot 1982 
op alle Koninkrijksmunten stond en de numisma-
tisch geschoolde lezer ziet meteen het verschil met 
het wapen van de Staten-Generaal: het Rijkswa
pen is bezaaid met staande blokjes en het Gene
raliteitswapen niet. De zilveren dukaat heeft 
nooit een wapen met blokjes gehad. Ik ben zeer 
benieuwd hoe de 'nieuwe' zilveren dukaat er uit 
gaat zien. Tenslotte, schreef Joekes in zijn toe
lichting: Ingegeven vanuit de wens om voor mun
ten zonder de hoedanigheid van wettig betaalmid
del te kiezen voor een historische lijn is bij die 
munt \ = de provinciale zilveren dukaat] aangeslo
ten. Ik krijg het idee dat men gauw nog even een 
nieuwe verzamelaarsmunt in de nieuwe wet heeft 
willen stoppen en dat we hier te maken hebben 
met slordig haastwerk. 
Tenslotte de dubbele gouden dukaat. Deze komt 
voor in de Muntwet 1847*; er zijn enkele exem
plaren geslagen in 1854 en 1867. De beeldenaar 
van deze dubbele dukaten bevat geen binnencir-
kel of dubbele parelrand en ook in de nieuwe 
wet wordt niet vermeld dat de tekst op de voor
zijde van de dubbele dukaat tussen twee parel-
randen staat. Dit laatste wordt echter wel ver
meld in het persbericht van Financiën, nr. 87 dd. 
26 oktober 1987. Weer een slordigheidje, of 
hoeft zoiets niet in een muntwet opgenomen te 
worden? 

Al met al heeft 's Rijks Munt een zeer overladen 
programma voor Koninkrijkverzamelaars: munt-
setjes met het nieuwe vijfje, enkele en dubbele 
gouden dukaten, zilveren dukaten en weer een 
nieuwe munt van 50 gulden in 1988, ter herden
king van koning-stadhouder Willem III en konin
gin Maria Stuart. Hopelijk zijn de verzamelaars 
kapitaalkrachtig genoeg om dit alles aan te kun
nen schaffen. 

Noten 
1. H.w. jACOBi, De nieuwe beeldenaars voor de Neder

landse muntserie. De Beeldenaar 5, (1981) 127 
2. Zie De Beeldenaar 10, (1986) 426-428 
3. Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19484, nr. 

13 
4. H.E. VAN GELDER, De Nederlandse munten 

(Utrecht/Antwerpen 1980') 225 
5. J. SCHULMAN, Handboek van de Nederlandse mun

ten 1795-1975 (Amsterdam 1975) 31 
6. In Nederland ontbreekt nog steeds een compleet 

overzicht van alle muntwetten, zoals dat in Duits
land wel bestaat. Zie daarom bijv. W.F. SCHIMMEL. 
Geschiedkundig overzicht van het muntwezen in Ne
derland (Amsterdam 1882) 264-270; door een zet
fout staat het gewicht daar opgegeven als 28,78 g 
i.p.v. 28,078 g. 

7. Staatsblad 1987, 451 
8. SCHIMMEL (1882) 275 
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Murk Leis, zijn penning 
en zijn penningen 
door Jan Paul Kruimel 

Vele Rotterdammers zullen zich de bekende per
soonlijkheid van Murk Leis nog herinneren. Hij 
was het symbool van de glorie van de Nederland
se zeesleep vaart. Murk Leis werd op 13 december 
1894 te Alblasserdam geboren uit het huwelijk 
van Cornells Jan Leis en Neelina Barendina von 
Lindern. Het geslacht Leis is afkomstig uit Fries
land (Koudum). Na de h.b.s. in Rotterdam te 
hebben doorlopen studeerde de jonge Murk aan 
de Hogere Handelsschool te Dresden en werkte 
hij bij diverse bedrijven in binnen- en buitenland. 
Op 1 september 1916 trad hij in dienst van het 
familiebedrijf L. Smit & Co's Sleepdienst. Murk 
was de derde Leis in het bedrijf. In 1921 volgde 
hij op 27-jarige leeftijd zijn vader op als direc
teur. Tot 1962 is hij dat gebleven' en heeft hij 
het bedrijf tot grote bloei gebracht.^ Hij nam 

/. De Murk Leis-penning (cat. 12) 

2. Ned. Visscherijtentoonstelling Katwijk a/Zee (cat. l) 

3. Zuid-Holl. Mij. tot Redding van Schipbreukelingen 
(cat. 10 en 15) 

4. De drie tonnetjes (cat. 10) 

daartoe belangrijke initiatieven, zoals bijvoor
beeld het stationeren van sleepboten op strategi
sche punten op de wereldzeeën, waartoe in 1923 
werd besloten. Murk Leis was nagenoeg doof, 
maar dit vormde voor hem geen belemmering 
vaak op de vloot te verkeren en vele belangrijke 
nationale en internationale posities en functies te 
bekleden. Zo was hij onder meer president van 
de International Salvage Union en van de Ko
ninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot 
Redding van Schipbreukelingen. Murk Leis over
leed op 15 september 1982 in zijn flatwoning, die 
strategisch dicht bij de zetel van zijn bedrijf was 
gelegen. Zijn vrouw, Dorothy Gladys Ebeling 
ging hem vele jaren eerder voor. 

De Murk Leis CZn medaille 
In de numismatische literatuur zal men tevergeefs 
zoeken naar de Murk Leis-medaille of Murk 
Leis-penning. Geheel verwonderlijk is dit niet, 
want de naam van Murk Leis komt niet op de 
penning voor. Wel vindt men in de beschrijving 
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5. De Maduropenning van 1937, nog met inlandse 
vrouw (cat. 7). Vgt. afbeelding 6 

6. De Maduropenning van 1962 

van de penningen vervaardigd door Koninklijke 
Begeer een penning van L. Smit & Co's Interna
tionale Sleepdienst.' Het is deze penning die in 
dit bedrijf als Murk Leis CZn-medaille of Murk 
Lels-medaille wordt aangeduid. Aan de voorzijde 
treft men de vlaggen aan van de twee rederijen 
die de basis vormden van het bedrijf dat thans 
Smit Internationale heet. De vlaggen zijn geë
mailleerd in blauw/wit (hnks L. Smit & Co's 
Sleepdienst N.V.) respectievelijk wit/rood (rechts 
N.V. Internationale Sleepdienst Maatschappij). 
Onder de gekruiste vlaggestokken zijn twee lau
wertakken aangebracht. Het omschrift draagt de 
naam van het bedrijf en die van de vesti
gingsplaats Rotterdam. De penning werd uitge
reikt in zilver, verguld zilver en goud ter gelegen
heid van 25, 40 en 50 jarige jubilea van perso

neelsleden van het concern. De zilveren en de 
verguld-zilveren penning is 50 mm, de gouden 40 
mm. De keerzijde van de penning toont een 
krans, waarbinnen de naam van de jubilaris en 
jaartallen werden gegraveerd. Ook is wel in 
plaats van jaartallen vermeld dat het betrof 25, 
40 of 50 jaar trouwe dienst. Het ontwerp van de 
penning uit 1956 is van de hand van H. Wetse-
laar. 

7. Suez-Canal Clearance (cat. 14) 

8. Billiton (cat. 8) 

Murk Leis was door zijn mede-directeuren geheel 
onkundig gehouden van de instelling van de pen
ning. Het eerste exemplaar van de penning werd 
hem op de feestelijke avond die ter gelegenheid 
van zijn 40-jarig jubileum was georganiseerd. 
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overhandigd door mr W.F.P.C. Viëtor. Deze bij
eenkomst, waarbij meer dan 1100 personen aan
wezig waren, vond plaats in de Rivièrahal te Rot
terdam op 1 september 1956. Het was voor Murk 
Leis de tweede onderscheiding die hem die dag 
ten deel viel: 's morgens waren hem reeds de ver
sierselen van Ridder in de Orde van de Neder
landse Leeuw opgespeld."* De penning werd uitge
reikt in een doosje met in de deksel het opschrift 
MURK LELS czN MEDAILLE. Later - waarschijnlijk 
omstreeks 1976 - is het CZN op verzoek van 
Murk Leis vervallen. Bij de penning behoort een 
draagspeldje met dezelfde afbeelding en in gelijke 
uitvoering. 
Met ingang van 1986 is na bijna 30 jaar een eind 
gekomen aan de Murk Leis-medaille. L. Smit & 
Co's Internationale Sleepdienst werd Smit Inter
nationale, het familiebedrijf werd een waar con
cern. De banden met het verleden werden met de 
afschaffing van de Murk Leis-penning definitief 
doorgesneden. De Murk Leis-penning werd ver
vangen door de Smit Internationale-medaille, die 
op verzoek van de directie eenvoudig van karak
ter werd. In vergelijking met het toch al niet erg 
fraaie ontwerp van Wetselaar is de jeu er echter 
wel helemaal af. Het enige dat gebleven is, is de 
krans op de keerzijde. 

De penningen van Murk Leis 
In de nalatenschap van Murk Leis bevond zich 
een klein aantal penningen, thans in het bezit van 
een achterneef. Het karakter van de collectie 
geeft niet de indruk dat Leis een echte penning
verzamelaar was. Zoals uit de hierna volgende in
ventarisatie blijkt, hebben de meeste penningen 
betrekking op de scheepvaart of aanverwante ac-

9. Murk Leis in de veertiger of vijftiger Jaren 

10. Murk Leis op hogere leeftijd voor de deur van zijn 
flat in Rotterdam. Overeenkomstig oude Friese traditie 
is een anker uitgehangen (oorspronkelijk uit het dak
raam) omdat de kapitein thuis is. Het anker op deze 
foto herbergt overigens een kurketrekker... 

tiviteiten, enkele op de stad Rotterdam. De be
langrijkste categorie wordt gevormd door de pen
ningen die aan Murk Leis zelf zijn aangeboden. 
Van de drie portretpenningen valt op dat de neu
zen - alle personen zijn en face afgebeeld - ster
ke slijtage hebben ondergaan. Voor wat betreft 
de Maduro-penningen is dat bepaald niet verwon
derlijk, aangezien de keerzijden van deze pennin
gen zonder twijfel de fraaiste van beide zijden 
zijn. Aangezien de desbetreffende penningen ove
rigens zeer gaaf zijn, rees bij mij het vermoeden 
dat deze als siervoorwerp op een tafel of dressoir 
met een glazen plaat hebben dienst gedaan. De 
heer A.A.M. Leis te Rotterdam bevestigde dit en 
vertelde mij dat ze met de nodige regelmaat heen 
en weer werden geschoven om ruimte te maken. 

Catalogus 
1. Nederlandsche Visscherijtentoonstelling Katwijk aan 

Zee. Begeer IV, 84, Zwierzina II, 314. Zilver, 50 
mm. De keerzijde is gegraveerd: UITGEREIKT AAN L. 
SMIT EN c o . VAN DEN COMMISSARIS DER KONINGIN IN 

DE PROV. Z. HOLLAND 1902. 

Opmerkelijk is dat door deze tekst aan beide zijden 
het jaartal 1902 is komen te staan. De visserij stond 
in 1901/2 overigens volop in de belangstelling. Aan 
de ministers Lely en Eland werd in 1901 een pen
ning gewijd in verband met de totstandkoming van 
de vissershaven te Scheveningen; zie Begeer I, 457. 
Afgebeeld in cat. auctie 6 Van der Dussen/Wester
hof, Utrecht dec. 1986 nr. 1326. 

2. Eeuwfeest onafhankelijkheid 1913, Rotterdam. Be-
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geer I, 1060. Brons, 59 mm (Begeer vermeldt 60 
mm). Door J.J. Van Goor. 

3. 100-jarig bestaan Spaarbank te Rotterdam in 1918. 
Begeer 1, 1293. Brons, 76 mm (Begeer vermeldt 75 
mm). Door C.J. van der Hoef. 

4. Edelmetaalbedrijven - afdeeling medailles. Begeer 
II, 302, echter zonder vermelding van de plaats
naam Utrecht op de afsnede. Brons, 41 mm, in 
presse-papier gevat. Door E. Telcs in 1922. 

5. Eeuwfeest Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Red
ding van Schipbreukelingen 1824-1924. Begeer 11, 
433. Rechthoekige plaquette, brons 79x58 mm. 
Door E. Hüttl. 2 ex. 

6. Nieuwe Rotterdamsche Courant. Begeer UI, 367. 
Keerzijde gegraveerd: 5E N.R.C. REIS NAAR AMERIKA-

CANADA 1936. Brons 60 mm. Door C.J. van der 
Hoef in 1929. 

7. 100-jarig bestaan Maduro & Sons. Vz. Aanziend 
portret van man met baard, op de achtergrond gol
vende zee met links een onklaar anker, rechts een 
dolfijn. Omschrift: S.E.L. MADURO FOUNDER. 24TH JA

NUARY 1837. Kz. Rechts een Hermes-figuur zittend 
bij de hoorn des overvloeds, links een inlandse 
vrouw met kind op de arm en twee andere figuren. 
Op de achtergrond aan het waterfront het kantoor
gebouw van de maatschappij; zeilend schip. Om-
s c h r i f t : FIRST CENTENARY S.E.L. MADURO & SONS 1837 

CURASAO . N.W.I. . 1937. Brons, 76 mm. Door O. Ru-
otolo. Product van de Medaille Art Co. te New 
York. 

8. N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij 
Billiton 1946-1947. Begeer V, 1703. Brons, 65 mm. 
Door J.Ph. van Zegveld. 

9. 40-jarig bestaan Haven- en Scheepvaartbedrijven 
N.V. Rotterdam 26 februari 1908-1948. Begeer V, 
1756. Brons, 60 mm, in achtzijdig bronzen presse-
papier. Door M. Kutterink. 

10. Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen te Rotterdam. 
In de krans van eikeblad aan de keerzijde de gegra
veerde tekst: AAN PRESIDENT MURK LELS 9 MAART 1949. 
Onder deze tekst zijn drie tonnetjes gegraveerd. 
Mijn aanvankelijke gedachte dat hiermee gedoeld 
werd op het derde lustrum van Murk Leis bij de 
maatschappij, bleek onjuist te zijn. De drie tonne
tjes symboliseren het resultaat van een inzamelings
actie die Murk Leis t.b.v. de reddingsmaatschappij 
hield en die omstreeks drie ton (ƒ300.000) opbracht. 
Zilver 54 mm. Waarschijnlijk door Anton Friedrich 
König, mogelijk ook door zijn vader. Zie Dirks 
593, door deze gedateerd 1841. Deze zg. grote zilve
ren beloningspenning is - indien het dezelfde pen
ning betreft - ook met vroegere datering bekend. 
De penning is (oorspronkelijk?) vervaardigd in het 
atelier van Gottfried Loos te Berlijn. 

11. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij 
1856-1956. Begeer V, 2277B, afgebeeld in cat. auc
tie 3 Van der Dussen/Westerhof, Utrecht juni 1985 
nr 1266. Brons, 65 mm. Door A. Termote. 

12. Murk Leis-penning van L. Smit & Co's Internatio
nale Sleepdienst. Zie de beschrijving hierboven. Be
geer V, 2272. Verguld zilver, 50 mm. Keerzijde ge
graveerd (voordat de penning werd verguld): MURK 
LELS 1916-1956. Zie voorts nr 19 hierna. 

13. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotter
dam. Begeer V, 1684. Zilver, 60 mm. Door M. 
Meesters. De keerzijde toont de gegraveerde tekst: 
AAN MURK LELS CZN EEN GROOT-ROTTERDAMMER DIE 

VEERTIG JAREN LANG HOLLANDS GLORIE OVER DE WE

RELDZEEËN ZOND 1916-1956. 

14. Vrijmaking Suezkanaal 1956-1957. Begeer V, 2347. 
Brons, 60 mm. Door M. Kutterink. Deze penning 
werd ontworpen in opdracht van L. Smit & Co's 
Internationale Sleepdienst, welke maatschappij met 
schepen, materieel en expertise deelnam aan de 
wrakopruiming na de Suezcrisis. Deze operatie was 
opgezet door de Verenigde Naties. 

15. Kon. Zuid-Holl. Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen te Rotterdam. Zilver, 54 mm. 
Ontwerp gelijk aan nr 10 hiervoor, met dien ver
stande dat in het nieuwe stempel voor de keerzijde 
in het randschrift ZUID-HOLLANDSCHE is vervangen 
door: KON. ZUID-HOLL. Keerzijde binnen de krans ge
graveerd met de tekst: MURK LELS 1934-22 FEBR.-1959. 
De gravure is thans - in tegenstelling tot die in de 
penning uit 1949 - machinaal aangebracht. 

16. 125-jarig bestaan Maduro & Sons. Voorzijde gelijk 
aan nr 7 hiervoor. Keerzijde een gewijzigde, gemo
derniseerde afbeelding. Hermes thans ter linker zij
de, een stoomschip in plaats van een zeilschip; geen 
inlandse figuren maar vaten en balen; in de lucht 
een vliegtuig. Ook het omschrift is aangepast: 125TH 
ANNIVERSARY S.E.L. MADURO & SONS. INC. 1837-

cuRAcjAO. NA. -1962. Brons, 76 mm. Kz. gesigneerd 
RUOTOLO 62. 

De heer J.B. Westerhof te Sneek maakte mij er op 
attent dat deze penning minder vaak voorkomt dan 
de penning uit 1937. Dit is naar ik meen mede toe 
te schrijven aan het verminderde belang van de Ne
derlandse bedrijven in de internationale scheepvaart. 

17. Auto-Molentocht Alblasserdamse IJsclub Winter 
'62-'63. Paard met slede en twee auto's op een be
vroren rivier. Aan de overzijde van de rivier 5 mo
lens op een rij (Kinderdijk). Eenzijdige rechthoekige 
koperen plaquette, 60 x 40 mm, voorzien van twee 
gaatjes, waarschijnlijk voor montage op de auto. 

18. 100-jarig bestaan van de haven van Rotterdam 
1863-1963, met aanziend portret van Pieter Galand. 
Begeer VI, 2860. Brons, 70 mm. Door C. van Kra
lingen. 

Thans volgt nog een penning die na het overlijden van 
Murk Leis van de collectie is afgescheiden. 
19. Murk Leis-penning in goud, 40 mm. Voor de be

schrijving zie nr 12. 

Noten 
1. Zie voor meer gedetailleerde informatie: M. DE 

ROOIJ, Murk Leis 1894-1982, Rotterdams Jaarboek
je (1983) 167. 

2. JAN DE HARTOG dicht Hem in Hollands Glorie een 
minder fraaie rol toe. 

3. A.C. VON WEiLER Koninklijke Begeer. Penningen 
geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960, V (Voor
schoten 1960) nr 2272. 

4. Zie De Sleeptros. Contactblad L. Smit & Co's In
ternationale Sleepdienst en W.A. van den Tak's Ber
gingsbedrijf N.V., 93 jg. no. 12, september 1956. 
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OVERIJSSEL — GOUDEN MUNTEN 
Halve Gouden rijder 1616, groot type. 

Delm. 1059. Ex. vondst St. Maartensdijk. 
Kampen, Rozenobel op Overijsselse voet 

Delm. 1106. Zeldzaam 
Kampen, Halve rozenobel z.j. (ca. 1600) 

Delm. 1109. Zeldzaam. 

OVERIJSSEL — ZILVEREN EN KOPEREN MUNTEN 
Zilveren Rijder 1664. Delm. 1034 
Nederlandse gulden 1724. Delm. 1184 

Muntmeesterteken lelie. 
Nederlandse gulden 1734. Delm. 1184 

Muntmeesterteken ooievaar. Corr. op k.z. 
Nederlandse gulden 1738. Delm. 1184 

Muntmeesterteken ooievaar. Corr.op v.z. 
Nederlandse gulden 1764. Delm. 1184 

Muntmeesterteken 3 bollen. 
Nederlandse gulden 1764. Delm. 1184 

Muntmeesterteken 3 bollen. 
Duit 1741. Verk. 145.2 
Duit 1741. Verk. 145.2 
Duit 1765. Verk. 145.4/6 
Duit 1765. Verk. 145.4/6 
Duit 1766. 'Prinsenduit'. Verk. 145.5 
Duit 1766. 'Prinsenduit'. Verk. 145.5 
Duit 1768. Verk. 145.4 
Duit 1768. Verk. 145.4 
Duit 1770. Afslag in zilver. 
Ter gelegenheid van de geboorte van de erfprins. 
Verk. 145.7 Zeer zeldzaam 

DEVENTER 
Witpenning 1473 van 4 plakken 

V.d. Ch. XVII. 19. Zeldzaam 
Arendsrijksdaalder z.j. Delm. 690 

Zeldzaam. 
Nederlandse gulden 1698. Delm. 1185 

Zeldzaam. 

Spaar en \ b o i •scl 
afdeling munten en edele n-

dagelijl<s geopend ma.t/m 

TORENPLEIN 7, 9231 CG 
TEL 05124-

Bijna Pr. 

Bijna Pr. 

Zeer fraai 

Fraai 
Fraai 

Ruim zeer fraai 

Zeer fraai 

Bijna zeer fraai 

Ruim fraai 

Ruim zeer fraai 
Zeer fraai 
Zeer fraai 
Bijna fraai 
Zeer fraai 
Ruim fraai 
Ruim zeer fraai 
Bijna zeer fraai 
Bijna Pr. 

Ruim fraai 

Fraai tot zeer 
fraai 
Zeer fraai 

lotbai 
etalen 

vr. 10.00-16.00 uur 

SURHUISTERVEEN 
1925 

1675,— 

2150,— 

1675,— 

325,— 
25,— 

65,— 

65,— 

55,— 

50,— 

17,50 
15,— 
15,— 
12,50 
15,— 
12,50 
15,— 
12,50 

475,— 

175,— 

875,— 
175,— 

ik 
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'GELD' 
ONLANGS IS EEN PRACHTIG BOEK VERSCHENEN OVER DE 

GESCHIEDENIS VAN HET GELD VANAF 600 VOOR CHR. TOT DE 
MODERNE BETAALMIDDELEN. 

DIT BOEK IS GESCHREVEN VOOR BEGINNENDE VERZAMELAARS 
EN VOOR LEERLINGEN VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS, EEN 

IDEAAL NASLAGWERK BIJ HET MAKEN VAN SCRIPTIES EN 
SPREEKBEURTEN. MAAR LIEFST 56 KLEURAFBEELDINGEN EN 

142 ZWART-WIT FOTO'S ILLUSTREREN DE TEKST. 

DIT PRACHTIGE BOEK IS TOT STAND GEKOMEN IN 
SAMENWERKING MET HET RIJKSMUSEUM HET KONINKLIJK 

PENNINGKABINET TE LEIDEN, RIJKSMUNT TE UTRECHT EN DE 
SPAAR EN VOORSCHOTBANK TE SURHUISTERVEEN. 

U KUNT DIT BOEK BESTELLEN DOOR OVERMAKING VAN f 27,50 
OP REKENINGNUMMER 27.66.83.870 T.N.V. 'BOEK GELD'. HET 

BOEK IS TEVENS VERKRIJGBAAR AAN DE BALIE VAN DE BANK. 

MUNT EN PENNINGKABINET 
SPECIALE EXPOSITIE OVER 

ALEXANDER DE GROTE 336 - 323 V. CHR. 
IN SAMENWERKING METHETKONINKLIJK PENNINGKABINET TE LEIDEN 

VANAF 16 NOVEMBER 1987 
OPENINGSTIJDEN VAN MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 12.00-16.00 UUR 

Spaar enVborschotbank 
afdeling munten en edele metalen 

dagelijks geopend ma.t/m vr. 10.00 -16.00 uur 

TORENPLEIN 7, 9231 CG SURHUISTERVEEN 
TEL. 05124- 1925 
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HET ZOU JAMMER ZUN 
ALS U ZONDER ZIT.. 

UITGEREKEND DEZE MAAND! 
Alles over de geschiedenis van ons 

geld en het verzamelen ervan. 

Een boek voor jong en oud. 

GELD 
Tot nu is er weinig gepubli
ceerd over de geschiedenis 
en de achtergrond van ons 
geld. Er bestaan weliswaar 
prijscatalogi met richtprijzen 
en catalogi met munttypen, 
maar een boek voor jong en 
oud met toegankelijke 
informatie over de munt
en penningkunde was niet 
te vinden. 

Informatief en kleurrijk geïllustreerd 
GELD is in de eerste plaats geschreven voor 
beginnende en gevorderde verzamelaars. 
Initiatiefnemer is de Spaar en Voorschot
bank. Auteur is Bert van Beek die binnen 
de wereld van munt- en penningkunde 
reeds naam maakte met andere publicaties 
(o.a. de Encyclopedie voor Munten en 
Bankbiljetten). In dit kleurrijk geïllustreerde 
naslagwerk (met register) wordt de achter
grond van onze geldhistorie op verrassende 

Bestemd voor zowel beginnende en 
gevorderde verzamelaars als voor ben 
die meer algemeen In geschiedenis 
zijn geïnteresseerd. 

wijze belicht. Naast de 
functies van geld komt de 
geschiedenis ervan uit
voerig ter sprake. 
Scherpe afbeeldingen van 
zeer goed bewaard gebleven 
munten uit bijvoorbeeld de 
7e eeuw voor Christus, 
maar ook nieuwe munten 
(tot 1987) ontbreken niet. 
Speciale aandacht is 
besteed aan penningen en 
koninkrijksmunten. 

Nu bestellen 
GELD telt 112 pagina's en heeft een full 
colour omslag. U kunt GELD direct bestellen 
met behulp van onderstaande coupon. 
Deze kunt u in een ongefrankeerde envelop 
sturen naar: Samsom Uitgeverij bv.. 
Antwoordnummer 10155, 2400 VB Alphen 
a/d Rijn. Telefonisch bestellen gaat nog 
sneller; draai dan 01720-61533. 
GELD is ook verkrijgbaar bij de boekhandel. 
De prijs is f 27,50 (incl. btw) 

Doctolpniinnn 
uuoilflbuupuil 
Stuur mij rechtstreeks/via de boekhandel* 

• ex. van GELD ISBN 90 14 03962 X 

^ * r ^ 
^ ^ ^ 

a ƒ 27,50 (incl. btw, excl. verzendkosten). 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

' Doorhalen wat niet wordt verlangd W 84931 B 
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Numismatische 
betrekkingen tussen 
China en Nederland. 
Kloppen en geklopt 
worden 
door T.D. Yih 

Nederlandse munten met Chinese klop 
Met de toename van de handel met de Westerse 
landen aan het eind van de 18e eeuw, bleek de 
traditionele Chinese cash-munt niet meer te vol
doen en liet zich in China het gebrek aan een 
grotere munteenheid hoe langer hoe meer gelden. 
Om hierin te voorzien, deden grote aantallen zil
veren munten uit Westerse en Zuid-Amerikaanse 
landen hun intrede met als eerste de zogenaamde 
Spaanse carolus- of pillar-doUar (afb. 1). Met de

ze uitheemse zilveren munten en trouwens ook 
met de latere eigen Chinese zilverstukken werd 
nogal eens geknoeid. Als een garantie voor zui
verheid werden ze door banken en geldwisselaars 
vaak voorzien van een ingeslagen Chinees ideo
gram, de zg. chop. Er zijn Nederlandse guldens 
en rijksdaalders met chop-marks bekend, die 
China bereikten via Nederlands Oost-Indië, zoals 
ongetwijfeld ook het geval geweest is met de 
Hollandse gulden 1764 (afb. 2). Hierop zijn twee 
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chop-marks te zien: het zandloper-vormige karak
ter ^ =wu ('5') en een tweede karakter dat ge
lezen kan worden als Tf qian ('1000') of als Jt 
shang ('boven'). 

Chinese munten met Nederlandse klop 
Chinese munten met een Nederlandse instempe-
hng komen we tegen op het eiland Sri Lanka, het 
vroegere Ceylon. Tijdens het bewind van de VOC 
werden op grote schaal Indische gouden fanams 
en Portugese zilveren tangas nagemaakt. In 1655 
besloot daarom de raad van de stad Galle, gele
gen op de Zuidpunt van het eiland, alle echte 
munten van een instempeling met het monogram 
GAL te voorzien: j ^ . Rond 1661 kwam een 
stempel in gebruik waarop het Compagnies
monogram vergezeld ging van de letter C voor de 
stad Colombo aan de Westkust: "^ (CVOC). 
Jaffna in het Noorden gebruikte hetzelfde mono
gram met de letter I: ̂  (IVOC). 
Deze kloppen bleven kennelijk niet beperkt tot 
gouden en zilveren munten zoals oorspronkelijk 
de bedoeling was, want er zijn ook enkele ko
perstukken met zulke instempelingen bekend ge
worden. Het betreft steeds Chinese cash-munten, 
die overigens en masse in Ceylon geïmporteerd 
werden. In 1924 is een dergelijk stuk in de litera
tuur al eens genoemd' maar niet afgebeeld en pas 
onlangs zijn er meer exemplaren opgedoken in 
een tentoonstellingsbrochure^ een 
veilingcatalogus' en een particuhere collectie. In 
alle gevallen gaat het merkwaardigerwijs om cash 
van de Ming-dynastie (1368-1644), die ten tijde 
van de circulatie van de munten op Ceylon in 
China reeds was opgevolgd door de Mandsjoe-
dynastie, zij het dat in Zuid-China enkele Ming-
pretendenten zich nog enige tijd konden handha-

4 

ven. 

De instempeling met monogram-GAL komt voor 
op het door CODRINGTON en SCHOLTEN' genoem
de exemplaar en op een munt die zich nu in de 
Kreissparkasse te Keulen (afb. 3) bevindt. Of dat 



hetzelfde stuk is, valt niet te zeggen; wel betreft 
het hetzelfde type van dezelfe keizer Chuang Lieh 
(1628-1644, periode Ch'ung Chen): LOCKHART* 
719. 
De instempeling met monogram-CVOC is terug
gevonden op vier cash van twee verschillende kei

zers, namelijk Hsi Tsung (1621-1627, periode 
T'ien Ch'i) en Chuang Lieh (1628-1644, periode 
Ch'ung Chen). Een exemplaar van Hsi Tsung 
(LOCKHART 702) is aanwezig in de Kreissparkasse 
te Keulen (afb. 4); van Chuang Lieh bevindt zich 
eveneens een exemplaar in de Kreissparkasse, net 
als in het Koninklijk Penningkabinet te Leiden 

(LOCKHART 719) en (afb. 5, LOCKHART 720). 
De instempeling met monogram-IVOC tenslotte 
is nog niet gesignaleerd op een Chinese cash. 

Chinese cash-munten met (Chinese?) chops 
Zoals reeds eerder vermeld, horen chops eigenlijk 
alleen maar thuis op zilveren munten en is hun 
voorkomen op cash zeer uitzonderlijk. Ter afslui
ting van dit verhaal over Chinese kloppen nog 
een uitzondering op de regel. 
In mijn collectie bevinden zich enige cash-munten 
van de Ming-keizer Sheng Tsung (1573-1619, pe
riode Wan Li), die voorzien zijn van zeer fijne 
chop-marks (afb. 6). Tijdens de regering van de

ze keizer kwam de handel vanuit China op de 
Philippijnen tot grote bloei. Deze chops verschil
len duidelijk van de normale Chinese chops qua 
grootte en fijnheid. Het is niet eens zeker of het 
inderdaad Chinese karakters zijn. Sommige kun
nen inderdaad Chinees zijn, zoals A en I , 
terwijl anderen als ~ en c moeilijk op een 
Chinees karakter teruggevoerd kunnen worden. 
Volgens een mededeling van SEMANS zou 
het gaan om kloppen, aangebracht door Chinese 
handelshuizen in Manilla, hetgeen suggereert dat 
er met deze cash-munten geknoeid werd of dat ze 
nagemaakt werden.^ Zeer interessant is in dit ver
band een vermelding in het werk van de 
Oostindië-historicus TIELE betreffende een ver
zoek van de Spaanse kapitein Torre om pitjes 
( = cash) in Spanje te laten namaken.* Wellicht 
kan verder onderzoek iets naders over deze cash 
aan het licht brengen. Overigens heb ik deze fijne 
chops tot nu toe alleen aangetroffen op cash uit 
de Wan Li-periode. 

noten 
1. H.w. coDRiNGTON Ceylon coins and currency (Co

lombo 1924) Memoirs of the Colombo Museum A3 
2. T. LAUTZ Geld in der Geschichte einer Tropeninsel 

(Köln 1986) Das Penster 129 
3. Auctie 286 Jacques Schulman BV, Amsterdam 28 

september 1987 nr 554, verworven door Rijksmu
seum Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden 

4. Voor een overzicht zie T.D. YIH Het geldstelsel van 
het Chinese rijk Munlkoerier (mei-juni-juli 1984) 

5. c. SCHOLTEN De munten van de Nederlandsche ge-
biedsdeelen overzee, 1602-1948 (Amsterdam 1951) 

6. J.H. STEWART LOCKHART The Currency of the Farther 
East (Hong-Kong 1895) 

7. Prijslijst 44 van Scott Semans, Seattle 1982, pag. 8 
8. PA. TIELE De Europeers in den Maleischen archipel, 

I: 1509-1529, Voorbericht Bijdragen tot de Taal-, 
Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 4rl 
(1877) 

Met dank aan de heren E.J. de Bruijn, P. van Keulen 
en T. Lautz voor het verstrekken van inlichtingen en 
foto's. 

225 



50 Jaar Fidem 
21e Congres in Colorado 
Springs, V.S. 
door Willem Vis 

Zoals in 1985 in Zweden al bekend werd ge
maakt, waren de Verenigde Staten gastheer voor 
dit bijzondere congres. Bijzonder, omdat het dit 
jaar precies 50 jaar geleden is dat de Fidem werd 
opgericht. In het Jaarboek van 1937 van het 
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penning-
kunde las ik hierover: 
'Ter gelegenheid van het eerste Internationale 
Congres van Penningfabrikanten, begin oktober 
1937 te Parijs gehouden, en waar een groot aan
tal fabrikanten van gedenkpenningen uit verschil
lende landen aanwezig was, is, op initiatief van 
den heer Fisch, fabrikant te Brussel, een interna
tionale federatie gesticht, genaamd: 'Federation 
internationale des Editeurs de médailles' of ver
kort F.I.D.E.M.'. Van deze oprichting werd mede
deling gedaan tijdens de jaarvergadering van het 
Genootschap door vice-voorzitter jhr. ir. A.C. 
von Weiier, de toenmalige directeur van Konink
lijke Begeer te Voorschoten, die aan het congres 
te Parijs had deelgenomen en wellicht de enige 
nog in leven zijnde mede-oprichter van de Fidem 
is. Er volgde nog één congres in 1939 te Luik, 
waarna de aktiviteiten werden onderbroken door 
de Tweede Wereldoorlog. 
Pas in 1949 werd er in Parijs weer een congres 
gehouden en voor het eerst organiseerde men 
hierbij een tentoonstelling. Dit was het begin van 
een goede traditie: voortaan werd elk congres be
geleid door een expositie. Het was in Den Haag 
in 1963, dat de Fidem besloot om ook andere 
'penningvrienden', zoals verzamelaars en kunste
naars, toe te laten tot het lidmaatschap. Niet al
leen de statuten moesten hiervoor gewijzigd wor
den, ook de naam veranderde enigszins: de af
korting Fidem stond nu voor 'Federation Inter
nationale de la Médaille'. De congressen vonden 
om de twee jaar plaats, waarbij diverse Europese 
staten als gastland optraden. Een uitzondering 
vormde het jaar 1981, toen het congres naar ver-
luidtdoor ziekte van degene die het in Bulgarije 
zou organiseren, niet door kon gaan. Gelukkig 
nam Florence in 1983 de draad weer op en 
Stockholm vervolgde de traditie in 1985. 

De Amerikanen hadden zich ingespannen om dit 
jubileumcongres tot een gedenkwaardige gebeur
tenis te maken. Zij zijn daar naar mijn mening 
ook in geslaagd, al deden sommige manieren 
waarop ze hun gasten dachten te verrassen wat 

vreemd aan. Colorado Springs is een typisch 
West-Amerikaans stadje, amper 100 jaar geleden 
gesticht, met rechte, regelmatige en daardoor wat 
saaie straten. De buitenwijken waren leuker, ou
de western-achtige houten huizen met veranda's 
en schommelstoelen, niet zelden bezet door Hill-
Billy-achtige figuren. Vlakbij het stadje bevindt 
zich de U.S. Air Force Academy, een opleidings
centrum voor luchtmacht-officieren. Welhcht was 
dit de reden dat de opening in een zaal van de 
hoofdvestiging van de American Numismatic As
sociation een bepaald merkwaardig karakter 
droeg. Op het moment dat de gebruikelijke ope
ningstoespraken zouden beginnen werd iedereen 
verzocht op te staan. Van achter uit de zaal kwa
men, met vlag en glimmend gepoetste geweren, 
twee vrouwtjes- en twee mannetjescadetten op
marcheren, de laatsten met kaalgeschoren nekken 
en de kleppen van de petten diep in de ogen. Tot 
veler verbazing werd hier een grimmig ritueel op
gevoerd, met afgebeten bevelen en wapengekletter 
wat uiteindelijk tot doel had de vlag in een ko
kertje op het toneel te plaatsen, waar zich behal
ve bestuursleden en lokale autoriteiten ook een 
echte majoor bevond. Misschien vond men later 
dat het mooi genoeg was geweest want de recep
tie ging slechts vergezeld van appelsap in plastic 
bekertjes en wat karige hapjes, nauwelijks vol
doende voor het aantal aanwezigen. 

De tentoonstelling maakte echter een hoop goed. 
1514 penningen door 700 medailleurs uit 25 lan
den vervaardigd, vormden in de expositieruimten 
van de ANA een goed overzicht van de diverse 
uitdrukkingsmogelijkheden die de hedendaagse 
penningkunst te bieden heeft, waarbij de Neder
landse inzending op een goede manier vertegen
woordigd was. Alhoewel zich onder de uitgebrei
de Amerikaanse inzending nogal wat zeer traditi
onele penningen bevonden, is er toch een veran
dering te bespeuren. Zoals vaker in het verleden 
gebeurde, blijkt ook hier zo'n belangrijk congres 
in het gastland een artistieke wending ten goede 
te veroorzaken. De Fidempenning is een geslaagd 
ontwerp van de Amerikaan Mico Kaufman. 
Het was verheugend, dat er nu diverse 'work
shops' werden georganiseerd, zodat niet alleen de 
medailleurs onder de congresgangers de werkme
thoden van hun collega's konden bestuderen, 
maar ook de aanwezige 'leken' konden kennis 
nemen van de praktijk van het penningmaken, 
wat het congres aanmerkelijk verlevendigde. En
kele voorbeelden: het direkt snijden van een sta
len stempel door de Fransman Jacques Devigne, 
waarbij zijn prestaties gelijktijdig op een groot 
televisiescherm te zien waren, en het gieten van 
tinnen penningen met gebruikmaking van gips- of 
rubbervormen en de verloren was-methode. Jifi 
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Harcuba uit Tsjecho-Slowakije demonstreerde het 
snijden van modellen voor penningen en munten 
en het slijpen van reliëfs in glas. Hij deed het op 
zijn eigen bescheiden manier: 'iedereen kan het, 
het is werkelijk niet moeilijk' en het deed me 
goed hem in zo'n opgewekte stemming terug te 
zien. In 1977 ontmoette ik hem voor het eerst in 

50 Jaar Fidem en 21e congres, door Mico Kaufman 
(1987). De marcherende figuren op de vz. symboliseren 
de vergankelijkheid van de mens, in dit geval speciaal 
de kunstenaar, terwijl de Fidem blijvend is. Op de kz. 
staat een abstracte weergave van rotsen met daarboven 
een maan waarop de gegevens over het congres zijn 
aangebracht 

Boedapest, hij had nogal wat eenzame opsluiting 
achter de rug in verband met het wisselende re
giem, was wat depressief en had weinig vertrou
wen in de toekomst. Nu echter is het hem toe
gestaan om elk jaar enige tijd in de V.S. les te 
geven, zijn werk is daar erg bekend en wordt 
goed verkocht - 'glasnost' in Tsjecho-Slowakije? 
De vele lezingen vertegenwoordigden ook vele 
meningen. Brak de Fin Faimo Heino een lans 

voor de traditionele cirkelvorm van de penning 
en besloot hij zijn betoog met een citaat van Ver
di: Laat ons terugkeren tot de oude gewoonten 
omdat dit vooruitgang betekent, de Poolse Ewa 
Olszewska-Borys riep enthousiast uit: Nieuwe uit
drukkingsmogelijkheden en opvallend vernieuw
ende oplossingen doorbreken alle regels! 

Het congres werd gewoontegetrouw weer gelar
deerd met lunches, diners en excursies. De omge
ving van Colorado Springs is prachtig en wordt 
beheerst door de 4300 m hoge Pikes Peak, waar 
op een ochtend de eerste sneeuwval te constate
ren was. In het stadje zelf was daar weinig van te 
merken; het was er gewoonlijk erg warm, hoe
wel, in verband met de herfst, het er steevast el
ke middag even regende. Een toer door het Na
tionale park 'Garden of the Gods' voerde naar 
een 'beefbarbecue' in het exclusieve onderkomen 
van de gelijknamige Country Club, een golfclub 
waar vermoedelijk de goden zelf een balletje 
slaan, gezien de uiterst luxueuze uitvoering van 
het 'clubhuis'. 

En weer dacht de organisatie er goed aan te doen 
om dit congres uit de wereld van brons, zilver en 
goud met die van de ijzervreters te konfronteren. 
Op maandag werd in twee groepen en in wisse
lende volgorde een bezoek gebracht aan de Den
ver Mint en aan de Air Force Academy. De groe
pen troffen elkaar tijdens een lunch in het sjieke 
Brown Palace Hotel te Denver. Zelf hadden we 
het bezoek aan de Mint - wel groter maar be
paald niet moderner dan onze eigen 's Rijks Munt 
- al achter de rug en de verhalen over de Acade
my deden ons het ergste vrezen. Men had onder 
meer afgeblafte rekruten zien looppassen bene
vens een flitsend filmpje over de kracht van de 
luchtverdediging. De kapel echter heette van een 
bijzondere architektuur te zijn, maar toen ik op 
een afbeelding ervan de indruk van een in slagor
de opgestelde rij raketten maar niet kon kwijtra
ken en vermoedde dat de zegen van de Aller
hoogste daar niet afgesmeekt doch afgedwongen 
wordt, besloten we die middag gezellig in Denver 
te blijven. 

Na een receptie in het schattige Pioneer Museum 
volgde er een paneldiscussie over de bestaansmo
gelijkheden van de medailleur. Het panellid Dora 
de Pédery-Hunt uit Canada verzekerde vooral de 
jonge kunstenaars dat het in dit vak uitsluitend 
op kwaliteit aankomt en publiciteit niet zo be
langrijk is. Dit laatste is een wat vreemde opmer
king, omdat zij haar werk vaak door middel van 
folders etcetera onder de aandacht van het pu
bliek brengt. Ook slaagt zij erin met grote aan
tallen penningen in de Canadese inzendingen ver-
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tegenwoordigd te zijn. Toen ik de volgende dag 
tijdens de slotvergadering me hardop afvroeg 
waarom er zo vaak kunstenaars zovéél penningen 
per persoon inzenden en dat weer andere landen 
zich braaf houden aan de voorgeschreven twee a 
drie exemplaren per persoon, wist men hier niet 
goed raad mee en verwees me naar de Nederland
se Fidem-gedelegeerde. Ik herinner me niet dat er 
ooit hierover met de Nederlandse Fidem-Ieden is 
gesproken; bovendien worden er merkwaardig ge
noeg geen echte Fidem-bijeenkomsten georgani
seerd in ons land.* 
De paneldiscussie werd voortgezet door de En
gelsman Ron Dutton, die het aan de stok kreeg 
met zijn medepanelhd de Amerikaan Marcel Jo-
vine, toen hij zich laatdunkend uitliet over gesla
gen penningen en penningen die in opdracht ver
vaardigd worden. Jovine wees hem, onder meer, 
boos op het feit dat zeker zo'n 70"% van de ten
toonstelling uit dergelijke penningen bestond, 
waarna Dutton zich mokkend terugtrok in de 
lounge van het Antler's Hotel. 
Alex Shagin, een jonge tot Amerikaan genaturali
seerde kunstenaar uit Rusland, voerde langdurig 
praktische problemen op, waarmee de medailleur 
in de Verenigde Staten gekonfronteerd wordt. 
De discussie werd daarom hierna een puur Ame
rikaanse aangelegenheid, hoewel klachten over 
vriendjespolitiek bij het verstrekken van opdrach
ten, plagiaat, nepotisme en epigonisme mij niet 
onbekend voorkwamen. 

Op de slotvergadering van de volgende dag, werd 
mededehng gedaan van de ontvangst van een te
legram van de vroegere vice-president van de 
Fidem, de bij ons welbekende Gay van der Meer 
van het Koninklijk Penningkabinet te Leiden. 
Met instemming werd besloten deze groet even
eens per telegram te beantwoorden. 
Een van de mededelingen was die van Mark 
Jones waarbij hij een ieder opriep om berichten 
over aktiviteiten en beschouwingen over penning
kunst ter publikatie op te sturen naar het blad 
'The Medal' dat inmiddels een federatie-periodiek 
is geworden. 
Na de gebruikelijke verslagen van de penning
meester en de secretaris werden enkele 
bestuursmutaties aangekondigd. De penning
meester wordt vervangen door zijn vrouw. 
Madame Lembourbé. De vice-presidente Gay van 
der Meer verlaat om gezondheidsredenen het 
bestuur en Césare Johnson zag zich om persoon
lijke reden genoodzaakt dezelfde functie neer te 
leggen. In beide vacatures zal worden voorzien 
door de benoeming van Mark Jones en Ewa 
Olszewska-Borys. Voorzitter Lars O. Lagerqvist 
en secretaris Claude Arthus-Bertrand werden met 
algemene stemmen herkozen. 

Men wilde zich niet uitlaten over de plaats van 
het volgende congres; pas echte uitnodigingen 
zullen serieus besproken worden en de voorzitter 
beloofde om deze herfst met het bestuur er aan 
te werken. Van de opmerkingen tijdens de rond
vraag noteerde ik die van Guus Heilegers die zich 
afvroeg of het niet mogelijk zou zijn om in de 
toekomst van de penningen op de expositie zowel 
de voor- als de keerzijde te tonen, daar dit voor 
veel penningen toch essentieel is. 

Jammer was, dat er die middag eigenlijk te wei
nig tijd was voor de Cripple Creek en Victor 
Tour, die ons naar grotendeels verlaten mijnstad
jes bracht, welke stamden uit de tijd van de Gold 
Rush gedurende de eeuwwisseling. Met een aan
merkelijk kleiner aantal congresgangers namen 
we deel aan de Post-Congress Tour, waarbij we 
nog meer konden kennisnemen van de hartelijke 
gastvrijheid van de Amerikanen en het overweldi
gende mooie en wisselende landschap van het 
Zuid-Westen, met als hoogtepunten Mesa Verde 
en Grand Canyon. 
De natuur heeft hier zulke adembenemende 
'sculpturen' gevormd, dat je jezelf kleintjes af
vraagt of je in vergelijking hiermee nog iets zin
nigs te leveren hebt. 
Terugkijkend geloof ik, dat, mede door de hier
boven genoemde ervaringen, het Fidem congres 
1987 er een was dat ik niet graag gemist zou heb
ben. 

*Naschrift 
Als gedelegeerde van de Fidem voor Nederland wil ik 
graag reageren op enkele opmerkingen van de heer Vis. 
Tot een jaar of 20 geleden mocht ieder land zoveel pen
ningen inzenden als er beschikbaar waren. In de loop 
der jaren nam het aantal inzendingen echter steeds 
meer toe, totdat de kosten de organiserende landen bo
ven het hoofd gingen groeien. Voor ieder land werd 
toen een bepaald contingent vastgesteld; voor Neder
land 60 penningen. Omdat veel kunstenaars mee willen 
doen, moet een limiet van 2 a 3 penningen per persoon 
aangehouden worden. Bij de samenstelling van de Ne
derlandse inzending is dit steeds aan de deelnemende 
kunstenaars uitgelegd. 
Het staat de Nederlandse Fidem-leden (een kleine 30) 
natuurlijk vrij een Nederlandse afdeling van de Fidem 
met eigen bestuur en contributie op te richten. Waar
schijnlijk zouden de activiteiten daarvan die van de 
Vereniging voor Penningkunst (eveneens Fidem-lid) 
voor een groot deel overlappen. Overigens worden me
dedelingen, afkomstig van het hoofdbestuur in Parijs, 
die voor de leden van belang zouden kunnen zijn, in de 
Beeldenaar gepubliceerd, en zelf ben ik graag bereid al
le gewenste informatie te verstrekken. 

G. van der Meer 
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, 
Leiden (071-120748). 
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Het Nederlandse 
bankbUjet 
EEN CHRONOLOGISCH 
OVERZICHT 
door J.J. GroUe 

9. Wettig betaalmiddel 

Dat het model Mees met de reliëfrand relatief 
zo'n lange circulatieperiode zou kennen, wil niet 
zeggen dat de biljetten ten volle voldeden. Voor 
de Bank waren de produktiekosten tegengevallen; 
voor het publiek waren de biljetten onhandig 
groot. Ook waren er klachten over de rafelige 
schepranden van de biljetten die per twee voor de 
hoge waarden en per drie voor de lage waarden 
op handgeschepte vellen waren gedrukt. En tot 
overmaat van ramp bleek het procédé van de ma
chinale en handgestoken gravure geenszins die 
beveiliging te bieden die men zich had voor
gesteld. Zelfs van de strafdreiging die sinds dit 
model in microdruk de Nederlandse bankbiljetten 
trachtte te beschermen, ging weinig preventie uit. 
Al in de zeventiger jaren kwam daarom de ge
dachte aan nieuwe biljetten op. Enschedé pro
beerde evenwel zijn investering in Wagners ma
chines optimaal te benutten en experimenteerde 
met guilloche-onderdruk voor de bestaande biljet-

R. Stang, ontwerp voor watermerk met portret van 
Wiliem van Oranje, 1884, 16 cmx21 cm; coll. DNB 

R. Stang, ontvierp voor watermerk met portret van 
Willem l, 1884, 9 cm x 12 cm; coll. DNB 

ten. Voor de lage coupures probeerde men zelfs 
het nieuwe procédé van de irisdruk uit, waarmee 
men kleuren kon drukken die geleidelijk in elkaar 
over liepen. Maar hierdoor zouden de kosten on
aanvaardbaar hoog worden. Bovendien was het 
resultaat een kakelbont biljet met kleuren die va
rieerden van rood, via paars, blauw en groen, tot 
geel. Dergelijke vrolijke kermisbiljetten stonden 
in schril contrast met de ernst en deftigheid van 
de financiële wereld in een tijd dat het nog als 
hoogst onbetamelijk werd geacht zonder hoge 
hoed ter beurze te verschijnen. De Bank wenste 
iets waardigers en men dacht eraan de hoogste 
coupure van model-Mees extra te beveiligen met 
bijvoorbeeld een portretwatermerk. Rudolf Stang 
(1831-1927) die juist tot hoogleraar aan de Rijks
academie van Beeldende Kunsten was benoemd, 
maakte daartoe in 1884 twee ontwerpen: één met 
het portret van Willem van Oranje, één met dat 
van koning Willem I. Het bleef bij plannen. 
Nadat de drukkerij van de Österreichisch-
Ungarische Bank in 1899 desgevraagd de Neder
landse biljetten vernietigend had beoordeeld,' 
verliet men de variaties op model Mees en koos 
men definitief voor geheel nieuwe biljetten. Aan 
Nicolaas van der Waay (1855-1936) werd daarom 
verzocht ontwerpen te maken voor biljetten van 
de hoge waarden. Zijn uitverkiezing leek een goe
de garantie voor het welslagen van de onderne
ming. Niet alleen was hij sinds 1891 hoogleraar 

I aan de Rijksacademie, maar ook vervaardigde hij 
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/ / o /node/ Arbeid en Welvaart (1904), 17 cmy.9,6 cm; coll. DNB 

de allegorische paneelbeschilderingen van de ver
gulde statiekaros die de Amsterdammers zich in 
1898 als inhuldigingsgeschenk voor de jonge ko
ningin Wilhelmina hadden gedacht.^ Toch zou 
het nog 20 jaar duren eer deze nieuwe biljetten in 
circulatie kwamen. Nadat Rudolf Stang in 1901 
als graveur was aangezocht en de ontwerpen in 
1902 gereed waren gekomen, werden de plannen 
doorkruist door invoering van de Bank wet 1903' 
en de daarmee corresponderende wetten." Later 
bleek de Eerste Wereldoorlog spelbreker. 
Meer en meer beschouwden de politici rond de 
eeuwwisseling het circuleren van staatspapiergeld, 
hoe gering in omvang ook,' als riskant en onge
wenst. Ook de Bank bepleitte een grotere eenheid 
in de papiergeldcirculatie en bovendien wenste de 
minister van financiën* de werking van de Bank 
meer ten voordele van de staat te laten komen. 

In de genoemde wetten werden deze wensen ge
realiseerd. De circulerende muntbiljetten ten be
drage van ƒ15 miljoen werden ingetrokken per 1 
oktober 1904; de biljetten van de Bank zouden 
per die datum de status van wettig betaalmiddel 
krijgen, de Bank zelf kreeg het recht als laagste 
coupure een ƒ1 O-biljet uit te brengen en zij zou 
de staat een renteloze lening verschaffen tot een 
maximum van ƒ15 miljoen, dus de gehele munt-
biljettencirculatie overnemen. 
Op de Bank rustte nu de verplichting vóór okto
ber 1904 een biljet van tien gulden in omloop te 
brengen. Begin 1903 ontving Van der Waay een 
uitnodiging daartoe een ontwerp te maken. Zijn 
voorkeur voor allegorieën kreeg gestalte in perso
nificaties van de begrippen arbeid en welvaart die 
het eerste tientje zouden sieren. Het zelfde jaar 
nog werd zijn collega Pieter Dupont (1870-1911) 
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aangezocht de gravure te maken en in november 
1903 kon de drukproef goedgekeurd worden. Be
gin 1904 werd de kleur van het biljet vastgesteld: 
blauw, dat een reputatie had moeilijk reprodu
ceerbaar te zijn. Met kunst- en vliegwerk kon het 
biljet inderdaad in 1904 in circulatie komen. On
danks de hooggestemde en overigens ook fraai 
uitgevoerde symboliek zag de bevolking de Ar
beid voor een armzalige smidsknecht aan en werd 
de Welvaart voor een stadse juffer op sandalen 
gescholden. 
Enschedé bleek nu moeilijkheden te hebben met 
de produktiesnelheid. Om die op te voeren en de 
vraag naar biljetten bij de houden, ging hij in 
1908 van de handpers over op een snellere machi
nale drukpers. Hiervoor was echter de oude gra
vure niet meer toereikend en Dupont maakte een 
nieuwe die onvoltooid bleef toen hij in 1911 
overleed. Op het atelier van Enschedé werd de 
gravure afgemaakt, wellicht door Duponts opvol
ger Aarts,' en vanaf september 1912 kwam de 
versie met de nieuwe gravure in omloop: scherper 
van lijn, frisser van tint en gelijkmatiger van 
druk. 
Plaatdruk treft men overigens alleen op de voor
zijde van dit biljet aan; om de kosten te verlagen 
werd de keerzijde slechts voorzien van boekdruk. 
Het handgeschepte papier werd geleverd door J. 
Van Houtum & Zoon te Ugchelen, dat nu vierzij-
dig gesneden werd ter verwijdering van de impo
pulaire schepranden. Het formaat der biljetten 
was 9,6 cmx 17 cm. In 1909 werd ook van dit 
model een serie mobilisatiebiljetten aangemaakt 
die in 1914 in circulatie kwam. Het biljet werd in 
1930 uit circulatie genomen en nogmaals ter ver
wisseling opgeroepen in 1945 bij de zogenaamde 
Geldzuivering. 

(wordt vervolgd) 

Noten 
1. A.M. DE JONG Geschiedenis van De Nederlandsche 

Bank III (Amsterdam 1967) 459 e.v. 
2. De zgn. Gouden Koets, in gebruik sinds 1903 
3. Wet van 31 december 1903 (Stb 335); in werking 

1 april 1904 
4. Wet van 31 december 1903 tot intrekking van de 

muntbiljetten per 1 oktober 1904 (S/ö 336); 
Wet van 18 juni 1904 houdende toekenning van de 
hoedanigheid van wettig betaalmiddel aan de biljet
ten van de Nederlandsche Bank per 1 oktober 1904 
(Stb 189) 

5. Te weten ƒ15 miljoen, 10% van de totale rijksuitga
ven per jaar; vgl. A.M. DE JONG De wetgeving nopens 
de Nederlandsche Bant: 1814-1958 ('s-Gravenhage 
1960) 108-138, spec. 124 

6. Mr J.J. 1. Harte van Tecklenburg, minister van fi
nanciën 1901-1905 

7. Johannes Josephus Aarts (1871-1934), hoogleraar 
aan de Rijksacademie sinds 1911 

A. G. van der DUSSEN b.v. 
(beëdigd taxateur sedert 1975) 

Hondstraat 5, 6211 HW Maastricht 
(tel. 043-215.119) 

4 en 5 maart 1988 

houden wij we<ierom een veiling 
in Maastricht. 

Wij kunnen hiervoor nog steeds gebruiken 

goede verzamelingen 

en/of losse munten, penningen, 

eretekenen, bankbiljetten, 

numismatische boeken 

- en noem maar op. 

(N.B. Dit betekent o.m. Koninkrijk, 

de Nederlanden noord en zuid, 

grieken, romeinen, middeleeuwen, 

modem buitenland, etc, etc.) 

Wij hebben reeds enige honderden eretekenen. 

Heeft U iets op dit gebied ? 

Schrijven aan of bellen met 

(ie heer A. G. van der Dussen, 
p/a A. G. van der Dussen b.v. 

Hondstraat 5, NL-6211 HW Maastricht 
(tel. 043-215.119) 

(P.S. In voorbereiding nieuwe lijst 
antieke munten. Deze lijst is gratis.) 

231 



Van en voor 
de kringen 
KRINGBIJEENKOMSTEN 
Twente 
De maandelijkse kringavonden vinden van no
vember 1987 af plaats op de derde dinsdag, in de 
Vrijhof van de Universiteit Twente, zaal 2, aan
vang 19.30 uur. Echter niet in juni, juli en au
gustus. 

Jubileumpenning van Numismatische Kring Twente (zie 
vorige nummer, pag. 195) 

Tentoonstelling r~^ i^^\ 

PENNINGEN VAN JAN PAUL KRUIMEL 

De penningen van de Oegstgeester ontwerper Jan 
Paul Kruimel hebben als belangrijk kenmerk: ac
tualiteit. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de 
serie spotpenningen met als onderwerp het nieu
we Haagse stadhuis. 
Daarnaast zal de expositie onder meer omvatten 
penningen voor huwelijk, geboorte en huwelijks

jubileum. Deze penningen hebben een algemene 
voorzijde, maar kunnen van een individuele keer
zijde worden voorzien. Daardoor komt een fraaie 
persoonlijke penning binnen het bereik van iedere 
particulier. 

De tentoonstelling vindt plaats in de openbare bi
bliotheek. Homeruslaan 7-A, Oegstgeest. De bi
bliotheek is gelegen achter het Rijnlands Lyceum; 
de openingstijden zijn: maandag en vrijdag 14-17 
uur en 19-21 uur, dinsdag en donderdag 14-17 
uur, zaterdag 9.30-12.30 uur. Op vrijdag 8 janua
ri 's avonds en zaterdag 9 januari zal Jan Paul 
Kruimel zelf aanwezig zijn om toelichting te ge
ven en informatie te verschaffen. Nadere inlich
tingen: tel.. 071-177063. 

Personalia / ^ ^ ^^~\ 

VERTREK 'S RIJKS MUNTMEESTER 
IR J. DE JONG 

Na een ambtsperiode van zeven jaar vertrekt 
Muntmeester ir J. de Jong naar het bedrijfsleven. 
Hij wordt opgevolgd door een interimmanager, 
ir P. van den Berg, die in functie blijft totdat er 
een nieuwe muntmeester benoemd wordt. Tijdens 
het interim-bewind van ir Van den Berg zal het 
muntmeesterteken niet van een sterretje worden 
voorzien, omdat Staatssecretaris Koning van Fi
nanciën vreest dat deze munten door verzame
laars achtergehouden zullen worden. 
Tijdens het bewind van ir De Jong is het munt-
bedrijf sterk gemoderniseerd en werden de com
merciële aktiviteiten uitgebreid. In samenspel met 
het Ministerie van Financiën slaagde de munt
meester erin om 's Rijks Munt ook toegankelijk 
te maken voor belangstellenden en verzamelaars. 
Hiertoe behoren onder andere de oprichting van 
het Museum van 's Rijks Munt, waarin naast de 
reeds bestaande numismatische collectie ook 
voorwerpen op het gebied van de produktie wer
den opgenomen, de publikatie van het Jaar
verslag van 's Rijks Munt naast het ministeriële 
Verslag over het Muntwezen en de gecombineer
de deelname met KPK en Genootschap aan de 
Coinfair. De grotere toegankelijkheid bleek ook 
letterlijk tijdens het bezoek van het Genootschap 
in 1986, toen de staf van 's Rijks Munt er in 
slaagde om 200 leden en introduces tegelijk in 
het gebouw rond te leiden. 
Wij zijn ir De Jong zeer dankbaar voor zijn 
enthousiaste steun en wensen hem veel succes in 
zijn nieuwe functie. 

Bert van Beek 
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Penningnieuws 
door Frank Letterie ^3?^:^ ^17^37 
Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten en bijzondere aanwinsten 
van verzamelaars. Goed reproduceerbare foto's met gegevens sturen aan F.T.S Letterie, Hamminkweg 
1, 7251 RB Vorden, tel. 05752-2697. Tevens vermelden of foto's na gebruik voor De Beeldenaar, be
schikbaar gesteld mogen worden aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den 
Haag. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor nadere inlichtingen over de hieronder besproken penningen tot de 
samensteller van de rubriek richten. 

Penningen van Nico Onkenhout 

Ariane 
Éénzijdige zilveren gietpenning met het portret van een leerlinge van de beeldhouwer. Diameter 60 
mm. 

Lighthouse Club Nederland 
Erepenning van bovengenoemd genootschap, dat zich menslievende werken ten doel stelt. 
De penning is in brons gegoten en heeft eveneens een diameter van 60 mm. Voorzijde een vuurtoren 
met de tekst ALUS CVM HVMANITATE ('Met menselijkheid voor anderen'). 
Keerzijde: tekst LIGHTHOUSE CLUB NEDERLAND; de twee vakjes boven en onder bieden plaats aan in te 
graveren datum van uitreiking en naam van de ontvanger van de penning. 
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Erepenning gemeente Bergen N.H. 
Voor inwoners met bijzondere verdiensten voor de gemeenschap, ontwierp Theo Mulder, beeldhouwer 
te Hippolytushoef, een bronzen gietpenning met een diameter van 110 mm. 
Op de beeldzijde een impressie van het dorp Bergen, aan de voet van de duinen. 
Op de letterzijde het wapen van Bergen, waaruit de merletten ontsnappen, een verwijzing naar de vele 
kunstenaars die van oudsher in Bergen wonen. Zij ontsnappen aan het keurslijf en hun 'bevlogenheid' 
is voor de samenleving als het zout in de pap. 

Legpenning voor jubilerende ambtenaren van de gemeente Haarlem 
Eveneens een ontwerp van Theo Mulder. Een bronzen gietpenning, diameter 100 mm. 
Op de beeldzijde het Haarlemse stadhuis, waarin een feestelijke bijeenkomst ter ere van de jubilaris. 
Op de letterzijde is naast de tekst TER GELEGENHIED VAN UW AMBTSJUBILEUM plaats om de naam van 
de jubilaris te graveren. 
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Jubileumpenning Numismatische Kring Bloembollenslreek e.o. 
Jan Paul Kruimel ontwierp in opdracht van de Numismatische Kring Bloembollenstreek e.o. ter gele
genheid van haar 15-jarig bestaan een jubileumpenning. Deze in brons gegoten penning toont op de 
voorzijde een tulp, waarmee de verbondenheid van de Kring met de streek tot uitdrukking wordt ge
bracht. 
Op de keerzijde een afbeelding van het Huys Dever, de enige donjon of woontoren in de kuststreek 
die uit het verleden voor ons bewaard is gebleven en waarin de Kring met een numismatische ten
toonstelling, die op 12 september van start zal gaan, haar 15-jarig bestaan hoopt te vieren. 

Bronzen gedenkpenning Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden 
Het Rijksmuseum voor Volkenkunde bestaat 150 jaar. Naast de manifestaties die in het kader van dit 
jubileumjaar plaatsvinden is een gedenkpenning 'Rijksmuseum voor Volkenkunde 1837-1987' uitge
bracht. 
De collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde is gebaseerd op de verzameling kunst- en ge
bruiksvoorwerpen die door dr Ph.F. von Siebold bijeen zijn gebracht gedurende zijn verblijf in Japan 
(1823-1830), waar hij als arts werkzaam was op de Hollandse handelsvestiging Deshima. In 1837 
besloot Koning Willem I tot overname van deze omvangrijke verzameling en gaf daarmee de aanzet 
tot de stichting van het Rijksmuseum voor Volkenkunde. 
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De voorzijde van de penning toont het portret van Von Siebold en diens handtekening. De achter
grond wordt gevormd door de opvallende omlijsting van de grote vensters van het museum. Het 
venster biedt uitzicht op een verre brede horizon, waarboven de Engelse vertaling van een bekende uit
spraak van Von Siebold: De mens in zijne veelvuldige ontwikkelingen onder vreemde luchtstreken is 
het hoofdonderwerp van een volkenkundig museum. Uit deze uitspraak blijkt hoezeer Von Siebold 
toen reeds zijn tijd vooruit was. 
Op de keerzijde wordt, in de vensterverdelingen van het museum, een selectie van voorwerpen uit het 
museum gepresenteerd. Deze voorwerpen vertegenwoordigen de afdelingen van het museum en geven 
een beeld van de rijke verscheidenheid van de collectie. 
De gedenkpenning werd vervaardigd door de medailleur Willem Vis te Hazerswoude en in brons gesla
gen (diameter 66 mm) door de Koninklijke Begeer te Zoetermeer. 

muntenhandel Groningana 
A. NAP 
Oude Kijk in 't Jatstraat 60 
9712 EL Groningen 
Tel. 050-135858 

Munten, bankbiljetten, oude effecten, antieke prenten en kaarten, boeken op elk 
gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur. 

Mevius Numisbooks International B.V. 
OOSTEINDE 97 7671 AT VRIEZENVEEN TELEFOON 05499-61322 

Uw adres voor: 

MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN, NUMiSM. LITERATUUR. 
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG 

GROOTHANDEL CATALOGUS BOEKEN, ETC. VOOR DE OFF. MUNTHANDEL 

GROOTHANDEL - KLEINHANDEL - UITGEVERS 

's Zaterdags gesloten. 

C. J. G. SCHUURMAN-RIJNHOLT 
Emmastraat 13, 7075 Etten-Gelderland 

Telefoon 08350-27781 

ANA 
120692 

lid Ned. Vereniging van Munthandelaren 

Specialiteit: 
Moderne buitenlandse munten, 

Ned. Antillen en Suriname. 
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Twee portretpenningen door Toky Bantz 

^ W = ^ . « i 

---.^^ -y 

Corry IJlst 
Voorzijde: portret. " 
Keerzijde: leeuwin, een belangrijk persoonlij kheidsaspect symboliserend 
Bronzen gietpenning 64 mm. 

Filomene 
Voorzijde: portret. 
Keerzijde: Dwergkonijn, Filomène's huisdier 
Bronzen gietpenning, 58 mm; 
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RIETDIJK bv Gespecialiseerd in het 
veilen van Numismatische 
collecties 

• De commissie bedraagt 15% (incl. btw en verzekering) van de 
opbrengst en f2,— kavelgeld. 

• Op grotere objekten is reductie mogelijk en worden eventueel 
renteloze voorschotten verstrekt. 

Inzendingen zijn mogelijk ten kantore van maandag t / m zaterdag van 10.00-16.00 
uur, of per aangetekende post. (Grotere collecties kunnen desgewenst afgehaald 
worden). 

RIETDIJK bv (Dir. M.M.A. Lichtendahl) 

Noordeinde 41 (schuin t/o het Paleis) 
Den Haag 
tel. 070-647831, b.g.g. 647957 

een kwestie van vertrouwen sinds 1919 

/ ^ 

# 1 ^ 

Groningen. 
Smeden. 1758. t.n.v. Frerik Velthuys 

Messing, gegraveerd 45 mm. 

^. ^ . ^Wesieéml 

NUMISMAAT 
gespecialiseerd in provinciale munten , historie- < 

moderne penningen van alle landen. 
Inkoop, verkoop, taxaties, veil ingen. 

Hoogend 18, 8601 AE Sneek 
tel. 05150-17198 - 's maandags gesloten 

^ 

238 



VAN PANDA TOT 

PRINSENDAALDER 

1 Gouden Panda 1987 
gewicht 31,1035 gr. 
23,976 karaat 
Uit voorraad leverbaar 
tegen dagprijs 

H:U 
tel. (020) - 298012 
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Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 
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DE NEDERLANDSCHE MUNTENVEILING 
Rokin60-Amsterdam-C.-Tel. 020-230261/242380 
Postadres: Postbus 3950 -1001 AT Amsterdam Beëdigd Makelaars en Taxateurs 
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