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Het nieuwe uiterlijk van De Beeldenaar

De hogere kwaliteit van de lay-out van de
In 1989 besloten de Vereniging voor
Penningkunst en het Koninklijk Nederlands binnenpagina's maakte ook een verbetering
van het omslag wenselijk. Omdat het in de
Genootschap voor Munt- en Penningkunde
bedoeling ligt dat vanaf heden in één van
de uitgave van De Beeldenaar zelf te verde nummers van De Beeldenaar het jaarzorgen. Deze verandering bood een goede
verslag van Rijksmuseum het Koninklijk
gelegenheid om ook de hoognodige
Penningkabinet zal verschijnen kan het
vernieuwing van het uiterlijk van ons blad
Penningkabinet een financiële bijdrage aan
aan te pakken. Hiertoe heeft de Stichting
het blad leveren. Hierdoor is vierkleurende Beeldenaar een ad-hoc commissie
druk op het omslag mogelijk.
'Vormgeving De Beeldenaar' in het leven
Als ondersteuning in de hogere kosten is
geroepen. De commissie, bestaande uit
Hans Jacobi, Frank Letterie, Marjan Scharioo voor ieder de mogelijkheid geschapen om
en Karel Soudijn, kreeg als opdracht om het een kleurenplaat op de omslag te sponsoren. Een handelaar kan een belangrijk stuk
bestuur voorstellen te doen voor een
uit zijn voorraad of een topstuk uit een
nieuwe lay-out.
veiling
laten afbeelden; een verzamelaar kan
Na een' kort beraad heeft de commissie
zijn
mooiste
munt in kleur voorop De Beelde vormgever Ron Putto benaderd.
denaar
kn\gen.
Informatie hierover wordt u
De keuze is op Ron Putto gevallen omdat
op
aanvraag
toegezonden.
hij als ervaren vormgever al meerdere keren
zijn kunnen had getoond in numismatische
Als nieuwe dmkker is Print Productions
publicaties en tentoonstellingen. Hij verb.v. te Ursem gekozen, het bedrijf dat al
zorgde o.a. de vormgeving van het boek
enige jaren het drukwerk van Rijksmuseum
Geld door de eeuwen heen / Klinkende munt Het Koninklijk Penningkabinet verzorgt.
van Bert van Beek, Hans Jacobi en Marjan
De besturen van beide Verenigingen en
Scharioo, het boek Geld van Bert van Beek, de Stichting De Beeldenaar menen dat op
en het boek Geld van het Koninkrijk van
basis van de bovenstaande verbeteringen De
Hans Jacobi en Bert van Beek. Hij ontwierp Beeldenaar een zonnige toekomst tegemoet
voor deze boeken een fraaie en rustige lay- gaat! •
out en toonde daarmee dat hij in staat is de
beperkte mogelijkheden van ons beeldNamens de Stichting De Beeldenaar en de
materiaal goed te benutten.
Commissie Vormgeving, H.W. JACOBI.
Ook als vormgever van tentoonstellingen
heeft hij voor Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet fraaie staaltjes van zijn
kunnen laten zien.
Het resultaat van Putto's ontwerp houdt
u nu in handen. De commissie was namelijk
meteen enthousiast over het ontwerp en
heeft het vrijwel onveranderd als haar keuze
aan het bestuur voorgesteld. De ruimere
opzet en grotere letter verhogen de leesbaarheid, tevens biedt de nieuwe vormgeving meer vrijheid voor het plaatsen van
de illustraties.
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Penningen van Marina van der Kooi

J.N. VAN wiissEM

De pcnningkunst heeft tot nu toe in het
penning bewaard die Eric Claus voorstelt,
oeuvre van Marina van der Kooi geen
die zelf zo'n grote rol in de ontwikkeling
centrale plaats ingenomen. Op de grote
van de penningkunst heeft gespeeld. Het is
overzichtstentoonstelling verleden jaar in
een typische studie geworden, maar er zijn
het Singermuseum in Laren was zij niet
elementen aanwezig die op grote mogelijkaanwezig. Toch is het de moeite waard
heden wijzen. De directe weergave van de
aandacht voor haar penningen te vragen.
figuur - die associaties oproept met zelfportretten van Carel Fabritius en Palma
Marina van der Kooi werkt zowel in
Vecchio - de weelderige weergave van het
steen en albast als in brons, plexiglas en
lange haar dat indertijd in de mode was, de
vernikkeld staal. Dikwijls werkt zij aan een
eigenzinnigheid van de kop en de prachtige
thema dat zij in een rijke gevarieerdheid in
afsluiting door de plaatsing van de onderverschillende stadia verbeeldt. Ook haar
penningen komen op deze manier tot stand. armen, boeien meteen. Maar wat vooral
opvalt is het plaatsen van de figuur rechts
Wanneer ik een bepaald idee wil uitwerken, begin ik met klei of was. Dat voelt lekkervan het midden. Hierdoor krijgt de curve
van de penning rond het hoofd een extra
aan in je handen en je kunt de vormen
precies boetseren, zoals je wilt. Als student spanning. Door de balans, verkregen door
van de Rijksacademie - toen Piet Esser daar de horizontaal van de onderarmen en de
driehoeksvorm van het lichaam, bezit de
nog de beeldhouwafdeling leiding gaf kwam ze vanzelfsprekend in contact met de penning een natuuriijk evenwicht.
penningkunst. Uit die tijd is een portretEen hele tijd later - in het begin van de '80er jaren - werkte Marina aan een reliëf dat
voor haar het begrip 'Bevrijding' moest
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verbeelden. Een ronde vorm uit de beslotenheid waarvan vogels wegvliegen, ontvluchten. Eist werd in september 1944 door
het Tweede Britse Leger bevrijd en in 1984
kocht het gemeentebestuur het relief
(llOcm) aan als ooriogsmonument. Van het
ontwerp maakte Marina, aansluitend, een
penning die weer haar beheersing van het
compositieschema laat zien.Vanuit de ronde
achtergrond - het meest simpele patroon dat
door zijn perfectie de aandacht vraagt maken zes vogels zich vrij in een lijn die
aanvankelijk steil klimt, dan horizontaal
verioopt om bij het einde van de cirkel
weer een lichte stijging te vertonen.
Hiermee suggereert zij als het ware een
toonladder die opstijgend de bevrijding
suggereert. Als vervolg hierop heeft Marina
een 'open' variant gemaakt (60cm). Het
aantal vogels is vermenigvuldigd en door
het weglaten van de basis heeft zij in de
vogelgroep horizontale en verticale krachtvelden toegepast.

Marina van der Kooi wil haar werk eenvoudig houden. Een recente reis door Peru
heeft haar laten zien dat juist simpele
vormen een grote expressie kunnen uitstralen. De omsloten vorm is voor haar van
veel belang, zij zoekt vormen waari:)innen
iets gebeurt. Het zou een aanwinst voor
onze penningkunst zijn, als zij ook op dit
gebied actief zou willen blijven. •-

Ook heeft zij in samenhang met het
bevrijdingsmonument een portretpenning
ontworpen van Hanni Schaft, het hoofd in
profiel naar links. Het is een massieve,
zware penning geworden waaruit de onverzettelijkheid, wilskracht en fierheid van de
voorgestelde heel duidelijk spreken. De
verdeling tussen de gelaatspartij (ogen,
neus, mond en oor) en massa van de haren
geven het portret een monumentaal evenwicht.
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Een onbekend portret van Sophie
van Mecklenburg in Leiden ontdekt
MICHEL DUCHAMP

Onyx-camee (Rijk.smuseum Het Koninklijk Penningkabinet,
Leiden)

Na de verhuizing uit Den Haag in 1986
bevindt de verzameling gesneden stenen
van het Rijksmuseum het Koninklijk
Penningkabinet zich in Leiden. Tot nu toe
bestaat er van deze verzameling slechts
één catalogus: het magnifieke werk van M.
Maaskant-Kleibrink uit 1978. Deze catalogus
behandelt echter slechts de Griekse, Etruskische en Romeinse gesneden stenen.
Buiten beschouwing gelaten werden de
cameeën (waaronder de zg. Grote Camee)
en dat wat men de 'moderne' stenen pleegt
te noemen, dat wil zeggen stenen waarvan
de gravering afkomstig is uit de periode
vanaf de middeleeuwen tot aan onze dagen.
Tijdens ons eerste bezoek in 1988 hebben wij, dankzij de bereidwilligheid van de
directeur van het Penningkabinet drs. H.W.
Jacobi, de gelegenheid gehad een gedeelte
van die 'moderne' stenen te onderzoeken.
Ons oog viel, temidden van vele prachtige
stenen, op een zeer fraaie camee van wit

met grijs-blauw gelaagde onyx. Deze steen
deed ons wat bewerking betreft denken aan
een camee met dezelfde kleuren en stijl in
de 'intaglio'relevato'-technieki, die we
tijdens ons eerste bezoek aan de Hermitage
in Leningrad in 1986, hadden gezien.
De steen uit de collectie van het Koninklijk
Penningkabinet, met een afbeelding van een
vorstin, waarvan men aannam dat het Maria
Stuart was, intrigeerde ons. Het gaat om een
camee van 38x37mm. (afb.l)
Het portret, een 3/4 borstfiguur naar
links, is gegraveerd in de creme-witte, bijna
rozeachtige laag van een onyx, tegen een
grijsblauwe achtergrond, (inventaris-nr
1803). De afbeelding op de steen vertoont
echter niet het gebaiikelijke gezicht en
vooral niet het kapje waarmee de koningin
van Schotland gewoonlijk werd afgebeeld.
Deze steen deed ons onmiddelijk denken
aan een camee die Elizabeth I voorstelt,
uitgevoerd in dezelfde steensoort en techniek, die Julia Kagan ons tijdens ons bezoek
aan de Hermitage had laten zien en fotograferen (Kagan 1018). We bespraken met
de Russische specialiste het bijzondere van
dit geheel witte portret, gezien de talrijke
portretten van de koningin van Engeland,
die er in haar tijd bestonden en die gehoorzaamden aan de door de vorstin voorgeschreven canons. We waren beiden van
mening dat het een symbool van de
koningin-maagd zou kunnen zijn. Het was
duidelijk geen werk van Coldoré-Julien de
Fontenoy, maar leek ons wel uit eenzelfde
of nauw verwante periode te stammen.
Deze camee, een borstbeeld naar links van
Elizabeth I, meet 40x30mm en is geheel
ongewoon door het coloriet. Op een grijswit-roze met blauw gelaagde onyx is de
vorstin in haar traditionele kostuum met
geplooide kraag afgebeeld. Al de portretten
van Elizabeth uit de l6e en 17e eeuw
werden echter in bruin met wit gelaagde
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sardonyx uitgevoerd, waarbij een kleurzone
als ovale omlijsting diende. In het geval van
camee Kagan 1018, is de ovale omlijsting
helemaal wit. De lijnen van het gezicht zijn
even volmaakt als op de prachtige camee
uit het Kunsthistorisches Museum in Wenen
(afb.2). Zo was de stand van zaken tot
onze ontdekking in Leiden.
Het portret op de camee in Leiden is ook
voorzien van een ovale omlijsting. De drie
gouden kettingen die op de kleding zijn afgebeeld, zijn gelijk aan die van Elizabeth I.
Tot nu toe werd aangenomen dat het om
een portret van Maria Stuart ging, vanwege
het wambuis en de geplooide kraag die de
vrouwelijke figuur draagt, maar deze toeschrijving was niet zeker We hebben geen
verklaring voor de hoofdbedekking van
deze jonge vrouw en ook het gezicht met
het terugwijkende voorhoofd, de wipneus
en de uitstekende kin (hoewel dat enigszins
verborgen wordt door de kraag) lijkt volgens mij niet op dat van Maria. Wie is het
dan en hoe kan het raadsel opgelost worden van het portret dat toch niet zomaar
een willekeurige vrouw uit de gegoede
burgerij van de l6e eeuw voorstelt? Dat
Maria en Elizabeth vaak tegenover elkaar
gesteld of met elkaar vergeleken worden
vanwege hun lot en hun historische betrekkingen, behoeft niet nader onderzocht te
worden. Met de toeschrijving van het
Hollandse portret aan Maria Stuart hadden
we echter geen vrede, juist vanwege de
aanzienlijke verschillen met de traditionele
portretten van de ex-koningin van Frankrijk.
Vooral het gekroonde kapje dat de vrouw
op de camee draagt, konden we niet verklaren. Maar het toeval is de nieuwsgierige
onderzoeker soms goed gezind.

jonge koningin. Op haar hoofd ontdekten
we bijna hetzelfde kapje en kroontje als op
de camee in Leiden (af 3). Naast het borstbeeld van haar echtgenoot, koning Frederik
II van Denemarken (afb. 4), stond dat van
koningin Sophie van Mecklenburg-Weimar.
De twee bronzen portretten zijn het werk
van Johan Gregor van der Schardt (inv.
Rosenborg 7.135)'. Het gaat dus om de
moeder van Christiaan IV, geboren in 1557
en gestorven in 1631. Ze huwde op l4-jarige leeftijd, werd koningin van Denemarken
in 1572 en was regentes van 1588 tot aan de
kroning van haar zoon op 29 augustus 1596.
Dezelfde expositie toonde ook een
geschilderd portret van haar uit omstreeks
1575 (afb. 5), waarschijnlijk gemaakt door
Antonius Sandfeldt^. De jonge koningin is
daarop afgebeeld als een charmant kindvrouwtje, in wier gelaat men al de trekken
van de iets later vervaardigde camee kan
onderscheiden. Op de camee draagt de
vorstin een vereenvoudigde tiara, versierd
met kleine knjisjes langs de rand, terwijl op
het brons een rand van telkens terugkeren-

Tijdens een studiebezoek aan het Koninklijk Museum Kasteel Rosenborg in Kopenhagen in 1989, ter gelegenheid van de
geweldige tentoonstelling over Christiaan IV
en Europa, vonden we de oplossing van het
raadsel. Temidden van de portretbustes en
portretschilderijen van Deense vorsten die
in groten getale in de zalen en gangen van
het kasteel staan, zagen we ons geconfronteerd met het kinderiijke gelaat van een
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' Onder 'intaglio
relevato'-techniek
verstaat men dat het
reliëf gedeelte van de
voorstelling niet
boven de omringende
rand uitsteekt:
vergelijk j . KAGAN L'art
en Europe occidental
au XVIIième siècle
(Leningrad 1981) lin
Russisch].
- Christiaan IV en
Europa (Kopenhagen
1989)23 nr 15
^ als voren, nr 14

Camee van koningin
Elizabeth I van Engeland (Kun.sthistorisches Museum,
Wenen)

Bustes van koning
Frederik II van Denemarken en zijn echtgenote .Sophie, door
J.G. van derSchardt
(Ro.senborg Museum,
Kopenhagen)

de familiewapens van de Mecklenburgs is
afgebeeld. Een klein veertje dat het kapsel
op de camee verlevendigt, wordt in ieder
geval op het brons niet afgebeeld. Op de
edelsteen zijn drie gouden kettingen afgebeeld, die gedragen worden op een wambuis met een kanten kraag, zoals die in de
mode waren in de tweede helft van de l6e
eeuw. Het beeld toont een gelaat met meer
geaccentueerde trekken, maar heeft dezelfde hoofdbedekking en kroon in de vorm
van een omgekeerde conus als de camee.
Zowel op het brons als op de camee
draagt Sophie een wambuis met pofmouwen. De maker van het bronzen borstbeeld
Van der Schardt woonde in 1578 en 1579 in
Kopenhagen, voordat hij in 1580 in Nürnberg aankwam, waar hij voor Maximiliaan II
werkte. Het bronzen portret van Sophie
kent trouwens, net zoals dat van Frederik II,
een vreemde geschiedenis. Volgens de catalogus werden beide portretten door Frederik
VI in Wenen gekocht van Wilhelm von
Schönfeld die hen op zijn beurt in 1782 had

gekocht op een verkoping van voorwerpen,
afkomstig uit de Kunstkammer van Rudolf II
in Praag. Als dan de camee Sophie zou
kunnen voorstellen op 18 a 20-jarige leeftijd,
wordt het borstbeeld waarop zij een beetje
ouder lijkt, gedateerd tussen 1578 en 1580.
Het is interessant op te merken dat Van der
Schardt omstreeks 1530 in Nijmegen geboren werd. Het feit dat de afbeeldingen van
Elizabeth I en Sophie van Denemarken op
twee bijna identieke stenen staan, zou
natuurlijk verklaard kunnen worden, doordat de graveur van de twee cameeën één en
dezelfde persoon is.
De bewerking van de wambuizen en de
halskettingen is nauw verwant en vooral de
manier de steen te gebruiken om het ovaal
van het portret te vormen, is een element
dat bijdraagt tot de eenheid. Heel toevallig
bevindt zich op een oude terrine van het
Penningkabinet - nu in bruikleen bij het
Rijksmuseum Amsterdam - een camee met
een afbeelding van Elizabeth I, uitgevoerd
op een witte onyx met een grijze ondergrond (afb. 6). Er zijn slechts twee verschillen met het portret in de Hermitage:
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Schildering van
koningin Sophie door
Antonius Sandfelt
(Rosenborg Museum,
Kopenhagen)

*0ff

Camee van koningin
Elizabeth I van
Engeland op terrine
van Amalia van Solms
(Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet, Leiden; foto
Rijksmuseum, Amsterdam)
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- er is geen witte omlijsting (misschien
leende de steen zich er niet toe);
- de vorstin draagt de Orde van de Kouseband niet, zoals op al haar andere
portretten wel het geval is (we hebben
de indruk dat het medaillon is 'uitgewist').
Ook dit portret moet aan het eind l6e begin 17e eeuw of iets later gedateerd worden. De terrine, eens toebehorend aan
Amalia van Solms, is van Hollandse makelij
en afkomstig uit Den Haag, zoals men ons
in Amsterdam vertelde. De Hollandse oorsprong van het zilverwerk lijkt ons wel
zeker, de cameeën zijn echter afkomstig uit
meerdere ateliers (Milaan, Italianen in Praag,
Frankrijk of Vlaanderen). Eén camee zou
een 'broer' kunnen zijn van een camee van
Ferdinand II in het Kunsthistorisches
Museum in Wenen, volgens Eichler-Kris
afkomstig uit Zuid-Duitsland.
Wegens de samenhang van de camee
van Sophie en de twee portretten van Elizabeth I hebben we zeer sterk de neiging om

aan een atelier in Nijmegen of omgeving te
denken. Daarbij moeten we ook in gedachten houden dat Anne de dochter van Sophie
en de zuster van Christiaan IV, huwde met
Jacobus I, de vader van Karel I van Engeland. De cameeën met dezelfde stijl zijn dan
misschien niet van een graveur uit Nijmegen, maar dan toch wel van een graveur
die, werkend in Holland, het Engelse hof
heeft gediend. Misschien dat Julia Kagan de
draad van deze geschiedenis kan opnemen,
in haar onderzoek naar de 'witte' camee van
de Hermitage. We denken dat zij misschien
het Elizabeth-portret op de Van Solmsterrine nog niet kent. Zou zij, die zoveel
geschreven heeft over Elizabeth, dan nu de
sleutel in handen hebben? De camee in
Leiden heeft haar ware vorstin hervonden:
Sophie van Denemarkenl Nu rest nog de
maker ervan te vinden. De weg is open ... •

De auteur bedankt drs H.W Jacobi en dr J.P.A. van der
Vin van het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet
in Leiden, dr Nogens Boucard van het Rosenborg
iviuseum in Kopenhagen, dr Rudolf Distelbergen van het
Kunsthistorisches iviuseum in Wenen, dr R. Baarsen van
het Rijksmuseum in Amsterdam en prof. M, Souslar en
dr Julia Kagan van de Hermitage in Leningrad voor hun
bereidwillige medewerking bij de totstandkoming van dit
artikel. De tek.st werd uit het Frans vertaald en bewerkt
door mevrouw drs M.E.R. Groen-Van Andel.
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^ Het is misschien de
moeite waard te vermelden dat Sophie de
dochter was van
hertog Ulrich III van
Mecklenburg, die in
1556 met Elizabeth
van Denemarken
huwde. Door haar
eigen huwelijk ging
Sophie dus terug naar
het vaderiand van
haar moeder
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Bankbiljettennieuws

Portugal Per 2 oktober 1989 heeft de
Banco de Portugal een biljet van 10.000
escudos in circulatie gebracht. De voorzijde
vertoont de neuroloog prof. A.E. Moniz
(1874-1955), met rechts een doorsnede van
de menselijke hersenen en de bloedsomloop, de keerzijde een allegorische afbeelding voorstellende de strijd tussen goed
en kwaad. Links daarvan de medaille behorende bij de Nobelprijs die Moniz in 1949
samen met de Zwitser Hess kreeg. Het
portret van Moniz doet ook dienst als watermerk. De hoofdkleur van het biljet is okergeel en het formaat is 177x75mm. Als blindenteken dient een kleine dubbele L op de
keerzijde. Het biljet heeft een veiligheidsdraad.

ERIK VAN DER KAM

lOO

Tsjechoslowakije Op 1 oktober 1989 is de
Statni Banka Ceskoslovenska begonnen met
de uitgifte van een nieuw 100 koruna biljet.
Op de voorzijde staat de Tsjechische
president K. Gottwald (1896-1953) en op de
keerzijde een aantal beroemde Praagse
gebouwen. Het formaat van het biljet is
I47x67mm en de hoofdkleur is groen. Als
blindenteken fungeren vier sterretjes linksonder op de voorzijde van het biljet. Als
watermerk dienen bladmotieven afgewisseld
met de vijfpuntige ster, verspreid over het
gehele biljet.
Oostenrijk Per 17 oktober 1989 heeft de
Oesterreichische Nationalbank een nieuw
biljet van 5.000 schilling in circulatie geM U S, T
bracht. Op de voorzijde staat de componist
W.A. Mozart (1756-1791), op de keerzijde
het gebouw van de Weense staatsopera. Het
biljet heeft rechts naast het portret een doorzichtregister in de vorm van een masker en
"CONfXmJSEND S C H I L U N B L ,
daarnaast heeft het biljet een glanzende
beeltenis van Mozart linksonder op de
wapen van Oostenrijk. Het formaat van het
voorzijde. Bij kanteling van het biljet kijkt
biljet is l60x80mm en de hoofdkleur is
Mozart afwisselend naar links en naar
blauw-grijs en groen. Het biljet heeft een
rechts. Als watermerk dient het nationale
veiligheidsdraad. •
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Muntslag voor verre landen
's Rijks Munt slaat munt voor Uruguay

Uruguay is de kleinste republiek van ZuidAmerika. Het land telt ca. 3 miljoen inwoners op een oppervlakte van ca. 187.000
km2. De voornaamste inkomstenbronnen
vormen veeteelt en vleesindustrie. Als
munteenheid kent men de peso, onderverdeeld in 100 centesimos.
In het begin der vijftiger jaren nam de
behoefte aan munten van 20 centesimos
steeds meer toe, zodat er een tekort aan
deze munt dreigde te ontstaan. De Banco
de la Republica Oriental del Umguay, een
instelling vergelijkbaar met een nationale
bank, doch in wezen een privé-onderneming, vatte dan ook begin 1953 het plan op
hierin verbetering te brengen door als aanvulling op de in 1942 uitgebrachte munten
van 20 centesimos en op de in 1953 geslagen lagere waarden, nieuwe stukken te
doen slaan. Men stelde zich hiertoe in verbinding met het handelshuis Theo Frank in
Montevideo, dat over goede relaties beschikte met munthuizen in diverse landen.
Frank wendde zich in eerste instantie tot
munthuizen in de USA, Engeland, Frankrijk,
Duitsland en Chili. Met Nederiand waren
de betrekkingen in die jaren matig, zodat

's Rijks Munt pas op het alleriaatste ogenblik
in de gelegenheid werd gesteld om mee te
doen. Dit was dan nog in hoofdzaak te
danken aan de energieke interventie van
medefirmant Mario S. Musso van het handelshuis Frank, hoewel ook de toenmalige
deviezenpositie bij de uiteindelijke beslissing een rol speelde. De ingediende offertes
van Kededand en Engeland waren het
gunstigst, die van de USA - die bovendien
betaling in de uiterst schaarse dollar verlangde - het meest ongunstig. Daar Uruguay
op dat moment over behoorlijke guldenreserves beschikte kreeg Nederland uiteindelijk de opdracht.
De Banco de la Republica Oriental del
Uruguay - hierna kortweg 'de Bank' genoemd - veriangde een ronde munt met
verticale kartelrand van 3g en I8V2 mm,
bestaande uit een zilver/koper legering van
720 Ag/280 Cu. De toegestane tolerantie op
de legering bedroeg 3/1000 naar boven en
naar beneden en op het gewicht één munt
op iedere zestig eenheden, eveneens naar
boven en naar beneden. De voorzijde van
de munt diende het portret te tonen van
generaal José Gervasio Artigas (1764-1850),
grondlegger van de staat Uruguay die als
'Vader der onafhankelijkheid' de geschiedenis in ging. Artigas streed tegen Spanje,
bewerkte de opstand van de Orientales en
stelde in 1815 een voorlopige regering
samen. In 1825 wist hij het land voorgoed
van Brazilië los te maken. In 1828 volgde de
erkenning van Uruguay als onafhankelijke
staat onder druk van de Britse regering,
mede in het belang van haar handelsbetrekkingen. In 1830 gaf Artigas aan
Uruguay een grondwet. Het omschrift van
de voorzijde van de munt diende te luiden
REPDliLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Onder het
portret moest de naam ARTICAS en het jaartal
1954 worden aangebracht. De keerzijde
moest hetzelfde motief tonen als dat op de
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20 centesimos van 1930 en 1942, bestaande
uit een vijftal korenaren met waardeaanduiding.
De aanvraag behelsde tien miljoen stuks,
die door 's Rijks Munt werden aangeboden
voor ƒ 2.450.000 cif Montevideo, d.w.z.
inclusief de waarde van de partij munten,
de verzekering en de vrachtkosten. Ook de
commissie voor de Firma Frank was hierbij
inbegrepen. Bovendien moesten ponsoenen
door Uruguay beschikbaar worden gesteld,
zoals in eerste instantie bij de aanvraag van
11 december 1953 was toegezegd. De Bank
accepteerde de aanbieding en het contract
werd op 11 augustus 1954 te Montevideo
ondertekend, waarbij Musso als agent voor
's Rijks Munt optrad na hiertoe behoorlijk te
zijn gemachtigd. In het contract was een
clausule opgenomen waarin ook de overdracht van de te Utrecht gebruikte stempels
was geregeld. De levering van de munten
diende binnen vier maanden na datum van
goedkeuring van de proefstukken plaats te
vinden onder voorbehoud van force
majeure.
Reeds op 13 augustus 1954 bevestigde
Musso een tweetal originele matrijsplaquettes (d.w.z. reductiemodellen) van de
Bank te hebben ontvangen, die aangetekend aan 's Rijks Munt werden toegezonden. Musso voegde er aan toe, dat één van
de matrijzen overeenkwam met de gouden
5 peso en de andere met de zilveren 20
centesimos, beide aangemunt ter gelegenheid van het eeuwfeest van de grondwet
van 1830. De matrijzen dienden voor vervaardiging van de muntstempels volgens de
wet van 28 november 1953De gouden 5 peso van 1930 was in
Frankrijk geslagen. De originele matrijs hiervoor was destijds gegraveerd door Bazor,
toen stempelsnijder bij de Monnaie te Parijs.
Het door 's Rijks Munt te vervaardigen
muntstempel voor de voorzijde van de
nieuwe munt diende hiermede in overeenstemming te worden gebracht, uiteraard met
aanpassing van het jaar van aanmunting tot
'1954' en onder weglating van de signatuur
L. BAZOR. Het muntstempel voor de keerzijde
moest zijn conform de matrijs die voor de

keerzijde van de 20 centesimos munt van
1930 was vervaardigd. Deze matrijs was
gegraveerd door Turin, een in Brazilië
geboren stempelsnijder die nog bij Van der
Stappen in de leer geweest was. Dezelfde
keerzijde-matrijs had ook gediend voor de
in Santiago geslagen 20 centesimos 1942.
Deze laatste hadden een gewicht van 3,2g,
dus iets zwaarder dan die van 1954. Zowel
op de voor- als op de keerzijde moest een
uniforme kartelrand worden aangebracht,
zoals ook voorkwam op Bazors matrijs voor
de 5 peso 1930. Beide matrijzen dienden
aan de Bank te worden teruggegeven zodra
de opdracht zou zijn uitgevoerd. Uiteraard
had het door Uruguay beschikbaar stellen
van stempelmateriaal een gunstige invloed
op de levertijd. Voor leveringen van munten
voor Uruguay in 1953 had de Royal Mint in
Londen de stempels zelf moeten vervaardigen op basis van de tekeningen verstrekt
door de Honoraire Raad, het toezichthoudend orgaan van de Bank.
Er deden zich nog enkele vragen voor
met betrekking tot de plaatsing van het
jaartal met eerbiediging van de beeltenis
van Artigas. 's Rijks Munt stelde voor dit aan
te brengen op de plaats van de signatuur
van Bazor. Ook wilde men het Utrechtse
muntteken 'mercuriusstaf aanbrengen op de
plaats van het muntteken van Santiago,
zoals dit voorkwam op de in 1942 uitgebrachte munt van 20 centesimos. De Bank
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Het gewicht van de tien miljoen munten,
besliste omgaand dat het jaartal op het
die eerst in zakken en vervolgens in houten
onderste gedeelte van de voorzijde moest
worden aangebracht en de naam ARTIGAS in kisten waren verpakt, bedroeg ruim 30 ton.
De verzending vond in één partij plaats met
horizontale lijn onder het borstbeeld. Wat
het m.s. 'Alioth' van de Rotterdam - Zuidhet muntteken betreft ging men accoord
met plaatsing aan de voet van de tarwearen. Amerika Lijn, dat 3 maart 1955 van
Rotterdam vertrok en 28 maart 1955 te
Nadat een en ander was geregeld, zond 's
Montevideo arriveerde. De zending was bij
Rijks Munt op 3 december 1954 twee maal
de Nederia'ndse Handel Maatschappij
een viertal proefstukken in etui ter goedverzekerd tegen een premie van 0,1375%
keuring aan Musso, die deze aan de
inclusief molestrisico. Het lag in de bedoeHonoraire Raad van de Bank voorlegde.
ling de zending in Montevideo plechtig te
Men bleek eenparig zeer tevreden, zodat
ontvangen in aanwezigheid van diverse
de eigenlijke muntslag kon beginnen. Het
autoriteiten, waartoe men ook de NederMuntverslag over 1954 vermeldt ter zake:
landse gezant had uitgenodigd. Deze
Nadat in het begin van 1954 van de zijde
van de Banco de la Republica Oriental del schreef echter op 7 mei 1955 aan Den Haag
Uruguay het verzoek was ontvangen deel te dat de ontvangst geen doorgang had kunnemen aan een inschrijving tot aanmunting nen vinden doordat plotseling een epidemie
van kinderverlamming was uitgebroken.
van tien miljoen zilveren munten van 20
centesimos voor de Republiek Uruguay, vondOp grond hiervan hadden de gezondheidsop 11 augustus te Montevideo door tussen- autoriteiten verboden aan boord van de
komst van een gemachtigde de tekening van schepen te gaan, zodat de plechtigheid
moest worden afgelast. De munten waren
het desbetreffende contract plaats. Na
gereedkomen van het benodigde stempelge- ook nog niet uitgepakt of gecontroleerd
reedschap werden in het einde van decem- door gebrek aan tijd. De afwikkeling van
ber de daarmede vervaardigde proefslagen de order vond practisch geheel plaats door
goedgekeurd, zodat in bet nieuwe jaar met Musso, daar de firma Theo Frank intussen
de aanmunting kon worden begonnen. De werd ontbonden. Musso had een eigen hanvereiste machtiging tot deze muntslag voor delshuis opgericht en toonde zich bijzonder
een vreemde mogendheid werd verleend bij actief. Hij toucheerde een commissie van
Koninklijk Besluit van 22 september 1954, ƒ 35.000 die hij echter met Frank deelde.
No. 16.
Het voor de muntslag benodigde materiaal had 's Rijks Munt overgenomen van het
Nederiandse muntwezen. Verbruikt was
21.553,4837kg fijn zilver a ƒ 104,26 per kg
en 8.406,773kg koper a ƒ 276,38 per 100 kg,
zodat de materiaalkosten ƒ 2.270.401,14
bedroegen. Bovendien waren er nogal wat
onkosten, zoals vracht, provisie voor De
Nederiandsche Bank, kosten voor de vergunning, commissie voor Musso en vanzelfsprekend het arbeidsloon. Op 24 maart 1955
zond 's Rijks Munt de beide originele matrijzen aan de Ambassadeur der Nederlanden
te Montevideo, met het verzoek deze aan
Musso af te geven.
Het is vrijwel onbekend dat van deze munt
ook gouden afslagen zijn vervaardigd. Daartoe had de Banco de la Republica Oriental
del Uniguay op 18 maart 1955 een prij.sop-
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gave gevraagd voor 300 stuks, af te leveren
in fijn lederen etui. Op de munten diende
de letter E te worden aangebracht. Dit voorschrift werd noch verklaard, noch werd naar
de bedoeling gevraagd, doch het ligt voor
de hand te veronderstellen dat hiermede de
afkorting van 'ensayo' of 'essai' (proeO is
bedoeld, naar analogie van de in 1930 in
Parijs geslagen munten, 's Rijks Munt zond
op 1 april 1955 een foto, die de uitvoering
toonde, vroeg accoord en tevens of de aanbieding in dollars moest worden gesteld.
Op 13 april 1955 verklaarde de Banco de la
Republica Oriental del Uaiguay zich
accoord met de uitvoering.
Nadat van De Nederiandsche Bank
toestemming was verkregen voor uitvoer,
diende 's Rijks Munt op 21 april 1955 een
aanvraag voor een uitvoervergunning in
voor 300 stuks (I8V2 mm in dukatengoud
van óg, goudwaarde circa ƒ 27 per stuk).
De vergunning werd verieend onder nr.
Dws/TV nr GEM5874499. Op 26 april 1955
offreerde 's Rijks Munt 300 stuks als gevraagd tegen een prijs van ƒ 13.350 of
US $ 3.500 cif Montevideo. Dezelfde dag
besloot de Honoraire Raad van de Banco de
la Republica Oriental del Uruguay dat de
munten niet van de letter E dienden te worden voorzien: blijkbaar was men tot het
inzicht gekomen, dat het gouden afslagen
betrof en geen proeven.
Ofwel vond men in Umguay de prijs te
hoog ofwel het aantal te groot, want op
9 mei 1955 vroeg Musso een nieuwe offerte
voor slechts 100 stuks, die op 17 mei 1955
door 's Rijks Munt telegrafisch werden aangeboden voor ƒ 4.900 of US S 1.290 cif

Montevideo. Op 30 mei 1955 werd tegen
deze prijs besteld voor betaling in Nederlandse guldens; aanmunting vond plaats
volgens de wet van 28 november 1953.
Reeds op 22 juni 1955 waren de munten
gereed en zond men de factuur naar
Uaiguay. De munten volgden op 23 juni
1955 in een pakket met een gewicht van
3,8kg dat op het kantoor Leidseplein in
Amsterdam aan de KLM werd overgedragen
om naar Montevideo te worden gevlogen.
Een factuur voor de Kamer van Koophandel
en voor legalisatie door het Consulaat van
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HOLLEMAN

postbus 3242

munten
tel. 053-338779
7505 DE Enschede

Wij hebben stand 6 op de
HOLLAND COIN FAIR

Phoenicië, Tyre FR V2 shekel 126/5 v. Chr.
vz. Melqarth kz. adelaar

475,-

Keizer Caracalla 198-217 Phanton, kz. Serapis

295,-

Rekenpenning van Dordrecht 1599
krijgsraad te Maastricht en Emmerik

Wilhelmina 25 cents 1919 FDC

65,-

160,"

Het adres voor antieke, provinciale en Koninkrijksmunten.
Grote sortering rekenpenningen.
VRAAG ONZE GRATIS PRIJSLIJST AAN!!
lid Nederlandse Vereniging van Munthandelaren

Uaiguay werd bijgevoegd. Volgens de KLM
zou voor een dergelijke legalisatie een bedrag van ƒ 65 verschuldigd zijn. De zending
werd nog verzekerd op Lloyd's condities
van huis tot huis tegen een premie van l^/oo.
Uiteraard gaf men Musso telegrafisch kennis
van de verzending. Ook het Muntkabinet
van 's Rijks Munt werd niet vergeten, want
met afleveringsorder 134 van 23 juni 1955
kwamen twee gouden en twee zilveren
exemplaren in de collectie voor een totaalprijs van ƒ 55,50; deze stukken zijn uiteraard
nog in de verzameling aanwezig.
Op 27 juni 1955 werd bericht van Musso
ontvangen dat de munten bij de Generale
Directie van de douane waren aangekomen,
terwijl de betaling van het bedrag van
ƒ 4.900 werd geregeld. Men liet weten zeer
tevreden te zijn. In plaats van de overeengekomen ƒ 65 berekende de KLM echter
ƒ 70 voor de legalisatie, 's Rijks Munt ging
hiermede niet accoord, temeer omdat de
scheepszending via Rotterdam door het
Consulaat van Uruguay aldaar gratis was
gelegaliseerd omdat het een zending voor
een staatsinstelling betrof De KLM besprak
de kwestie diepgaand met het Consulaat in
Amsterdam. Die beweerde echter dat hun
collega's in Rotterdam fout zouden hebben
gehandeld, omdat de Banco de la Republica
Oriental del Uruguay, hoewel nauw met de
regering verbonden, een autonome instelling was en geen staatsinstelling. De KLM
excuseerde zich teveel te hebben berekend
en crediteerde 's Rijks Munt voor het ver.schil van ƒ 5, dat aan een misverstand was
te wijten.
Al wordt ons muntgeld dan ook bij 's
Rijks Munt geslagen, overboord gooien doet
deze instelling het beslist niet. Zelfs voor de
meegeleverde honderd etuis diende de
Munt op 14 juli 1955 bij de belastingdienst
nog een verzoek tot teruggave van de
omzetbela.sting in. Het dossier vermeldt
helaas niet of deze teruggave inderdaad
werd verleend... 1
Bron: archief van ',s Rijks Munt, 1912-heden doos 48
(met dank aan consereator A.A.J. Scheffers voor
beschikbaarstelling van de gegevens).
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meer dan ooit
is munten kopen een zaak van
vertrouwen...
leden van de n.v.m.h. zijn uw
vertrouwen waard!
opgericht 25 januari 1982 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 eerlijlte voorlichting
l<walificatie volgens gangbare normen

ledenlijst per 1 januari 1990
lijst van aaneengesloten munthandelaren in alfabetische volgorde:

Bussumse postzegelen munthande!
J.W. Eeckhout
Kapelstraat 20
1404 HX Bussum
02159-16288
Munthande! Crvitat
A.H.G. Drouven
Luttekestraat 31
8011 LP Zwolle
038-223368
Coinselling Hoogeveen
B.H. Hagemeijer
V. Echtenstraat 23
7902 EK Hoogeveen
05280-73634
A.G.van der Dussen B.V.
Hondstraat 5
6211 HW Maastricht
043-215119
Munth. Karel de Geus
Stratumsedijk 47a
5611 NC Eindhoven
040-123455
Munttiandel Hekra
L H . Helderton
Molenstraat 25
4061 AB Ophemert
03445-1392
Muntli. Hollandia B.V.
A. Braun
De Zande 40
8278 AK Kamperveen
05203-320
H.B.U. n.v.

secretariaat n.v.m.h.
postbus 5803
3290 AC Strijen

Rosmarijnsteeg 7
1012 RP Amsterdam
020-222530

Torenplein 7
9231 CG Surhuisterveen
05124-1925

Holleman-munten
Mevr. M. Helleman
Min. Dr. Kuyperplein 64
7522 AW Enschede
053-338779

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

Munt- en postzegeihandel J. Speyer
Winkelcentrum Hilvertshof
Postbus 1415
1200 BK Hilversum
035-12996

Honingti Munten
J.C. Honingh
Dorpsstraat 155
1566 AE Assendelft
02987-3094

Van Roelcei B.V.
E.D.J. van Roekei
Postbus 3
1400 AA Bussum
02159-48684

L. Kevelam
Speulderweg 15
3886 LA Garderen
05776-1955

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

D.F. Felderhoff
Herengracht 434-440
1017 BZ Amsterdam
020-298012

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

C.A.M. Kienhorst
Steenstraat 16
7571 BK Oldenzaal
05410-15879

Munthandel Tiajectum
L. Loffeld
Croeselaan 249
3521 BR Utrecht
030-949709
Fa. Velraeds

Viel 6
6456 AT Bingelrade
04492-3700

Laurens Schuiman b.v.
Parklaan 25
1405 GN Bussum
02159-16632

Munthandel Verschoor
Merelsingel 12
3291 VH Strijen
01854-1719

Mevius Numisbooks
J. Mevius Jr
Oosteinde 97
7671 AT Vriezenveen
05499-61322

Robert Schuiman
Naarderstraat 67
1251 BG Laren
02153-10056

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

NiVIB Banl<
J. Evers
Herengracht 580
1017 CJ Amsterdam
020-5577375

C.J.G. SchuurmanRijnhoit
Emmastraat 13
7075 AL Ettten (GId)
08350-27781

Comesponderend iid:
W. Albrecht
Mijnz Zentrum
RubensstraBe 42
5000 Köln 1 - B.R.D.

Munthandel OostBral>ant
M. v. Berkom
Carmelietenstraat 10
5341 EG Oss
04120-24123
Postzegel- en munthandel T. Peters

Sipiro Munten
P Willems
Nassaulaan 5
6721 DW Bennekom
08389-18064
Spaar-en
Voorschotbank
J. Bekkema

De heer J. Eisen
Tervurenlaan 65
1040 Brussel
België

Weet u dat er n.v.m.h.-geschenkbonnen bestaan van ƒ 10,- en ƒ 25,-?
IVlisschien een leuk idee om eens kado te geven.
Verkrijgbaar bij bovenstaande munthandelaren.
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Penningnieuws

FRANK LETTERIE

Nicuw wcrk van medailleurs, nieuwe uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten.
Goed reproduceerbare foto's met gegevens sturen aan F.T.S. Letterie, Hamminkweg 1, 7521 RB Vorden (05752-2697).
Gelieve tevens te 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.

FACULTEIT GENEESKUNDE VAN DE
ERASMUS UNIVERSITEIT Deze nieuwe
erepenning (brons, gegoten, 80mm) is een
ontwerp van Frank Letterie. Op de voorzijde
staat het portret van Erasmus met zijn handtekening; de keerzijde vertoont een uil als
symbool van wetenschap en onderwijs en
een haan als symbool van Asklepios. Het
omschrift luidt FACULTEIT GENEESKUNDE ERASMUS
UNIVERSITEIT ROTTERDAM.
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EREPENNING, RIJKSHOGESCHOOL IJSELLAND De erepenning van de Rijkshogeschool IJselland is eveneens door Frank
Letterie ontworpen in opdracht van bovengenoemd instituut voor hoger beroepsonderwijs in Deventer De penning is in
zilver gegoten en heeft een diameter van
80mm.
Op de voorzijde is een verbeelding te
zien van het IJselland met rivier, stad
(Deventer) en land, vergezeld van de tekst
IJSELUND.

De afbeelding op de keerzijde verwijst
naar de verschillende beroepen, waarvoor
dit instituut opleidt. De twee figuren slaan
op die opleidingen waarbij het contact
tussen mensen centraal staat, zoals het
hoger gezondheidsonderwijs, het hoger
maatschappelijk en pedagogisch onderw-ijs
en het hoger economisch onderwijs. De
erienmeijerkolf symboliseert de relatie
mens-techniek in de chemische opleidingen
bij het hoger technisch onderwijs en het
eikenblad tenslotte staat voor de relatie
mens-natuur in de opleiding milieukunde;
omschrift RIJKSHOGESCHOOL IJSELLAND.

EACH MAN IS AN ISLAND (1988) Het onderwerp van de penning is de beroemde zin
van de Engelse priester-dichter John Donne
'Each man is an island'. De enigszins ovale
penning heeft de vorm van een fallussymbool waarbij de pijl als een insnijding naar
binnen is gekeerd, daarmee symboliserend
de in zichzelf gekeerde mens. Het eilandkarakter wordt voorts benadrukt door de
palmboom op de voorzijde. Gietpenning
door Jan Paul Kruimel, 65x57mm.
John Donne leefde van 1572 tot 1634;
hij was deken van St.Paul's Cathedral te
Londen. Donne geldt als een van de grootste 'metafysische' dichters.

RUITERS TE PAARD EN MIJN BROER FONS
Beide giet-penningen zijn vrije ont\s'erpen
van de Amsterdamse beeldhouwer Peter
Erftemeijer, uitgevoerd in brons, 70mm resp.
65mm. De eerste penning is geïnspireerd
op een door de beeldhouwer gemaakt plastiek; de foto van de tweede penning is gemaakt naar een klei-afdrukje.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
150 JAAR (1988) Deze gietpenning van
58mm is eveneens een ontwerp van Jan
Paul Kmimel.
Voorzijde: in het midden de jaartallen
1838 en 1988, waarvan het eerste en laatste
cijfer gemeenschappelijk zijn, hetgeen de
continuïteit benadrukt; omschrift HOGE RAAD
DER NEDERLANDEN.

Keerzijde: het penningvlak is verdeeld
in vijf gelijke driehoekige delen en in elk
daarvan bevindt zich een hoofd zonder oogpartij; hiermee wordt de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht weergegeven
(vergelijk Vrouwe Justitia met blinddoek).
De penning kan als een tol ronddraaien
door de vormgeving van de keerzijde.
Daarmee is aangegeven dat de rechtspraak
in de Hoge Raad door vijf raadsheren, ertoe
kan leiden dat uiteindelijk de mening van
één van hen de doorslag geeft. •
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ROBERT SCHULMAN
Het zal even wennen zijn.
Met ingang van 1 j a n u a r i 1 9 9 0 niet meer naar Amsterdam,
maar naar het schildersdorp LAREN.
Voor:
MUNTEN

Van de oudste tijden (± 700 v. Chr.) tot heden van de gehele wereld.

PENNINGEN

Van de Renaissance tot ± 1940, géén moderne commerciële uitgaven.

BOEKEN

Onmisbaar voor iedere verzamelaar. Op ieder gebied, moderne en
antiquarische boeken.

PAPIERGELD

Een jong verzamelgebied met toekomst.

VEILINGEN

Hierdoor kunt u enkele stuks of complete verzamelingen verkopen.
Via onze veiling-catalogi bereikt u verzamelaars over de gehele wereld.

TAXATIES

Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en verkoop.

PRIJSLIJSTEN

Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten.

MANCOHJSTEN

Indien ingezonden berichten wij u nieuwe aanwinsten,
die op uw lijst voorkomen.

GARANTIE

Wij garanderen alle door ons verkochte voorwerpen op
echtheid en kwaliteit.

ADVIEZEN

Gevorderde en beginnende verzamelaars helpen wij graag verder op weg.

ROBERT SCHULMAN
Hét adres voor iedere verzamelaar
NAARDERSTRAAT 67 - 1251 BG LAREN (NH) - TELEFOON 02153-10056
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Xle Congres International de numismatique

Over anderhalf jaar - van 8 tot 12 september 1991 - zal weer het zesjaariijkse
Internationale Numismatische Congres
worden gehouden, ditmaal te Baissel. Op
deze congressen ontmoeten vele honderden
numismaten elkaar voor het uitwisselen van
nieuwe onderzoeksresultaten door middel
van voordrachten en diapresentaties.
Overigens zijn onder de bezoekers niet
alleen universitaire of museale medewerkers
te vinden, maar ook (weten,schappelijk)
geïnteresseerde verzamelaars en handelaren.
Het is dus zeker niet alleen een bijeenkomst
voor beroepsnumismaten, waar slechts
degenen worden toegelaten die zelf een
bijdrage leveren door lezing en discussie.
Integendeel, een grote opkomst van nietprofessionele beoefenaars wordt op prijs
gesteld, zodat de meest recente stand van
het onderzoek ook buiten de enge kring
van collega's snel bekend zal kunnen worden. Aan deelname worden geen andere
eisen gesteld dan betaling van het inschrijfgeld. De voertalen zullen als akijd Engels.
Duits, Frans en Italiaans zijn. De organisatoren willen alle deelgebieden van de
numismatiek aan bod laten komen; men
hoopt vooral dat de deelnemers aandacht
zullen besteden aan de raakvlakken met
andere disciplines zoals archeologie en
kunstgeschiedenis. Juist vóór het congres
zal de nieuwe Survey of numismatic
research uitkomen, waarin de schriftelijke
productie van de voorafgaande zes jaar is
samengevat.
Minstens zo belangrijk als de grote
hoeveelheid verantwoorde numismatische
kennis die tijdens de zittingen tentoon gespreid zal worden, is de informatie die opgepikt wordt in wandelgangen, op recepties
en aan het ontbijt. Men ontmoet er eindelijk de gezichten horend bij de namen die al
langer bekend zijn uit publicaties, men
verstevigt bestaande contacten en maakt er

nieuwe vrienden bij. Het gaat er altijd heel
gemoedelijk aan toe, niet in de laatste plaats
door de ene excursiedag in het weekprogramma.
Het congres in Brus,sel wordt gehouden op
een moment dat 100 jaar eerder in diezelfde
plaats het eerste internationale numismatische congres plaats vond. Toen was het
Koninklijk Belgisch Genootschap voor
Numismatiek juist 50 jaar oud en bereikt nu
de respectabele leeftijd van 150 jaar, evenals
de door haar uitgegeven Revue beige de
numismatique. In 1890 besloten de in
Brussel aanwezige Nederlanders overigens
tot de oprichting van een eigen Genootschap, waarvan het eeuwfeest in 1992
gevierd kan worden.
Het congres zal plaatsvinden in het
Congrespaleis in het hart van Brussel, nabij
het oude centrum van de stad waar men
ook diverse belangrijke musea aantreft. Een
gedetailleerd programma zal in de loop van
deze zomer beschikbaar komen; de lezers
van De Beeldenaar zullen hierover dan
naders kunnen lezen. Voor Nederiandsé
liefhebbers is 'Brussel' een buitenkans die
zij zich niet mogen laten ontgaan: deze
congressen worden steeds in een andere
plaats gehouden en de volgende keer is het
vast veel verder van huis, wellicht buiten
Europa. De organisatie stelt het bijzonder
op prijs als deelnemers zich nu al aanmelden of dat doen meteen na ontvangst van
het programma; snelle aanmelding is gewenst
voor hen die een voordracht willen houden.
Verzoeken om inlichtingen, programma's en
aanmeldingsformulieren kunnen gericht
worden aan Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet in Leiden of aan de congresorganisatie:
Mw. Ghislaine Moucharte, secretaris
Xle Internationaal Numismatisch Congres
p/a College Erasme, place Blaise Pascal 1
B-1348 Louvain-la-Neuve, BELGIË •
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Geld van het Koninkrijk
Tentoonstelling in Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet

Tegelijk met de opening van de Holland
Coin Fair 1990 in het Rijksmuseum van
Oudheden zal ook de nieuwe expositie van
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet
worden geopend. Deze expositie in de
tentoonstellingszaal op de eerste verdieping,
zal het meest populaire gebied van de
Nederiandse muntverzamelaars behandelen:
het geld van het Koninkrijk der Nederlanden van 1814 tot heden.
In een tiental vitrines wordt een overzicht gegeven van alle typen munten, waarbij vele proefmunten, zeldzame jaartallen en
bijzondere afslagen. Een voorbeeld hiervan
is een complete serie gouden afslagen van
de munten van koning Willem III. Van het
papiergeld van Nederiand wordt slechts een
keuze getoond; een compleet overzicht zou
teveel ruimte innemen. Te zien zijn een
aantal prachtige bankbiljetten vanaf 1814,
enkele zeer zeldzame muntbiljetten vanaf
1846 en de bekende zilverbons vanaf 1914.
Ook zal een uniek bankbiljet te zien zijn:
het eerste biljet van De Nederiandsche
Bank, ƒ 25 no 1 van 5 april 1814 ! Tevens
wordt aandacht besteed aan het noodgeld
uit de Eerste en Tweede Wereldooriog en
de in de Verenigde Staten van Amerika
gemaakte Nederlandse munten en biljetten.
Naast het geld van Nederiand wordt in een
speciale vitrine aandacht besteed aan het
geld van de overzeese gebiedsdelen. Aan
het eind van de expositie is één vitrine ingericht met zeldzame en speciale stukken en
één vitrine met informatie over het verzamelen van Nederlandse munten.

E.J.A. van Beek, werd in 1988 uitgegeven
als spaarpremium van de Nederiandse
Middenstandsbank en was toen niet in de
boekhandel verkrijgbaar Een restantpartij is
door de uitgever teruggekocht en zal tijdens
de Holland Coin Fair voor het eerst in verkoop zijn voor de speciale prijs van ƒ 14,95.
Dit met een groot aantal prachtige kleurenfoto's geïllustreerde boek geeft alle verzamelaars interessante achtergrondinformatie
over de munten en het papiergeld van
Nederland en de overzeesche gebiedsdelen.
De expositie is gedurende de Holland Coin
Fair geopend op dezelfde uren als de beurs:
vrijdag 2 februari, 18.00-21.00 uur,
zaterdag 3 febmari 10.00-17.00 uur,
zondag 4 februari 11.00-17.00 uur.
Na de driedaagse beurs blijft de expositie
een vol jaar in het Penningkabinet te zien
op de gebruikelijke museumopeningstijden:
3 februari 1990 tot en met 27 januari 1991:
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur en
zondag 12.00-17.00 uur. Op 1 januari,
3 oktober en eerste kerstdag is het museum
gesloten. 1

In de tentoonstelling zijn ook twee
Apple Macintosh-computers opgenomen
waarin het publiek gegevens over het geld
van het Koninkrijk kan opzoeken.
Als catalogus bij de expositie zal het boek
Geld van het Koninkrijk beschikbaar zijn.
Dit boek, geschreven door H.W. Jacobi en
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DE ZESDE SERIE IN DE UNIEKE KOLLEKTIE HISTORISCHE MUNTEN VAN CHINA

DE YUAN-DYNASTIE (1279-1368)

De veroveringen van Gengis Khan
spreken zeer tot de verbeelding. Zijn
machtig Mongoolse leger overrompelde op briesende paarden Azië en
Oost-Europa. Zo maakt hij een groot
deel van China aan zich belastingplichtig.
Maar het is Hu Bilie (of Choubilaï)
die de droom van zijn grootvader ten
uitvoer brengt: de vereniging van het
grootste Chinese Rijk aller tijden.
KULTUUR VERZACHT DE ZEDEN.
Getroffen door de indringende
charme van de Chinese kuituur maakt
Hu Bilie Peking tot hoofdstad van zijn
immense rijk en laat er een paleis voor
zich bouwen. Van daaruit verruimt hij
zijn blik op de wereld en op andere
kuituren.
Als Marco Polo tijdens zijn wereldreizen in China belandt, krijgt hij een
koninklijke ontvangst aan het Hof van
Hu Bilie. Hij verblijft er 16 jaar lang als
Mandarijn!
MARGO POLO,
EEN UITZONDERLIIKE MUNT TEGEN
SPECIALE VOORWAARDEN.

De Marco Polo
munt is een uitgave
van 1983 China gaf deze uit als eerbetoon aan de beroemde ontdekkingsreiziger. Zestien jaar lang leefde hij als eerste
Europeaan als Mandarijn aan het Hof
van Hu Bilie!
Wij reserveerden deze zeldzame
munt voor u. want ze hoort thuis bij de
meest waardevolle numismatische kollekties.

ONTDEK CHINA
TEN TIJDE VAN
MARCO POLO
HAALWAARDEVOUE CHINESE
KUNSTINHUIS.
Deze munl:en zijn
juweeltjes van Chinese
kunst, dank zij de fijne
Oosterse gravure en
d e perfekte muntslag.
Door het uitzonderlijk
hogerelièf komen d e
fijnedaails nog beter
tot hun recht

GUOSHOUIING
ingenieur, astronoom, matematlcus en hvdrosraaf

•lUANGDAOPO
Uitvindster van het hydraulisch
aangedreven spinnewiel.

M U N T K A R A K T E R I S T I E K E N
GOUDEN MUNT 100 YUAN

ZILVEREN MUNTEN 5 YUAN

laar van uitgifte
1989
Zuiver goudgehalte 916/1000
Diameter
23 mm
Gewicht van de munt ll.318g
Coudgewicht
ia367g
Zilvergewicht
0.951 g
Kwaliteit
"Proof"
Uitgifte wereldwijd
25 000 ex.

laar van uitgifte

1989

Zuiver zilvergehalte 900/1000
Diameter
36 mm
Gewicht
22,22 g
Ziivergewicht
Kwaliteit

20,00g
"Proof"

Uitgifte wereldwijd
2 5 000 sets

Wenst u meer te weten over
de munten van een kuituur die
ook op ons een grote invloed
heeft gehad?
Vraag dan vandaag nog vrijblijvend informatie aan met
bijgaande bon.

DE HISTORISCHE MUNTEN VAN CHINA
In het spoor van de Geschiedenis

LAAT U ZEVEN MAAL BETOVEREN.
I Alle munten uit deze historische ver1, zameling zijn wettig betaalmiddel in
China.
1 De fijne Chinese kunstgravure met uitZ, zonderlijk hoog reliëf en de perfekte
muntslag maken van deze reeks een
juweeltje in uw verzameling.
T De vormgeving van de afbeeldingen
) . is gebaseerd op historische dokumenten.
/ De uiterst beperkte oplage en de grote
7. vraag naar deze munten - vooral in het
Verre Oosten - maakt van deze kollektie
een waardevol bezit.
C Een doorzichtige kapsule beschermt
) . elk van de muntstukken die u worden
gepresenteerd in een handgelakt
verzameletui: de gouden apart, en de
4 zilveren samen.
Z Een genummerd certifikaat van de
ü. Chinese Nationale Bank garandeert
hun echtheid.
7 De meeste munten van de historische
I, kollektie zijn nog verkrijgbaar.

EEN UNIEK
MOOIE SERIE
t)eze serie is de zesdeuitëéti historische verzameling munten van
China. laarlijks vertellen één gouden
en vier zilveren munten ons een
hoofdstuk uit de bewogen Chinese
Geschiedenis.
Wilt u de munten verzamelen van
;een kuituur die ook op ons een grote
Invloed heeft gehad? Dan bent u nog
:t)iet te laat. want enkele vroegere uitiften zijn nog verkrijgbaar.

Schrijf voor meer informatie naar:

J A , ik wens meer informatie over de historische munten van China.
Ik heb al munten uit deze kollektie in mijn bezit: IA i
NAAM

M/V

1 NEEN 1 1

VOORLEHERS

ADRES

/

De Mongoolse Yuan-dynastie
in het grootste Chinese Rijk
aller tijden (1279-1368)

llDE VORIGE SERIES:
1984 Keizer Qin Shi Huang en
zijn terracotta krijgers
(^210v,C|
l i l 98 5 Confucius (551-479 V.C)
en de grondleggers van de
Chinese filosofie
De Han-dynastie en haar
grote uitvinders
(206v.C-220n.C)
De verfijning van de
Mg-dynastie (618-907)

AANVRAAGCOUPON
1

De Song-dynastie en as
Chinese kulturele renaissance
(960-1279)

POSTCODE
WOONPLAATS
Zend deze coupon terug naar
E.D.I. van ROEKEL BV - ANTWOORD NR 500 • 1400 VB BUSSUM

E.D.I. van ROEKEL b.v.
Antwoordnummer 500
1400 VB BUSSUM
Tel. 02159-48684

De muntvondst Randwijk 1987

Het was in de laatste dagen van november
van 1987, toen twee Betuwse vrienden de
vondst van hun leven deden. Zij waren bij
een buurman van één van hen bezig een
sleuf te graven voor lichte funderingen ten
behoeve van een eenvoudige garage en
stootten daarbij op een pot met onbekende
inhoud. Eerst drong het nog niet zo tot ze
door wat het precies was - munten, daar
leek het wel op, maar zij waren zo groen
uitgeslagen dat er niets op te herkennen
viel. Ze lieten de vondst zien aan de buurman die er ook niet goed raad mee wist en
zo kwam het dat de pot met oude munten
in diens achterhuis op een zoldertje werd
gezet en daar een kleine week bleef staan
zonder dat er nog veel aandacht aan werd
geschonken. De jongens maakten hun
graafwerk af en pas dagen later werd teruggekomen op de vondst. Onder een laag
groene schijfjes zaten kleinere schijfjes, die
ook dunner waren en een meer gele kleur
hadden. Of dat goud zou kunnen zijn? Bij
een lokale bank, waar enkele stukken getoond werden, won men nadere informaties
in en zo bleek dat de inhoud van de pot
inderdaad een echte goudschat was. Zoals
meestal bij schatvondsten het geval is,
speelde het toeval een grote rol. Hier niet in
de zin dat hij gevonden werd, maar meer
waarom hij nu pas tevoorschijn kwam. Al
vele jaren eerder namelijk waren pal naast
de plek waar de pot zat sleuven gegraven
voor telefoonkabel en waterieiding, nota
bene aan weerszijden ervan!

aloude spreuk Eigen haard is goud waard.
Heteren is klein, men kent elkaar en al
gauw kwam een geruchtenstroom op gang.
Ook de burgemeester kwam ter ore dat er
in de buurt van het tot zijn gemeente horende Randwijk een muntvondst was gedaan.
Hij stelde zich ter plekke van de vondst op
de hoogte, liet zich de munten tonen en
telde 541 goud- en 37 zilverstukken.
Drieëneenhalve kilo oude munten is veel en
dat zoiets zelfs op een burgemeester indruk
maakt, mag blijken uit de opmerking Ik heb
er in zitten graaien als de vrek van Molière'^.
De gezamenlijke eigenaars van de schat
begonnen te vermoeden dat de munten
waarschijnlijk een grote waarde vertegenwoordigden. Maar voor het zou kunnen
komen tot verdelen en te gelde maken, zo
wist de burgemeester, dienen muntvondsten
gemeld te worden aan de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek te
Amersfoort of het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden. Na overleg
konden de munten met toestemming van de
vinders en de grondeigenaar naar laatstgenoemde instelling worden overgebracht
voor reiniging, determinatie en registratie.
Ook voor de medewerkers van het Penningkabinet, die toch wel wat gewend zijn op
het gebied van muntvondsten, was dit een
spectaculaire hoeveelheid munten; sinds
een vorige generatie numismaten de vondst
Serooskerke 1966 met ruim 1100 goudstukken ter verwerking kreeg voorgelegd, was
een schat van deze omvang niet meer
tevoorschijn gekomen.

Verhalen dat altijd al gezegd werd dat ter
plekke nog ergens een grote schat in de
grond zou zitten, duiken natuurlijk meteen
Vondstinhoud
weer op nadat zo'n partij oud geld boven
De vondst Randwijk 1987 dateert uit het
de grond is gekomen: het bewijs voor een
begin van de 17e eeuw. De inhoud ervan
voorheen oncontroleerbaar verhaal is geleis even bont geschakeerd als die van veel
verd. Het is echter niet waarschijnlijk dat de andere vondsten uit die tijd. Anders dan
bewoners van het huis daar aan gedacht heb- tegenwoordig deed de overheid vroeger
ben toen zij hun eetkeuken sierden met de
geen moeite oude of vreemde munten in te
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trekken, zodat de spreiding in ouderdom en
herkomst veel groter was.
Het oudste stuk in Randwijk is een
Florentijnse fiorino d'oro van 1304. Een
jaartal draagt deze munt niet, maar wel is in
de stempel een teken aangebracht dat onder
genoemd jaartal teruggevonden wordt in het
Liber monetae comunis Florentiae ofwel
// libro della zecca, een aantekenboek van
de stad Florence waarin de namen en
tekens staan van degenen die de controle
op de muntslag uitoefenden^. Vervolgens
bevat Randwijk enkele stukken van rond
1425, maar pas de vanaf ongeveer 1460
geslagen munten zijn in enige hoeveelheid
aanwezig. De grote massa van de munten
stamt echter uit de jaren 1580-1605: 70% van
de munten is geslagen in een periode van
25 jaar. Onder de allerjongste stukken zijn
er vier van 1608 en één van l609. Het is
overigens niet helemaal zeker of deze laatste -een goldgulden van Pommern-Wolgastinderdaad de jongste munt is, aangezien
een Hamburgse goldgulden zonder jaartal
niet nauwkeurig gedateerd kan worden bij
gebrek aan moderne literatuur.
In de vondst Randwijk bevinden zich
munten uit aller heren landen. Zij komen
niet alleen uit de Nederlanden, maar ook
stukken uit Frankrijk, Spanje en Engeland
zijn in ruime mate vertegenwoordigd.
Daarnaast treft men enkele exemplaren uit
Schotse, Duitse, Oostenrijkse, Poolse,
Italiaanse en Portugese munthuizen aan: het
gewone beeld, dat ook oprijst uit plakkaten
en koersboekjes evenals vergelijkbare vondsten van deze tijd. Van meer belang dan een
indeling naar land van herkomst van de
munten, is te weten welke muntsoorten erin
voorkomen en in welke verhoudingen. De
37 zilverstukken, alle van rijksdaalderformaat, zijn in Randwijk ver in de minderheid en maken nog geen 3% van de toenmalige waarde van de schat uit. Het is
duidelijk dat het zilver in Randwijk geen
representatieve selectie uit de omloop is,
want kleingeld ontbreekt volledig. Onder
de goudstukken is een groot aantal soorten
slechts in één of enkele exemplaren vertegenwoordigd en de angels, cruzados, duca-

dos, dukaten, fiorini, goldgulden, leeuwen,
pounds, principados, realen,rijders,scudi,
sovereigns, sword-and-sceptres, thistlenobles en unites, met hun onderdelen en
veelvouden samen 72 in getal, vertegenwoordigen dan ook maar een achtste deel
van de waarde van de schat. In belangrijkere mate zijn aanwezig de albertijnen,
ecus au soleil en zonnekronen, de escudos,
de excelentes en Spaanse dukaten, de
•nobles en nobels: in totaal 200 stuks en
goed voor 34% van de waarde. Het grootste
afzonderiijke element wordt echter gevormd
door de ryals/rosenobles c.q. rozenobels.
Met 269 exemplaren (waarvan 121 halve)
steekt deze groep ver uit boven de andere
soorten - niet alleen qua aantal maar ook
qua waarde, want de rozenobel had met
zijn 7.78g van hoog gehalte een koers van
8 gld. 16 St. per stuk, zodat deze munten
samen goed waren voor maar liefst 51% van
de totale waarde van de vondst3.
De massale aanwezigheid van rozenobels in Randwijk 1987 is verklaarbaar uit
de slechte staat waarin het muntwezen van
de Republiek der Verenigde Nederianden
rond 1600 verkeerde. In de voorafgaande
decennia hadden diverse gewesten munten
uitgegeven tegen een te hoge koers om
daarmee de strijd tegen de Spaanse koning
Philips II te kunnen bekostigen. Omdat
dergelijke emissies een inflatoire werking
hebben, werd vaak na korte tijd geprobeerd
zulke aanmuntingen te doen staken. Steeds
weer echter werden zij hervat omdat de
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' De Gelderlander
5 december 1987
2 M.BERNOCCHl

Le monete della
repuhhlkafiorentina
(Firenze 1974)
•^ Een meer gedetailleerde inhoudsopgave
van de vondst zal
waarschijnlijk elders
nog worden gepubliceerd

Goldgulden 1609 van
Pommern-Wolgast
(Philips Julius, 15921625)

'' ii.E. VAN GI':I.I)I-:R

Munlvondst
Serooskerke 1966
]aarhoek voor Munten Penningkiindi'
52/53(1965/1966)
127-205, speciaal 1341 3 7 ; H.E, VAN GELDER

De muntslag te
Gorinchem Jaarboek
roor Munt- en
Penningkunde 67
(1980) 221-227.

Ryal of rttsenoble van
Engeland met afbeelding van Elizabeth 1
(teken 'schelp' = geslagen 1584-1587)

souvereine gewesten niet tot bindende
afspraken konden komen of zich daar niet
langer aan hielden en naar eigen inzicht
munten sloegen. De rozenobel was daarvoor een aantrekkelijke soort, omdat in
vergelijking met vele andere muntsoorten
de verhouding tussen intrinsieke en nominale waarde ervan gunstig was voor d e
aanbrenger van het goud. De r\'al of
rosenoble was door Edward IV in 1464
geïntroduceerd en tot 1470 in enorme
hoeveelheden in Engeland geslagen. Ook
o p het continent werd hij populair en de
Edwardus-rozenobels komen dan ook
steeds in de Nederlandse vondsten en
munttarieven van de l 6 e eeuw voor. Door
de overtarifiëring sinds circa 1580 stroomden nog meer rozenobels naar de Nederlanden en werd ook een begin gemaakt met
het o p grote schaal nabootsen van dit
Engelse muntt)-pe. Het type nam men ongewijzigd over, maar de andere herkomst uit
Zeeland. Utrecht, Gelderiand, Overijssel,
Kampen of Friesland werd steeds duidelijk
aangegeven in omschrift en wapenschild. Er
bestaan echter ook nabootsingen, waarvan

niet o p het eerste gezicht duidelijk is waar
zij gemaakt zijn. Zij kunnen goed van de
echte Engelse munten worden onderscheiden door het iets grotere muntplaatje, de
afwijkingen in tekening, interpunctie en
spelling (iHD in plaats van iHC o p de keerzijde). Deze imitaties stammen waarschijnlijk
allemaal uit het conglomeraat van muntbedrijven te Gorinchem^, Van d e 54 Edwardusrozenobels in de vondst Randwijk zijn er 20
van Engelse origine, 4 exemplaren stammen
blijkens het minieme wapentje van Arkel o p
de boeg van het schip zeker uit Gorinchem,
terwijl de resterende 28 stuks eveneens als
Gorcums gekwalificeerd kunnen worden.
Ook de vondst Serooskerke telde meer
Gorcumse dan Engelse exemplaren.
Twee andere rozenobels in d e vondst
Randwijk 1987 verdienen nog speciale aandacht. Het e n e exemplaar is een weinig
voorkomende ryal van Elizabeth I met een
afbeelding van de voLStin ten halven lijve;
het omschrift luidt ELIZAH D G ANG ER ET HIB
REGINA (voluit ELIZABET DEI GRATIA A\GLL€
FRANCW: ET HiBERXw: REGIXA = Elizabeth bij de
gratie Gods koningin van Engeland, Frankrijk en Ierland), De tweede munt is o p het
eerste gezicht precies hetzelfde: ook hierop
staat een vrouwefiguur in zestiende eeuwse
kledij afgebeeld. Het betreft echter e e n
slaafse nabootsing van eerstgenoemde
munt, waarbij de maker zich zelfs niet
ontzien heeft het omschrift goeddeels na te
volgen - pas bij nauwkeurige lezing komt
een summiere aanduiding van de herkomst
tevoorschijn. Halverwege het omschrift van
het voorbeeld begint de tekst MA D G P c A L
REG1X.€ ELIZABET ANGL (voluit MARIA DEI GRATIA
PRINCEPS CIMEXSIS AD LEGEM REGINA: ELIZABETI
ANGLi/E = Maria, bij de gratie Gods vorstin
van Chimay, volgens de muntvoet van
koningin Elizabeth van Engeland)\ De
Staten-Generaal verboden de omloop van
deze bedriegelijke nabootsing. Beeldenaars
en omschriften van d e nabootsing benaderden die van het voorbeeld echter zo goed,
dat zelfs deskundigen er door om de tuin
konden worden geleid, In d e Beeldenaer
ofte Figuer-boeck uk 1586 is namelijk per
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abuis een illustratie opgenomen van de
imitatie-rozenobel op naam van Maria in
plaats van de originele Engelse!
Maria van Brimeu (1572-1605), prinses
van Chimay en gravin van Megen, was gehuwd met hertog Karel van Croy^. In 1582
sloten beide echtelieden zich aan bij de
partij van de Staten-Generaal, die in opstand
was gekomen tegen het bestuur van de
Spaanse koning Philips II. Hun goederen in
het door de Spanjaarden beheerste deel van
de Nederianden werden geconfisceerd,
waardoor zij goeddeels zonder inkomsten
kwamen te zitten. Karel en Maria streefden
ernaar dat voor de Opstand steun werd
gezocht bij Engeland, maar ondervonden
daarvoor geen medewerking. Hierdoor gefrustreerd maar inmiddels gouverneur van
Vlaanderen geworden, bekeerde Karel zich
in 1584 weer tot de partij van de koning.
Maria weigerde echter hem daarin te volgen
en bleef de protestantse religie aanhangen
- zij begaf zich naar het Noorden. Als gevolg
van de scheiding verslechterde Maria's
financiële situatie acuut. Een gedeeltelijke
oplossing daarvoor werd gevonden in de
uitoefening van het muntrecht, dat haar als
gravin van Megen rechtens toekwam.
Megen zelf was door krijgshandelingen
geheel verwoest en daarom was een muntbedrijf opgezet in Gorinchem. Hier ontstond
in de 1580-er jaren een soms nauw samenwerkende groep van muntateliers die aktief
waren voor verschillende muntheren met al
dan niet dubieuze rechten: de Portugese
pretendent Antonio, de Staten van de Groninger Ommelanden, de stad Gorinchem en
nu ook de gravin van Megen. Op haar naam

werden kleinere en grotere munten gemaakt, waaronder gouden rozenobels. Uit
Engeland kwamen daarna klachten binnen
dat een en ander gebeurde ten nadele van
de munt van Elizabeth; landvoogd Leicester
wuifde deze weg met de opmerking dat die
nabootsingsaktiviteit plaats had buiten
Maria's medeweten. Of Maria er inderdaad
onkundig van was is niet duidelijk, maar
zeker is dat het muntbedrijf in Gorcum in
1589 werd gesloten en IVIaria tot die tijd in
financieel opzicht vrijwel volledig afhankelijk was van de opbrengsten daarvan.
Tenslotte nog enkele opmerkingen betreffende bepaalde bewerkingen die sommige
van de munten in de vondst Randwijk 1987
hebben ondergaan.
Zeven stukken zijn van een instempeling
voorzien. Een angel, een halve reaal en een
philipsdaalder dragen de in 1573-1574 in
Holland en Zeeland aangebrachte klop
wegens belastingheffing op circulerende
geldstukken van 15%. De stad Groningen
stelde haar burgers in 1590 in staat de echte
rozenobels te laten kloppen; ook in dit
geval blijkt dat het maken van onderscheid
moeilijk was, aangezien van de drie rozenobels met deze klop in de vondst er één
staat op een echte en twee op een Gorcumse nabootsing. De rond 1470 in Londen
geslagen ryal die ca 1590 in Riga van een
dergelijke instempeling werd voorzien en
vervolgens omstreeks 1610 in Randwijk in
de bodem terechtkwam, demonstreert dat
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'' Van deze tiiterst
zeldzame rozenobel
he.schrijft A. DELMONTE
Le Benelux d'or. De
gou-den Benelux
(Amsterdam 1964)
onder nrs 242-243
twee varianten,
slechts aanwezig in
de nationale verzamelingen te Londen
en Brus.set
'' J l . VAN DER GOirW'

Marie de Brimeu De
Nederiandsche Leeinr

(mi) 5-49

Rozenobel van
Megen, nab(X)tsing
op naam van Maria
van Brimeu (15841588 geslagen te
Gorinchem)

Rozenobel van Marie
de Brimeu, in
Beeldenaer ofte
Figuerboeck 1586 opgenomen als zijnde
van Elizabeth van
Engeland

dergelijke grote goudstukken in het internationale verkeer gebruikt werden: van
Engeland waarschijnlijk naar de Nederlanden en van daaruit naar de Oostzee om
vervolgens weer naar de Nederlanden temg
te keren.
Een groot deel van de zilveren munten is
gesnoeid. De tien philipsdaalders vertonen
op één na allemaal een gewicht dat 10-20%
te laag is. Nog twee andere zilverstukken
zijn lichter dan normaal en dat betekent dat
een derde deel van de zilveren munten
gesnoeid is. Onder de gouden munten in
Randwijk komen ook drie gesnoeide exemplaren voor, maar dit aantal is met een half
procent verwaadoosbaar. Dat juist zilverstukken het slachtoffer werden van zulke
praktijken, lijkt vreemd maar is begrijpelijk
als men bedenkt dat in het dagelijks verkeer
gewichtscontrole van zilverstukken niet heel
frequent werd toegepast. Er bestonden weliswaar ook muntgewichten voor zilveren
munten, maar het nawegen was tijdrovend
en weinig rendabel. Het is natuurlijk ook
heel goed mogelijk dat het geconstateerde
niet een afspiegeling is van de hele munt-

omloop, maar dat de oorspronkelijke
eigenaar van de schat van Randwijk niet de
moeite heeft genomen om het zilver na te
wegen. Daaaüt zou de conclusie kunnen
worden getrokken dat de zilveren munten
niet echt tot 's mans spaargeld behoorden,
maar uit de portemonnee voor dagelijkse
betalingen kwamen en alleen gebruikt zijn
als afdeklaagje bovenin de pot met goud: zo
werden de munten in ieder geval bij het
vinden aangetroffen.
Van de ecus, nobels en rozenobels is een
groot deel gebogen geweest. Kennelijk
heeft een vroegere eigenaar de echtheid van
de stukken willen vaststellen: een munt van
hoog goudgehalte laat zich namelijk gemakkelijker buigen dan een stuk van een lager
percentage goud. Wellicht ook is het aan
zo'n testpoging te wijten dat een Spaanse
dobla excelente is gebroken. De bezitter
heeft het stuk gerepareerd, hetgeen niet
ongebruikelijk maar wèl verboden was.
Overigens zijn toch enige valse munten in
de schat van Randwijk terechtgekomen: een
ryal vertoont vreemde zwarte plekken en
bijgewerkte letters, een angel is veel slordi-
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Valse écu au soleil
van Fran.s I van
Frankrijk (1515-1547);
het stuk draagt geen
atelieraanduiding, de
letters zijn niet van
gelijke grootte en het
keerzijde-omschrift
bestaat slechts uit een
herhaling van betekenisloze letters ..XK

Goldgulden ca. I6IO
van Hamburg

ger van uitvoering dan de andere exemplaren van zijn soort, van een écu zijn de
letters van verschillend formaat en het omschrift van een dobla excelente eindigt in
onzin.
Verberging en verberger
In de vorige paragraaf is al aangegeven dat
de jongste munt dateert van 1609. Nu zijn er
in de jaren l609-l6l3 nauwelijks gouden
rijders geslagen, zodat uit het ontbreken van
Nederiandse munten van die jaargangen
niet meteen geconcludeerd mag worden dat
de vondst dus in l609 of I6IO is verborgen.
Gouden dukaten werden wèl in grote hoeveelheden aangemunt, maar dat daarvan
geen enkel exemplaar in Randwijk aanwezig is komt door de massale export van die
soort naar het Oostzeegebied - de dukaat
speelde in de binnenlandse circulatie geen
rol. De datum van verberging van Randwijk
1987 kan dus niet anders dan met enige
speelruimte worden vastgesteld: I6IO-I615.
De schat werd verstopt midden in de
Tachtigjarige Ooriog. Vaak wordt verondersteld dat men zijn geld begroef wanneer
soldaten in aantocht waren, maar dat is in
zijn algemeenheid zeker niet waar. In een
tijd waarin banken nog niet bestonden, was
het namelijk de gewoonte om geld dat men
niet meteen nodig had in of bij huis te ver-

stoppen. Uiteraard werd het in de meeste
gevallen gewoon weer opgehaald en slechts
bij uitzondering bleef het geld in zijn bergplaats. Door ooriogsomstandigheden kwam
het weliswaar iets vaker voor dat de eigenaar niet in staat was de pot met munten
weer op te halen, maar ook plotseling
overiijden in vreedzame omstandigheden
kon de oorzaak zijn dat het familiekapitaal
verborgen bleef omdat de erfgenamen niet
tijdig over de bergplaats konden worden
ingelicht. Overigens is ook bij Randwijk
1987 beslist geen sprake van ooriogsomstandigheden, want de verbergingsdatum
valt juist in het begin van het Twaalfjarig
Bestand.
Op het tijdstip van verberging had de
inhoud van de pot een waarde van ruim
3500 toenmalige guldens. De vondst Serooskerke I966 was ca ƒ 7000 groot en voor dat
bedrag kon toen een herenhuis of een aanzienlijke boerderij gekocht worden. Ook
Randwijk 1987 vertegenwoordigde dus een
forse som geld. Vergelijking met huidige
guldens is altijd een hachelijke zaak omdat
het inkomsten- en uitgavenpatroon zo heel
anders is geworden; een primitieve maar
wel globaal juiste vergelijking is die van de
toenmalige koerswaarde met de huidige
handelswaarde. Naar schatting kunnen de
bijna 600 munten nu wel ƒ 700.000 - dat is
200 maal de nominale waarde in de 17e
eeuw - opbrengen en daar is een decennium lang plezierig van te leven.
Wie verborg zo'n groot bedrag? Doorgaans is helemaal niet bekend aan wie een
gevonden schat oorspronkelijk heeft toebehoord en ook met betrekking tot Randwijk
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Voor het navolgende is een dankbaar
gebniik gemaakt van
de kennis die ir
W. van de Wesreringh
(Heteren) vergaarde
tijden.s lokaal-historisch onderzoek in de
afgelopen jaren.
Hen vooriopige
publicatie hierover
zal in verband met de
vondst binnenkort
verschijnen:
\\. \AN DE *'i;.vn-;niN(,ii

Muntvond.st Randwijk
1987: enige historische gegevens rondom de vindplaats in
Uikemond Tahiiki

Bakmmmi S m%)
in druk. Genoemde
auteur heeft een lij.st
van eigenaars en
pachters kunnen
opstellen, welke hij
later met volledige
verantwoordingen
hoopt te publiceren.
^ Zie ook de mededelingen op pagina ..

stukken bevonden zich echter ook de
1987 kan geen precieze naam genoemd
zeldzame rozenobel van Elizabeth van
worden. Omdat op de vindplaats vroeger
een grote boerderij met een speciale functie Engeland en de nog veel zeldzamere van
heeft gestaan, beschikken we toch over iets Marie de Brimeu. Omdat de kans groot was
dat deze stukken bij veiling naar het
meer gegevens dan meestal het geval iS'.
buitenland zouden verdwijnen, werd met
De Hof te Lakemond behoorde sinds het
succes een beroep gedaan op een fonds
einde van de 15e eeuw achtereenvolgens
voor speciale aankopen dat namens het
tot de bezittingen van enkele adellijke
families als de Van Bylands, de Van WyÜcks Ministerie van WVC beheerd wordt door de
Rijksdienst Beeldende Kunst. Naast deze
en de Van Lyndens. Deze bewoonden de
boerderij uiteraard niet zelf, laat staan dat zij twee kostbaarheden kwamen nog twee
de omliggende landerijen (groot 73 morgen andere munten uit de vondst in de verza= circa 63 ha) bewerkten: dat werd overge- meling van Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet. Uit erkentelijkheid voor de
laten aan een pachter Soms werd de Hof
verrichte reiniging en beschrijving, schonlangere tijd door één familie gepacht en
ken de gezamenlijke eigenaars namelijk
door opeenvolgende leden ervan beheerd.
Rond de datum van verberging van de schat twee goudguldens (van Hamburg en Pommern-Wolgast) aan de nationale verzamewas dat de familie Heij.
ling.
In 1621 werden de weduwe Hendrikje
Cornelisse of Gerritsdochter en haar zoon
De vondst werd op verzoek van partijen
Peter Heij als pachters genoemd; onbekend in tweeën verdeeld, waarna de ene helft
is wanneer echtgenoot Cornelis stierf, maar
onder de hamer werd gebracht bij de firma
het lijkt niet onwaarschijnlijk dat hij degene J.B. Westerhof te Sneek, die zijn deel op
is geweest die de pot met geld verborg. De
9 september 1989 te Utrecht veilde. De
grote som geld is wellicht verklaarbaar als
andere helft zou op 7 november geveild
men bedenkt dat de pachters van de Hof te gaan worden door Laurens Schulman BV te
Lakemond tot de 'hele' of 'halve' boeren
Bussum, maar vóór het zover kwam, werd
gerekend werden: zij behoorden tot de
Schulman op 19 .september door overvallers
hoogstaangeslagenen voor het familiegeld,
ontdaan van zijn kasgeld, winkelvoorraad,
een soort inkomstenbelasting die gerelahandels-materiaal voor de Kunst- en Antiekteerd was aan de bedrijfsgrootte. Een moge- beurs (Delft) en de complete najaarsveiling,
lijke andere verklaring is dat de Hof te
inclusief de helft van de vondst Randwijk.
Lakemond een zgn. tiendhof is geweest,
Door veel geluk en grote inzet slaagde de
een plaats waar tienden in ontvangst werpolitie van Bussum erin de overvallers te
den genomen. Het is mogelijk dat vanwege traceren en de gestolen voorwerpen weer
zekere kwesties de tienden o\'er een of
boven water te brengen. Dit laatste letteriijk,
meer jaren in afwachting van een oplossing omdat al het materiaal in plastic vuilnisniet zijn afgedragen en dat daardoor een
zakken een meter diep was begraven en
grote som geld voorhanden was.
zo in het grondwater kwam te staan. Op
12 februari 1990 zal Schulman dit tweede
gedeelte
van de vondst Randwijk alsnog
Verdere lotgevallen
veilen
te
Bussum; iedere belangstellende
Na bewerking retourneerde het Penningkan
een
belangrijk
deel ervan vooraf komen
kabinet de vondst Randwijk 1987 weer aan
bewonderen
tijdens
de Holland Coin Fair
de gezamenlijke eigenaars. De meeste van
1990,
welke
op
2-3-4
februari wordt gehoude in de vondst aanwezige munttypes
den
in
het
gebouw
van
het Rijksmuseum
waren al bekend en ook in de collectie van
van
Oudheden
te
Leiden".
1
het Penningkabinet aanwezig. Een achttiental types ontbrak nog, maar daarvan kon
door gebrek aan middelen helaas niets
worden aangekocht. Onder deze achttien
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RIETDIJK bv
Gespecialiseerd in het veilen van Numismatische collecties
Voor inlichtingen:
Rietdijl< bv
Noordeinde 41
2514 CC Den Haag
tel: 070-647831 (A. Lichtendahl)
telefax. 070-632893 en bij
tel. 08389-18064 (P. Willems) lid NVMH en
sinds 6 juli 1989 beëdigd taxateur in
munten en penningen

'Uw munten worden behandeld, alsof deze van onszelf zijn'

Rietdijk bv
een kwestie van vertrouwen sinds 1919

Muntverzamelaars opgelet!!
Wellicht ligt uw geluk tijdens uw bezoek aan de Holland Coin Fair '90
op standnummer 13
inkoop

Verkoop

Munten

3Carel

de

^&uó

Gespecialiseerd in gouden en zilveren munten
Open: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.30 uur,
ool< op koopavonden
Stratumsedijk 47a-49
5611 NO Eindhoven
Tel. 040-123455/123645
b.g.g. 040-544400

lid nederlandse vereniging
van muntliandelaren
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ƒ 1000-1945 (Willem van Oranje): 8,5xl5cm; collectie DNB

ƒ 20-1945 (Koning-stadhouder); 8,5xl5cm; collectie DNB

ƒ 10-1945 {Koning Willem 1); 7,8xl3,8cm; collectie DNB
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Het Nederlandse bankbiljet
Een chronologisch overzicht

digd2. De eerste creatie vond echter pas op j.j. GROLLE
21. Herrijzend Nederland
De Engelse biljetten, die oorspronkelijk door 2 maart 1946 plaats en op 4 maart kwam het
in circulatie. In juli 1958 werd de uitgifte
minister Huysmans waren gepland en wergestaakt en op 1 mei 1961 werd het biljet
den besteld via het agentschap van Financien te Londen, zouden zo spoedig mogelijk buiten omloop gesteld ten behoeve van het
nieuwe model Boerhaave^ Zowel de
als volwaardige modellen naast en ter verƒ 1000-, als de ƒ 20-coupure hadden de afvanging van de noodbiljetten van de Geldmeting van 8,5xl5cm, overeenkomend met
zuivering moeten circuleren. Haast bij de
het £ 1-biljet van de Bank of England.
produktie was dus geboden. Ook nu weer
bemiddelde de Bank of England en zij
Thomas de la Rue ontwierp en drukte
stelde zelfs een gedeelte van haar continook het ƒ 10-biljet met op de voorzijde het
gent veiligheidspapier beschikbaar. Dit
spiegel-beeldige portret van koning Willem I
papier was voorzien van melamine, een
(1772-1843)'' in blauwe plaatdruk, op de
organische versteviger die slijtage in circukeerzijde de mijn Oranje-Nassau I te
latie moest tegengaan. Het werd geleverd
door Messrs Portals en het watermerk bestond uit een Phoenix die opstijgt uit de
^ Staatscourant I9i()5 Koninklijk Besluit 35
' Naar het beroemde
19 van 28 januari
van 21 september I960
.schilderij door
vlammen, toevalligerwijze zeer toepasselijk
1946
Staatscourant 1960Adriaen Thomasz Key
als symbool voor Herrijzend Nederland.
211 van 31 oktober
(1544-na 1589), in het
^ Koninklijk Besluit
De hoogste coupure van deze Engelse
biljetten beliep 1000 gulden en werd ontworpen en gedrukt door Waterlow & Sons
te Londen. De voorzijde werd uitgevoerd in
plaatdruk op een offset-ondergrond en bevatte de afbeelding van Willem van Oranje
(1533-1584)1 gegraveerd door H. Bard. Op
de keerzijde werd in offset de Afsluitdijk
afgebeeld naar een foto door K. Maaskant.
De hoofdkleuren van het biljet waren
blauw-groen en blauw. De eerste creatie
vond plaats op 1 februari 1946 en op
9 februari kwam het biljet in circulatie^. Op
16 juli i960 werd het buiten omloop gesteld
ten gunste van het nieuwe biljet Rembrandt^,
De coupure van 20 gulden werd ontworpen en gedrukt door Thomas de la Rue te
Londen. Op de voorzijde werd koningstadhouder Willem III (1650-1702)^ afgebeeld in plaatdmk op een offsetondergrond.
Helaas werd hij voorzien van een verkeerd
geboortejaar: '1651'. De keerzijde vertoonde
de Moerdijkbnig in offset. Dit biljet had als
hoofdkleuren bniin en groen en het werd
tegelijk met de ƒ 1000-coupure aangekon-

bezit van het MauritshuiS; Vgl. P.J. SOETEN.S
Lijst van d(X)r de
NederlandsGhe Bank
uitgegeven bankbiljetten (1987)143
(•opgenomen in
j. BOiTEN Het Nederlandse bankbiljet en
zijn mrmgeving
[Amsterdam 1987]
233-319)

De koning met
damessluiting,
verkeerd geboortejaar
en geheim echtheidsmerk op/10-1945;
collectie DNB
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30 van december
1959, Staatscourant
1960-10 van 15
januari I960; totaal
gecreëerd 1.750.000
.stuks in series van
100.000
'^ Naar Sir Peter Lely
(1618-1680, in het
bezit van de eari of
Leicester; vgl. SOETENS
(1987)20

I960; totaal gecreëerd
25,324.991 .stuks in
series van 1,000.000
6 Blijkens de jassluiting in spiegelbeeld;
naar een gravure door
J.P. Lange uit 1835
volgens een schilderij
door Cornells
Kmseman (1797-1857);
vgl. J. B01TE.N
Het Nederlandse bankbiljet en zijn omgeving
(Am,sterdam 1987) 109
en .SOETENS (1987) 14

^' *>\-'

vC>

•^{ '^^^f^i'iux^siWV:^^^

4

Leo Gestel, ontwerp
v o o r e e n / 1000biljet, 1940;
12,4x20,6cm; collectie
lohez

^ Kassierskenmerken
noemt men de echtheidskenmerken van
bankbiljetten die in
eerste instantie niet
voor het publiek zijn
bedoeld en die met
behulp van ultraviolet
licht, loupe, lineaal of
roodfilter zijn te herkennen
>^ Series 1M-2AW
'> Archief DNB: brief
van J.M. Fehmersaan
directeur-secretaris
d.d. 9 april 1946
"• Staatscourant
1947-234 van
3 december 1947
" Koninklijk Besluit
28 van 8 augustus
1956, Staatscourant
157-170 van
31 augu.stus 1956;
totaal gecreëerd
75,000.443 stuks in
.series van 1.000.000
'^ Zie hoofdstuk 19

J

o

':-^- *'K«Jf»e»««*

Heerien in rode offset. Dat het portret in
Na de eerste aanmaak die kennelijk voor
spiegelbeeld is afgedrukt, wordt verraden
april 1946 plaats had, vond de eerste creatie
door de sluiting van de uniformjas: de
plaats op 2 december 1947 en nadien kw-am
koning met dames-sluiting. Dit vond zijn
het biljet in omloop ter terugdringing van
oorzaak in een oud typografisch principe
het 'Lieftincktientje'io. Op 1 juni 1957 werd
dat portretten en profil altijd 'naar binnen'
het buiten omloop gesteld ten behoeve van
moeten kijken. Om die reden waren reeds
het nieuwe model Hugo de Groot". Evenals
eerder de portretten van de modellen Emma de noodbiljetten van de Geldzuivering
en Staalmeester gespiegeld en hadden Leo
hadden de Engelse biljetten de vaste datum
Gestel en drukker Enschedé hooglopende
7 mei 1945.
ruzie gehad over de Oestereetster en een
De Bank begreep dat het noodbiljet
niet gerealiseerd ƒ 1000-biljet uit 1940 met
ƒ 100-1945 wegens zijn minimale beveilionder andere Adriaentje Hollaer, waarop de ging zo snel mogelijk moest worden verportretten 'naar buiten' keken. Om diezelfde vangen. Reeds op 12 oktober 1945 kreeg
reden zou later Hugo de Groot gedwongen
Enschedé opdracht een nieuw model voor
worden de andere kant op te kijken. De af100 gulden te ontwerpen. Deze greep daarmeting van dit biljet was 7,8xl3,8cm als de
voor terug op het ontwerp van Leo Gestel
10 shilling van de Bank of England. Het was voor 1000 gulden uit juli 1940 dat door
voorzien van twee geheime tekens op de
diens dood in 1941 uiteindelijk niet werd
voorzijde die moesten dienen als kassiersgerealiseerd. Dit toonde qua compositie
kenmerken". Ook de eerste oplage" van
grote gelijkenis met Gestels wèl gerealiseerdit biljet was voorzien van een verkeerd
de model Oestereetster'- en bevatte twee
geboortejaar: '1788', waarover de Bank in
naar buiten gerichte vrouwsportretten uit de
april 1946 danig werd gekapitteld door de
school van Rembrandt. Eén van de dames
waarnemend financiële raad bij Hr Ms
was Adriaentje Hollaer, echtgenote van de
Ambassade te Londen: DAB... is geen
schilder Hendrick Martensz Sorgh (l6llinstelling waar men zoo iets van gewend is l682)iJ. Sinds september 1941 had Wubbo
en de Nederlandsche onderwijzerswereld zal de Jonge dit ontwerp omgewerkt voor een
gaarne haar corrigeerlust op deze slordig- hulphiljet van 100 gulden dat in 1943 naast
heden loslatere.
het model Luitspeelster'^ in circulatie had
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ƒ 100-1947 (Adriaentje Hollaer, 2e versie);
8,2xl5,4cm; collectie
DNB

moeten komen. De produktie van dit hulpbiljet liep vertraging op en moest in 1944
tenslotte worden gestaakt door het stokken
van de energievoorziening ten behoeve van
het Haarlemse Diaconessenhuis. Na de
ooriog zou het uiteindelijk alsnog gerealiseerd worden als ƒ 100-1947 dat naar het
portret model Adriaentje Hollaer wad genoemd.
Voor dit biljet werden twee versies persklaar gemaakt. De eerste met vaste datum
12 oktober 1945, de handtekeningen van de
weer in functie gekomen president Trip en
secretaris Westerman Holstijn en de vertrouwde clausule 'betaalt aan toonder'. De
tweede versie ontstond nadat dr Holtrop en
prof. De Jong''' waren aangetreden en
bevatte nu hun handtekeningen, de vaste
datum 9 juli 1947, terwijl de betalingsbelofte
was weggelaten in afwachting van een
nieuwe Bankwet. In die wet, per 1 augustus
1948 van kracht, bepaalde artikel 11 dat De
biljetten der Bank zijn dagelijks op vertoon
verwisselbaar.., namelijk tegen andere
bankbiljetten. De plicht tot omwisseling in
specie kwam hiermee te vervallen: waren
de bankbiljetten in 1904 formeel wettig
betaalmiddel geworden, thans waren zij het
ook in feitei'^i.

'5 Vroeger toegeschreven aan
Rembrandt, thans aan
Carel Fabritius (16221654), in het bezit
van de Westmiaster
Collection te Londen;
het andere portret.
Jonge vrouw met
anjelier (1656),
toegeschreven aan
Rembrandt, bevindt
zich in de National
Gallery of Art te
Washington.

iAN 053654

lüQ

hadden een afmeting van 8,2xl5,4cm en
werden gedrukt op lichtblauw veiligheidspapier met watermerk 'kubussen', evenwel
niet van Pannekoek's zoals het noodbiljet
ƒ 100-1945, maar van Van HouUim & Palm
die sinds de Tweede Wereldooriog de vaste
papierieverancier van de Bank zou zijn. De
eerste creatie vond plaats op 25 augustus
1949 en vanaf 29 augustus kwamen de biljetten in circulatie"; op 1 mei 1961 werden
ze buiten omloop gesteld^».
De Adriaentje Hollaer was een van de
laatste modellen uit een reeks die het resultaat was van Enschedé's eigen ontwerpactiviteiten. Enerzijds had de drukker de
Bank met dit initiatief vaak uit benarde
situaties kunnen redden, anderzijds had hij
daarmee niet alleen zijn monopoliepositie
versterkt, maar ook medewerkers 'onmisSlechts de tweede versie werd in 1948 in baar' gemaakt waardoor velen tewerkstelling in Duitsland werd bespaard. Bovendien
oplage gedrukt. Op de voorzijde in bruine
had Enschedé, tegen wil en dank tijdens de
plaatdruk op een offset-ondergrond het
portret van Adriaentje Hollaer, waarvoor de oorlog 'de geldfabriek van bezet Nederiand',
voortdurend onder dreiging gestaan van
gravure in eerste instantie werd gestoken
geallieerde bombardementen en aanslagen
door R. Steinhausen en later door W.Z. van
door de illegaliteit^i. Dit doet ons beseffen
Dijk'^. Op de keerzijde werd een compositie van geguillocheerde driehoeken opgeno- onder welke hoogspanning hij zijn werk
verrichtte, waarvan de laatste resultaten
men, eveneens naar ontwerp van Wubbo
uiteindelijk toch ten goede kwamen aan
de Jonge, gedrukt in vierkleuren offset van
Herrijzend
Nederland. •
groen, bruin, blauw en paars. De biljetten
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'< Zie hoofdstuk 15
'^ Dr Marius Wilhelm
Holtrop (1902-1988),
president van de
Bank 1946-1947; mr
Adriaan Marie de Jong
(1893-1969), directeur-secretaris van de
Bank 1947-1959
" ' A..M. DE JONG De

Wetgeving nopens De
Nederlandsche Bank
l814-1958{Amsltrdam I960) 427-430;
ZieOOkj.L. DE VRIES

Het rechtskarakter
van bankbiljetten
Nederlands Juristenblad 57 (mi) 10381042
•7 Vgl. SOETENS (1987)

94 noot 3
'** De fabriek van
Pannekoek te
Heelsum
'9 Staatscourant
1949-166 van
26 augusüjs 1949
^0 Koninklijk Besluit
35 van 21 september
I960, Staatscourant
1960-21 van 31 oktober I960; totaal gecreëerd 26.908.500 St.
in .series van 100.000
•^' L. DE JONG Geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog. W/Cs Gravenhage 1969-1988) 675
en 756

100 jaar Unie van Utrecht

KAAN WESTRENEN

Op 24 september 1889 sloten de OudKatholieke kerken van Nederiand, Duitsland
en Zwitseriand zich aaneen in een geünieerd verband, de Unie van Utrecht. Later
volgden kerken uit Polen, Oostenrijk,
Tsjechoslowakije, Joegoslavië, Verenigde
Staten en Canada. Ter gelegenheid van de
viering '100 jaar Unie van Utrecht' in
september 1989, is in Polen een bronzen
gedenkpenning geslagen. Het ontwerp is
van Kees van Westrenen te Zeist, lid van de
Oud-Katholieke parochie van Utrecht. De
opbrengst uit verkoop van deze gedenkpenning was ten bate van de Oost-Europese
kerken en om deelneming aan de herdenking te Utrecht mogelijk te maken, met
name voor mensen uit Polen.
Beschrijving van de penning
Op de voorzijde staat een afbeelding van de
kathedrale kerk van Utrecht, Ste Gertrudis.
In deze kerk bevindt zich de zetel van de
aartsbisschop van Utrecht, primaat van de
Oud-Katholieke kerken en voorzitter van de
internationale Bisschoppenconferentie.
Ernaast, enigzins terugliggend, de historische schuilkerk ingericht in 1645, een
plaats van groot belang voor de geschiede-

nis van de Unie van Utrecht; deze schuilkerk zal in de komende jaren worden gerestaureerd. Op de achtergrond de indrukwekkende Domtoren, verwijzend naar de stad
Utrecht als geestelijk centaim van de Kerk
sinds de stichting door St. Willibrord na 690.
De acht dubhelkruizen naast de Domtoren
verbeelden de acht aangesloten kerken van
de Unie. Op de voorgrond staat de entree
van de nieuwbouw naast de kathedraal en
in de afsnede is het wapen van het bisdom
Utrecht met de jaartallen van het jubileum te
zien.
Op de keerzijde vermeldt het omschrift
de latijnse spreuk van Vincentius van
Lerinum, die in vertaling luidt: laten we datgene bewaren, wat overal, wat altijd, wat
door allen geloofd is, want dat is waarlijk en
wezenlijk katholiek. Op het middenveld is
een afbeelding weergegeven van het
beroemde beeld van Albert Termote op het
Utrechtse Janskerkhof: St. Willibrord afgebeeld als monnik te paard, de kerk van
Utrecht in de hand. a
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HOLLAND COIN FAIR
Leiden
2, 3 en 4 februari

Openbare veilingen
nnaandelijkse prijslij$ten
incl. behaalde prijzön:
jaarabonnement 1.000 Bfr.

OUDHEID - MIDDELEEUWEN - MODERNE TIJDEN

Wij hebben ons ook als Museumstuk
laten inschrijven, en u kunt ons dus op
deze dagen bezichtigen in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

JEAN ELSEN N.V.
numismaat

TERVURENLAAN 65,
1040 BRUSSEL - BELGIË
TEL.: 09-3227346356
PCR.: 000-0831217-24

Onze veilingcatalogus voor de veiling van
maart is dan, als de planning goed
verloopt, bij onze drukker.
Wij brengen het ontwerp mee en
u kunt het daar al inzien
-en, alsu ƒ 15 op zak heeft,
kunt u hem ook al betalen.

Wij hopen in Leiden vele oude en nieuwe
gezichten te zien, en rekenen op
een prettige (her)kennismaking.

f>t

'SIPIRO'

Munten

Piet Willems
beëdigd taxateur
munten en penningen

A. G. van der DUSSEN b.v.
Hondstraat 5,
NL-6211 HW Maastricht
Tel. 043-215.119 Fax 043-216.014

Nassaulaan 5, 6721 DW Groningen
tel. 08389-18064
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Muntennieuws

H.A. GROENENDIJK

AFKORTINGEN Al=aluminium;
Ag=zilver; Au=goud; Aur=aureaat;
Cu=koper; CuSn=brons; CuZn=messing;
Fe=ijzer; Nbs=nickel bonded steel (met
nikkel geplateerd staal): Ni=nikkel;
Rvs=roestvrij staal; Sn=tin; Z=zink

Denemarken

Nbs

2,7g

CuSnNi

4,3g

21,5mm

glad

10 kronen 1989

CuNiAl

7,0g

23,3mm

glad

Beide nieuwe circulatiemunten zijn op 3 juli
uitgegeven. Met ingang van 1 juli 1989 zijn
de muntstukken van 5 en 10 0re niet meer
geldig en worden alle te betalen bedragen
afgerond op een veelvoud van 25 ore.

België
1 frani< 1989

5O0rel989

18.0mm

Nieuwe muntstukken van 1 frank zijn onlangs in België in omloop gebracht. Zoals
gebruikelijk zijn zowel stukken in Vlaamse
als in Franse uitvcx^ring geslagen. Op de
voorzijde staat het portret van koning
Boudewijn, op de keerzijde de landsnaam,
het jaartal, een kroon en de waarde-aanduiding.

Finland
100 markka 1989 Ag 830

24,0g

35,Omm

tekst

Uitgegeven op 8 februari 1989 ter gelegenheid van de wereldkampioenschappen
skiën in Lahti, oplage 100.000 exemplaren.

Cyprus
1 pond 1989

CuNi

28,3g

38,6mm

kartel

Uitgave ter gelegenheid van de sportwedstrijden van de kleine Europese landen die
in 1989 op Cyprus gehouden zijn. Oplage
4.000 exemplaren. Er zijn ook 4.000
exemplaren in zilver, gehalte 925, in proof
geslagen.

^HlHBQ^^^k
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Frankrijk
5francl989

Ag 900

12,0g

29,0mm

glac

Op 23 maart 1989 uitgegeven naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de
Eifeltoren, oplage 80.000. Er zijn ook exemplaren in goud 920, gewicht I4,0g vervaardigd. Op l6 oktober zijn nikkelen exemplaren voor de circulatie in omloop gebracht,
oplage 10 miljoen stuks.
1 franc 1989

Ni

5,9g

24,0mm

kartel

Op 12 juni 1989 uitgegeven munt ter herdenking van het bijeenkomen van de 'Etats
Généraux', bestaande uit vertegenwoordigers van de adel, de geestelijkheid en de
burgers. Op 17 juni 1789 riepen de burgers
zich uit als de enige ware Nationale vergadering, dit geldt als het begin van de Franse
revolutie. De oplage van dit muntstuk is
5 miljoen exemplaren. Dit is het tweede
1 franc muntstuk met een bijzondere
afbeelding, eerder is al een munt met een
portret van de Gaulle in omloop gebracht.

100 franc 1989

Ag 900

22,2g

37,0mm

tekst

500 franc 1989

Au 920

17,0g

31,0mm

tekst

Geslagen ter herdenking van de Olympische
winterspelen die in 1992 in Albertville
gehouden zullen worden. Er zijn munten
met twee verschillende afbeeldingen uitgegeven, een skiër en een kunstrijdster. Het is
de bedoeling om nog zeven sets van twee
munten uit te geven. De oplage is 300.000
voor de zilveren munten en 30.000 voor de
gouden exemplaren, uitsluitend in proof
Gezien dit laatste en ook door de goudwaarde die ver boven de nominale waarde
van de 500 franc stukken ligt, zullen deze
munten wel niet in omloop verschijnen.
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Groot-Brittannië
2 pound 1989

CuNiZn

Nederlandse Antillen
ló.Og

28,4mni

kartel

Op 14 februari zijn twee munten van
2 pond in omloop gebracht, een ter herdenking van 300 jaar 'Bill of Rights' en een voor
300 jaar 'Claim of Right'. Beide herdenkingen hebben betrekking op de eed van
Willem III op de grondwet waarbij hij zich
verplichtte om te regeren volgens de
statuten van het Parlement. De rechten van
het volk zijn in de 'Claim of Right'
vastgelegd voor wat betreft Schotland, die
voor de rest van het Verenigd Koninkrijk in
de 'Bill of Rights'. Er zijn ook zilveren
exemplaren geslagen.

0,7g

14,0mm

kartel

l,2g

l6,0riun

kartel

10 cent 1989

Ag
Ag
Nbs

3,0g

18,0mm

kartel

25 cent 1989

Nbs

3,5g

20,2mm

kartel

50 cent 1989

Aur

5.0g

20x20mm

glad

1 gulden 1989

Aur

6,0g

24,0mm

tekst

2'/2 gulden 1989

Aur

9,0g

28,0mm

tek.st

1 cent 1989
5 cent 1989

Dit is een nieuwe muntreeks die 1990 in
omloop wordt gebracht; beide laatste denominaties dragen het randschrift GOD ZIJ MET
ONS. Alle munten zijn wat afbeelding en/of
formaat betreft geheel anders dan de vorige
muntreeks. Ook is een muntstuk met de
nieuwe waarde van 50 cent aan de reeks
toegevoegd. De vorm en beeldenaar van dit
muntstuk is afgeleid van de Antilliaanse
1 pound 1989
Au 917
8,0g
22,0mm
kartel
stuiver uit de jaren 1957 tot 1970. De vorm
en het formaat zijn gelijk aan dat van het
Deze gouden munt is geslagen ter herdenAaibaanse 50 cent-stuk. De cent is nog
king van de eerste aanmunting 500 jaar
steeds in de muntreeks opgenomen al is er
geleden, van een gouden pond tijdens de
wel een zeer klein muntje van gemaakt.
regering van Hendrik VII. Behalve de munt
Eveneens onhandig lijkt mij het feit dat het
van 1 pond zijn er munten van V2, 2 en
formaat van alle munten anders is dan dat
5 pond geslagen. Alle munten hebben
van de vorige serie. Zo heeft de nieuwe
dezelfde beeldenaar. Naar aanleiding van
deze herdenking is door de Royal Mint ook rijk,sdaalder exact dezelfde afmetingen en
een zeer fraai geïllustreerd boek uitgegeven, gewicht als van de eerdere gulden, alleen is
getiteld Royal Sovereign 1489 -1989. Hier- het nu een goudkleurig muntstuk geworden
en is er ten behoeve van het onderscheid
in zijn bijdragen opgenomen van John
een 8-hoekige binnenrand aangebracht. De
Porteous (inleiding), Christopher Challis
oplage is nog niet bekend, 15.()00 series
(oorsprong en doel van de uitgifte tijdens
zullen als sets door 's Rijks Munt aangede regering van de Tudors), Graham Dyer
boden worden.
(geschiedenis van de sovereign tijdens de
19e eeuw), John Sharpies (de buiten
Engeland geslagen sovereigns) en Vincent
Newman (fabricage van de sovereigns, met
name voor wat betreft de bepaling van gehalte en gewicht); de prijs van het boek is
circa/120.

DE BEELDENAAR 1990-1
42

Oostenrijk

Noorwegen
175 kronen 1989 Ag 925

26,5g

35,Omm

glad

Deze munt is uitgegeven ter herdenking van
het feit dat 175 jaar geleden de Noorse
grondwet van 1814 van kracht is geworden.
Het aantal kronen van de waarde is dus
gelijk aan het aantal jaren van de herdenking. Dat de waarde van 175 kronen slecht
in de muntreeks past zal niet zo'n probleem
zijn omdat dit muntstuk toch niet voor
circulatie bestemd is. De totale oplage is'
100.000 exemplaren waarvan 15.000 in
proof.

20 schilling 1989 CuNiAl

8,0g

27,2nmi

glad

Aan de reeks van 20 schilling munten is op
6 juni bovenstaand stuk toegevoegd, het is
geslagen ter herdenking van de opstand in
Tirol onder leiding van Andreas Hofer 180
jaar geleden. In 1959 is voor dezelfde gelegenheid al een 50 schilling stuk in omloop
gebracht.
2000 schilling

Au 999

31,Ig

37,0mm

kartel

Een 'bullion'-munt die één ounce goud
bevat. Er is ook een gouden 500 schillingstuk met eenzelfde beeldenaar uitgegeven,
dat een kwart ounce goud bevat.

•~^^^^^i
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Zweden

Suriname
30 gulden 1987

Ag 925

14,0g

30,0mm

kaïtel

Geslagen bij 's Rijks Munt, ter herdenking
van het 30 jarig bestaan van de centrale
bank in Paramaribo.
50 gulden 1988

Ag 925

28,3g

38,6mm

kartel

500 gulden 1988

Au 917

8,0g

22,Omm

kartel

Herdenkingsuitgave naar aanleiding van de
gouden medaille die op het onderdeel lOOm
vlinderslag, behaald is door Anthony Nesty
bij de Olympische Spelen in Seoul.
De munten zijn bij de Royal Mint geslagen;
de oplage is respectievelijk 25.000 en 2.000
exemplaren, alle in proof.

200 kroner 1989

Ag 925

27,0g

36,0mm

kartel

Herdenkingsmunt voor de wereldkampioenschappen ijshockey uitgegeven op 13 april.
Bij dezelfde gelegenheid is tevens een
gouden munt van 1000 kronen (5,8g, Au
900) met identieke afbeelding uitgegeven.
Zwitserland
5 frank 1989

CuNi

13,2g

31,0mm

tekst

Uitgegeven op 8 augustus ter herdenking
van de mobilisatie, 50 jaar geleden. Op de
keerzijde is het portret weergegeven van
Henri Guisan, opperbevelhebber van het
Zwitserse leger van 1939 tot 1945.
De oplage is 1,339 miljoen, waarvan 69.000
in proof. •
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Holland Coin Fair1990
Onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Munthandelaren wordt in het Rijksmuseum
van Oudheden de belangrijkste muntenbeurs van Nederland georganiseerd. In het RMO is eveneens de tentoonstelling van Het Koninklijk Penningkabinet gevestigd. Speciaal voor de Holland
Coin Fair is de tentoonstelling 'Geld van het Koninkrijk' ingericht.
U treft op de Holland Coin Fair 1990 een selecte groep munthandelaren uit binnen-en buitenland.
Alles op het gebied van munten, penningen en papiergeld kunt u op de Holland Coin Fair 1990
zien en ven/verven. Toegang tot de Coin Fair betekent eveneens toegang tot het gehele museum.

Holland Coin Fair te Leiden: een must voor iedere verzamelaar!
2 februari 18.00-21.00 uur ƒ8,50
3 februari 10.00-17.00 uur ƒ3,50
4 februari 11.00-17.00 uur ƒ3,50
R

RMO
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S

M

U

S

E

U

M

Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet
Rapenburg 28, Leiden

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28, Leiden
071-146246

/

I

HET KONINKLUK
PENNINGKABINET
071-120748

Romuntbu

Romuntbu

Numismatiek

Uw groothandel voor:

) levert gouden en zilveren
munten, tevens baren goud
en zilver
I taxeert munten kollekties
I adviseert inzake
beleggingen in munten
) importeert Keileropbergsystemen
I zendt op aanvraag alle
gewenste folders en
prijslijsten.

• MUNTENALBUMS
• MUNTHOUDERS
• MUNTENBLADEN
• MUNTENETUIS
• MUNTENKOFFERS
• MUNTENKASSETTES
• PAPIERGELDBLADEN
• RUILBOEKJES.

WAARBORG VOOR KWALITEIT!
Romunt BV, Roerzicht 1,6041 XV Roermond, Tel. 04750-16010/16910.
Beethovenstrasse 25,4057 Bruggen 1, Deutschland.
Lid Ned. Vereniging van Munthandelaren.
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Verenigingsnieuws

- september tot mei in principe lx per
6 a 7 weken op dinsdag om 20.00 uur.
Hoogend 18 te Sneek.
Drachten Frisia, Hulstbos 8,
9203 NC Drachten, 05120-l6l68.
- september tot april (behalve in december)
op laatste dinsdag om 19.00 uur in 'De
Opdracht', Stationsweg 150b te Drachten.
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Groningen De Wam 13,
Secretariaat:
N.A.J. Visser, Van der Meystraat 1,
9472 WC Zuidlaren, 05905-5975.
- september tot mei 3e vrijdag om 20.00 uur
1815 GP Alkmaar, 072-120041, giro 96820.
in 'De Trefkoel' (zaal Steenbok), ZonnePenningbestellingen:
laan 30 te Groningen.
M. Kemper-Koel, Mollenburgseweg 60,
's-Gravenhage Postbus 421 - A2,
4205 HD Gorinchem, 01830-26543.
2260 AK Leidschendam, 070-3436472.
- september op 4e dinsdag en oktober tot
NUMISMATISCHE KRINGEN
mei op 3e dinsdag om 20.00 uur in RemonSecretariaten, tijdstippen en plaatsen van
strantse Kerk, Laan van Meerdervoort 955 te
samenkomst.
Den Haag.
Amsterdam Dintelstraat 85",
Haarlemmermeer Postbus 541,
1079 BA Amsterdam, 020-5242274.
2130 AM Hoofddorp.
- oktober tot mei op 2e maandag om
19.45 uur in Open Hof, Burg.Haspelslaan
- september tot mei op Ie maandag om
129 te Amstelveen.
19-00 uur in 'Ontmoetingscentrum',
Gelevinkstraat 38 te Nieuw-Vennep.
'BTöémbollenstreek Regenvlietweg 31,
Hoogeveen Van Limburg Stirumstraat 31,
2191 BB De Zilk, 02520-15217.
7901 AM Hoogeveen, 05280-67649.
- september tot juni op 2e dinsdag om
19.00 uur in 't Poelhuys', Vivaldistraat 4
- september tot mei op 2e donderdag om
(Poelpolder) te Lisse.
19.30 uur in 'De Tamboer', Hoofdstraat 17 te
Hoogeveen.
Brabant Zilvermeeuwlaan 23,
5613 CL Eindhoven, 040-439520.
Kampen 'Moneta Campensis' Wilhelminalaan 7, 8262 DA Kampen, 05202-12345.
- oktober tot mei op 2e woensdag om
20.00 uur. Parade 17 te 's-Hertogenbosch.
- oktober tot april (behalve in december) op
Breda 'De Baronie' Overakkerstraat 187,
Ie maandag om 20.00 uur in Burgwalstraat
4834 XL Breda, 076-613935.
59 te Kampen.
- 18 januari, I6 februari, 15 maart, I6 april,
Kennemerland Tweede Hogerwoerd17 mei, 18 juni, 20 september, 18 oktober,
dwarsstraat 6, 2023 VJ Haariem.
15 november en 17 december om 20.00 uur - september tot juni op 3e maandag om
in Gemeenschapshuis 'Doornbos', Abdij19.30 uur in 'Buurtcentrum-Noord', Muiderstraat 26 te Breda.
slotweg 238 te Haariem.
Linschoten De Dubbele Dukaat, Laan van Valkenswaard Het Land van Ravenstein
Rapijnen 5, 3461 GH Linschoten, 03480-15866 Eindhovenseweg 183, 5552 AC Valkens- vooriopig geen bijeenkomsten.
waard, 04902-12350.
Friesland'Mr Jacob Dirks' Hoogend 18,
- oktober tot juli op Ie maandag om 20.00
8601 AE Sneek, 05150-17198.
uur in 'De Schouw', Brabantplein 1 te Uden.
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
Secretariaat:
JJ. Grolle, p/a De Nederlandsche Bank,
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam,
020-5242274.
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Tentoonstellingen

PENNINGKUNST IN KORT BESTEK Van de
Limburg Mergwelweg 11,
15e eeuw tot heden. Tot 31 maart 1990 in
6212 XA Maastricht, 043-215008.
Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum, Kazerne- september tot mei op 3e donderdag om
plein 4 te Schoonhoven (01823-5612);
20.00 uur in Hotel Koningin Gerberga,
geopend dinsdag t/m zondag 12.00-17.00
Volderstraat 31 te Meerssen.
uur.
Noord-Oost Polder Uranusstraat 5,
8303 ZW Emmeloord, 05270-16650.
HOLTZHEY EN ZOON Een 18e eeuwse
- september tot mei op laatste dinsdag
(in december de laatste dinsdag voor Kerst) penningfabriek. Tot juni 1990 in Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet,
om 20.00 uur in Gereformeerd Centrum,
Rapenburg 28 te Leiden (071-120748);
C. Dirkszplein 10 te Emmeloord.
geopend dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00
Oost-Nederland Deventerweg 164,
uur, zon- en feestdagen 13.00-17.00 uur.
7203 AT Zutphen, 05750-13256.
- september tot mei op 2e dinsdag om
19.30 uur (ruilen: 19.30-20.00 uur) in
GELD VAN HET KONINKRIJK Circulatie'De Klok', Lagestraat 2 te Dieren.
munten, proefslagen, bank- en muntbiljetten
Rotterdam Buitenhofdreef 202,
van Nederland sinds 1814. Tot januari 1990
2625 XW Delft, 015-571630.
in Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden (zie hiervoor).
- oktober tot juni op Ie maandag om
20.00 uur in Rudolf Mees-Instituut van
Kon. Ammanstichting, Boezemweg 171
MONETA GOSLARIENSIS Munten uit
te Rotterdam.
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd van Goslar,
Twente Rembrandtstraat 18, 7471 HR Goor, een van de centra van handel in en verwerking van de rijke zilvervoorraden uit de
05470-72135.
Rammelsberg. Tot medio 1990 in Nieder- september tot mei op 3e dinsdag om
sachsisches Münzkabinett der Deutschen
19.30 uur in Hotel 't Lansink te Hengelo.
Bank, Georgsplatz 20 te Hannover;"geopend
Utrecht Broederschaplaan 15,
maandag+woensdag+vrijdag 08.15-15.30 uur
3451 ZA Vleuten, 03407-2432.
- september tot mei (maar niet in december) en dinsdag+donderdag 08.15-17.30 uur.
op 4e woensdag om 19.30 uur in C.S.B.Zalencentrum, Kromme Nieuwegracht 39
SCHEPEN MET GELD De handel van de
VOC op Azië en de daarbij gebruikte munte Utrecht.
Zeeland Breeweg 40, 4335 AR Middelburg, ten (een licht gewijzigde versie van de
tentoonstelling die eerder te zien was in het
01180-26294.
KPK te Leiden) Tot medio 1990 in Spaar- en
- september tot juni op 2e donderdag om
19.00 uur in 'De Schakel', Bachten Steene 14 Voorschotbank, Torenplein 7 te Surhuisterveen (05124-1925); geopend op maandag
te Middelburg.
t/m vrijdag 12.00-l6.00 uur, groepen op
Zwolle 'De Duit' Pr.Irenestraat 1,
afspraak. •
8019 XC Zwolle, 038-211443.
-19 febaiari, 19 maart, 23 april, 21 mei om
19.45 uur in 'Speeltuingebouw Assendorp',
Geraniumstraat te Zwolle. •
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Penningkunst in kort bestek
Een overzicht van de 15e eeuw tot heden

GER BOONSTRA

Het Goud-, Zilveren Klokkenmuseum,
Kazerneplein 4 te
Schoonhoven(018235612), is geopend
dinsdag t/m zondag
van 12-17 uur

Het expositiebeleid van het Goud-, Zilveren Klokkenmuseum te Schoonhoven richt
zich sinds 1989 meer op de penningkun,st,
in het bijzonder die van Nederiandse
ontwerpers van penningen in edelmetaal.
Als uitvloeisel daarvan is van 13 januari t/m
31 maart 1990 de tentoonstelling 'Penningkunst in kort bestek' te zien.
Penningkunst is een product van de
Renaissance, toen vorsten en invloedrijke
burgers hun belangrijke daden vereeuwigd
wilden zien in handzame en tastbare vorm.
De voorwerpen zijn niet bedoeld als betaalmiddel, maar als verzamelobject. Door de
eeuwen heen zijn beroemde en omvangrijke collecties ontstaan.
De bekendste in Nederland is die van het
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet

te Leiden en uit dezerijksverzamelingheeft
het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum te
Schoonhoven een keuze gemaakt van
zeventig penningen in een eigentijdse vormgeving, voornamelijk van Nederiandse ontwerpers. Zo zijn er naast penningen in het
traditionele materiaal brons, ook exemplaren uitgevoerd in marmer, glas, hout en
aluminium. Ter introductie van deze reeks
voorwerpen, heeft het Penningkabinet een
serie panelen beschikbaar gesteld waarop
de geschiedenis van de penningkunst zichtbaar wordt. Deze tentoonstelling is bedoeld
voor ontwerpers, verzamelaars en liefhebbers, maar misschien ook wel voor mensen
die weinig geconfronteerd worden met deze
bijzondere vorm van toegepaste kunst. Zij
zullen verbaasd staan! 1
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BANKBIUETTEN
MUNTEN
PENNINGEN
Inkoop / verkoop / gratis taxatie
(betaling: per kas, bank of giro)

Ook hier zijn wij present met een bijzondere
collectie munten, waaronder vele topstukken
Een bezoek aan onze stand (nummer 11)
is zeker de moeite waard

Spaar en Voorschotbank
Surhuisterveen
Torenplein 7,9231 CG Surhuisterveen, Telefoon 05124 -1925, Fax 05124 -1047
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Gelderse stuivers 1640

D.A.WITTOP KONING

H.W. JACOBI

Molukken 1977
Jaarboek mor Munten Penningkunde 68
(1981) 107-109
2 H.E. VA.N GELDER

Munwondst te
UlKcht Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde 57 (1950) 159162
^ W.J. DE VOOGT

Geschiedenis van het
muntwezen der Vereenigde Nederlanden,
I: Provincie Gelderland (Amslerdum
1874) 44-45

1640 waarvan slechts een exemplaar met
In de vaste verkooplijst 238 van de firma
het muntmeesterteken kruis. De Voogt geeft
Jacques Schulman BV te Amsterdam, trof
ik een drietal bezemstuivers van Gelderiand uitvoerig commentaar op de stuivers 1640,
waarvan ik het eerste deel hier laat volgen?:
aan, met jaartal 1640. Naast een exemplaar
De stuivers in het jaar 1640 geslagen (de
met het muntmeesterteken lelie (De Voogt
Voogt 257) schijnen aanleiding te hebben
237, Verkade 7.3), waren er twee met een
gegeven tot klagten, welke wel wat laat,
mij onbekend muntmeesterteken, namelijk
althans eerst 19 Juni 1643, in de vergadeeen kruis. Deze laatsten waren afkomstig
ring der Staten-Generaal ter tafel werden
uit de muntvondst Molukken 19771 Deze
muntvondst bestond uit 383 munten, op vier gebragt. Wel waren zij op de volle waarde
stuks na uitsluitend Nederiandse dubbeltjes geslagen, maar buiten vergunning van de
St.-Generaal. Daarbij kwam dat er in 1642,
en stuivers uit de eerste helft van de 17e
1643 of 1644 nog geslagen werden met het
eeuw. Er waren 35 Gelderse stuivers bij,
jaartal 1640. Den 5den December 1644
waarvan 32 met jaartal 1640 en 3 onleeswerd door het Hof van G., na examinatie
baar. Opvallend was de goede staat waarin
van de Resolutie van de landschap van
de munten zich bevonden, zodat gedacht
moet worden aan de inhoud van een spaar- 21 Maart 1643 aangaande het maken van
pot. In het Kon. Penningkabinet is eveneens dubbele en enkele stuivers, de intrekking van
de stempels gelast. In een brief van de Geneeen exemplaar met het muntmeesterteken
raals van 19funi 1643 wordt gezegd dat de
kruis aanwezig, afkomstig uit de vondst
Utrecht 1950^. Tussen de 193 zilveren mun- weinige exemplaren die zij magtig geworden
waren, op den vollen voet waren van 1619,
ten bevonden zich 5 stuivers Gelderiand
namelijk 3 p. 22 gr, maar dat zij omtrent
het gewigt geene genoegzame zekerheid
hadden. Den 30sten November 1644 verleenden de Staten-Generaal magtiging aan
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eene Commissie om de zaak te onderzoeken,
en de stempels in te trekken. Uit een nader
ingediend rapport van die Commissie blijkt
dat Hof en Rekenkamer den 5den december
daartoe order gaven, op voorwaarde dat de
andere gewesten zulks ook zouden doen.
De Voogt kende alleen de stuiver 1640
met lelie en het is dus aan ons uit te maken
of het verhaal slaat op de stuiver met lelie
of die met kruis. Dat het op de laatste soort
slaat zou ik met de volgende argumenten
willen ondersteunen
1. Aangezien het gewicht en gehalte juist
zijn is er geen sprake van valsemunterij.
De mededeling dat zij op volle waarde
waren geslagen correspondeert met de
goede staat van de exemplaren met kruis
uit de muntvondst Molukken 1977;
2. Alleen de muntmeester van Gelderiand
kan ze geslagen hebben aangezien deze
slag voor geen ander van belang zou
zijn;
3. Het feit dat er slechts weinig exemplaren
te bemachtigen waren klopt met het, in
verhouding, geringe aantal met kruis;
Wijntgens heeft ze echter niet verantwoord in zijn eerste muntbus
(8 mei 1635 t/m 31 mei 1640);
4. Wijntgens zal dit gedaan hebben met
medeweten, zo niet op last van Hof en

5.

6.

7.

8.

Rekenkamer van Geldedand, maar
zonder de benodigde toestemming van
de Staten-Generaal;
Hij deed dit met een onbekend muntmeesterteken om anoniem te blijven.
Dat het verhaal van de vervolging van
Wijntgens (De Voogt pp. 44-45) op deze
stuivers slaat blijft onbewezen;
Voor de officiële slag tussen 8 november
l64l en 4 december 1644 (2e muntbus
1 juni 1640 t/m 13 november l645)
gebruikte hij als teken de lelie uit zijn
familiewapen. De Voogt bezat overigens
ook een stuiver 1642 met lelie, thans in
het KPK.
Waarom Wijntgens voor deze officiële
slag het jaartal 1640 is blijven voeren
blijft onduidelijk. Hij had al een stempel
voor 1642 laten snijden en kwam met
een ander muntmeesterteken.
Het teken lelie zal dus niet voor het eerst
gebruikt zijn in 1640 zoals De Voogt wil,
maar iets later, in 1642 of 1644. •
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Twee brochures over inflatie
uit de 17e eeuw
Bij het doorwerken van de omvangrijke
collecties muntplakkaten van het Koninklijk
Penningkabinet en van 's Rijks Munt werd
mijn aandacht getrokken door twee korte
brochures over wat men noemde het opklimmen van het geld, d.w.z. het voortdurend stijgen van de koersen van de
gouden munten en grote zilveren munten
in guldens en stuivers. Tegenwoordig
spreken we eerder van daling van het geld:
de variabele was natuuriijk de rekenmunt
waarin zowel de koersen van de grote
muntstukken als ook de lonen en prijzen,
die daardoor steeds verder stegen, werden
uitgedaikt. Kortom de zorgwekkende
inflatie, die al sinds de late middeleeuwen
regeringen en publiek voortdurend bezig
hield. Vooral in de l6e eeuw was - o.a.
onder invloed van de enorme toevloed
van edele metalen uit Amerika - de daling
bijzonder sterk geweest, maar ook in de
eerste helft van de 17e eeuw hield die
ontwikkeling nog aan, zij het minder snel.
Telkens trachtten dan de overheden door
koersvoorschriften en door strenge strafbepalingen tegen misbruiken, hieraan een
halt toe te roepen.
In l645 wijdde een auteur die tekent als
A.w.v.B. hieraan een historische beschouwing: Kort verhael en aen-teeckeningh van
het op-klimmen en verloop van degelden
ofte munt, tsedert koninck Maximiliaen,
tot het eynde van de regeeringh van keyser
Karelde V. en dan voort van anno 1610,
tot op huyden, gedrukt te Amsterdam door
Nicolaes van Ravesteyn voor de uitgever
Pieter de la Burght, in den Ysel. Hij begint
met drie oorzaken aan te wijzen: 1° binnenlandse ooriog, waarvan hij als voorbeeld
geeft de excessieve stijging tiidens de
troebelen onder het regentschap van koning
Maximiliaan voor Philips de Schone en het
herstel in 1489; 2° ongelijke muntslag in

aangrenzende gebieden, waarvoor hij
verwijst naar de recente Kipper- und
Wipperzeit van 1620-1622 in Duitsland;
3° de activiteiten van 'eighen baet soeckende' wisselaars en kassiers, te bekend om
nader op in te gaan (de considerans van
talrijke muntplakkaten herhaalde dit motief
tekens weer). Vervolgens schetst hij de
ontwikkeling sedert 1489 door excerpten te
geven uit een aantal koerslijsten uit de tijd
van Karel V en uit de periode sinds l6lO.
Omdat gedaikte overzichten van oude
plakkaten nog niet voorhanden waren (het
Nederlandtsche Placcaethoeck is van 1645
maar bevat niet de gebruikte ordonnanties
van 1489 en van Karel V, die pas voorkomen in het Groot Placaet Boeck dat in
1658 begon te verschijnen) moet hij zijn
gegevens hebben ontleend aan een collectie
van gedaikte en ongedrukte afzonderiijke
koerslijsten, zoals die nog in vele bibliotheken en archieven te vinden zijn. Hij
eindigt met de optimistische verwachting
dat de nieuwe tegen 15 januari 1645 aangekondigde koersregeling van de StatenGeneraal, die in feite op 6 maart onder de
titel Placaet ende provisionele reductie ofte
tolerantie verscheen, het probleem zal oplossen.
De Staten deden hun uiterste best om de
naleving van het nieuwe tarief dat met veel
nadmk alom bekend gemaakt werd, te verzekeren, o.a. er een eed op te laten afleggen door allen die beroepshalve met geld te
maken hadden: tresoriers, rentmeesters,
belastingontvangers, diaconieën, ambachtsgilden, banken van lening, makelaars,
kassiers enz. De koersen bleven echter
oplopen, omdat de overheid machteloos
stond tegen de diepere oorzaken, waarvan
de concurrentie van de Zuid-Nederlandse
munten, patagons en ducatons er één was.
In de volgende jaren werd er veel over
gedelibereerd en lieten de Staten-Generaal
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Het verloop o f klimmen van de Gelden
'Inlant(chen Oorlogh.
Wort vcroor-J Ongelijk Accoort van de Munten, in ydcrs
laeckc, door
particuliers gebiedt.
• Wiilclaers en cygen-baetibekendc Kaificrs.

2(nt ettöefatnbentopcm mmptï / in öe
ttjöen ban De 3nlantfe 25eroerten 1489^.
onDtr De^oomfcge Ironing ïl^ajrimtltaen/
De ^oon üan föepfer jfreDertclfe / onDet
totmisi lüejseertns^ tn De^et^entien P;o^
i}mttent)erloojpenij6^
Een Stuyver op
o guld. 3 ftu. 8 pen.
Een enckelde Riael op
o
14
o
Een Engelfche Stooter op
0
6
0
Een Hoorn-gulden op
i
13
o
Een Gout-gulden op
S
3
^
En alderhande Goude en Silvcrc Speciën na advenant.
telkens een Waerschouwinge uitgaan, dat zij
voornemens waren binnenkort de koersen
van 1622 (iets lager dan die van 1645) te
herstellen, maar daar is het nooit van gekomen. In 1659 werden met de invoering
van zilveren dukaat en rijder op de ZuidNederlandse voet, de hogere koersen d.w.z. de daling van de waarde van de
gulden - in de praktijk aanvaard. Een algemene koersregeling is tijdens het bestaan
van de Republiek niet meer uitgevaardigd.
Dit werd mede veroorzaakt doordat in het
midden van de 17e eeuw de gouden
munten uit de omloop verdwenen en het
binnenlands verkeer ongeveer een eeuw
lang hoofdzakelijk in zilvergeld werd afgewikkeld. Wanneer ze nog gebruikt werden,
verhandelde men ze tegen informeel gevormde dagkoersen, die we onder meer
kennen uit de etiketten voorkomend in
muntgewichtdozen.

In deze veranderde omstandigheden verscheen in 1667 een nieuwe uitgave van het
boekje van 1645, met iets gewijzigde titel:
Kort verhael en aentekeningh van het opklimmen en verloop van de munte ofte de
gelden, sedert denjare 1489 onder de
regeeringh van keyser Maximüiaen, en daer
na onder keyser Karel de V. en dan voort tot
op desen tegenwoordigen tijdt anno 1667,
ditmaal gedrukt voor de boekverkoper/
uitgever Jacobus Konijnenbergh in de
Nieuwe Hoochstraet by de Zuyder kerck te
Amsterdam. De auteur, die thans helemaal
niet meer aangeduid wordt, schreef blijkens
de ondertitel Tot voldoeninge voor den
curieuse en nieusgierige liefhebber Hij heeft
de vroegere tekst grotendeels letterlijk overgenomen, maar ook hier en daar gewijzigd
en hij bracht omvangrijke toevoegingen aan,
waardoor de omvang toenam van zes tot elf
bladzijden.
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Eerste bladzijde van
Kort verhael en aentekcningh van het
opklimmen en verloop van de munte
ofte de gelden...
(editie 1667)

Bijlage 1: specificatie van een bedr^ betaald in gouden munten op 10 juni 1491
16
36
16
425
60
110
40
50
113
l6
300
560
1700
200
17
40
9
20
13
20
50
54

Roosenobels
Hendricks nobels
Vlaemsche nobels
Goude Leeuwen
Borgoense guldens ^
Borgoense Rijders
Ducaten ^
Saluten
Nieuwe en Oude Kroonen
Brittoense en Savoyse Kroonen
Wilhelmus-schilde
Borgoense Andries-guldens
Rijns-guldens
Utrechtse guldens
Pieters van Namen
Schuytgens
Gelderse rijders
Diemer guldens 3
Philippus Daelders ^
Beyer-guldens
Pistoletten 5
Arnoldus guldens

't stick

56 stu.

50
48
30
26
26
25
25
24
23 *
21 *

21
20
18 •
18 *

24
18 *
20 *
15 *
14 *
11 *
10 *

44
90
38
637
78
50
25
62
135
18
315
588
1700

180
15
48
8
20
9
14
27
27

16
8
10
10
12
8
6
2
15
10
-

En was aldus onderschreven.
Bekenne wir Maria van Loon: das alsoo gerechent is auffde voorschriebene dagh und
zeit, ein somma van al diese voorschriebene zeiten [lees: zeilen?], 4257gul 17stu.
' Leesfout voor: Hongerse (= Hongaarse) guldens.
2 Elders duidelijker: Ducaten van Italien.
5 Leesfout voor: Klimmer-gulden, nl. van Gulick (zo in tarief van 1485)
^ Bedoeld zijn. blijkens de koers, Philippus Clinckaerts.
' Leesfout voor: Postulaten, of Postulaatguldens van Utrecht.
Opmerkingen
- De waarde van iedere post in guldens en stuivers is door mij, in de laatste kolom, toegevoegd. De optelling
hiervan komt uit op ƒ 4250:17. Blijkbaar heeft de schrijver een getal verkeerd gecopieerd. Het zou bijv.
uitkomen als er 30 i.p.v. 20 Beierse guldens a 14 stuiver geweest zijn.
- Het tarief van 1489 liet maar een zeer beperkt aantal muntsoorten toe, in de hoop daarmee minderwaardige
stukken te weren. Deze laatstgenoemde waren echter niet dadelijk uit het verkeer verdwenen, en ze worden
dan ook hier zonder meer geaccepteerd, tegen koersen afgeleid uit die van de wèl opgenomen soorten. In de
lijst zijn deze munten, die alle wèl in de tarieven van 1485 en 1492 voorkomen, met een * aangeduid.
- Ook werd bij deze afrekening de in 1489 voorgeschreven te lage koers van I8V2 stuiver voor de Rijnse gulden
niet gevolgd: al een generatie lang had men gerekend in guldens van 20 stuiver.
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Zo heeft hij de overgeslagen periode van
Karel V tot I6IO opgevuld door een viertal
Zuid- en Noord-Nederlandse koerslijsten uit
1572 (hij bedoelt echter 1562), 1586, 1598
en 1607 te citeren. Voor het overige gebruikt
hij meestal dezelfde teksten als zijn voorganger (maar haalt hij er soms andere
posten uit), soms ook andere: terwijl eerst
een Valuwacie met figuren gedrukt te Gent
in 1545 werd gebruikt, wordt nu een dergelijk werk uit 1548 (met inmiddels verhoogde
koersen) aangehaald. Blijkbaar beschikte
hij over een andere, mogelijk omvangrijker
collectie oude plakkaten dan zijn voorganger en kwam daarin een andere editie
voor van de bekende met houtsneden
geïllustreerde tariefoverzichten die sinds
ca. 1540 door de Gentse uitgevers Joos
Lambrecht en Victor de Dayn op de markt
gebracht werden. Aan het slot is de rooskleurige conclusie vervallen. De schrijver
stelt nu slechts vast - zonder het zonder
uitwerking gebleven plakkaat van 1645 ook
maar te noemen - dat de waarde van de
munten is blijven oplopen en eindigt dan
met een lijst van in zijn tijd geldende
koersen voor goudstukken, waaraan hij,
voorzover mogelijk, de voor dezelfde muntsoorten in 1489 voorgeschreven koersen
toevoegt. Hij concludeert daaruit - na verwijzing naar een klacht over het oplopen
van het geld bij de geschiedschrijver
Emanuel van Meteren - dat de koers van de
munten meer dan drie maal zo hoog geworden is. Daarop volgt de ontboezeming;
doch dese Goude en Silvere Munt-goddinnen
en worden op veele plaetsen soa niet aengebeden als in Europa, daer men dickwils om
deselve te bekomen, niet alleen lichaem,
maer oock de ziele dickwils in groot gevaer
stelt van tijdelijcke en eeuwige scbipbreuck te
lijden.
In de nieuwe uitgave van de brochure, die
geschreven werd in het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, de tijd van Jan de Witt toen
terugtreden van overheidsbemoeienis
politiek in was, zijn inhoud en strekking
dus aanmerkelijk gewijzigd. Bovendien
heeft de schrijver nog andere bronnen tot

A. G. van der DUSSEN b.v.
Hondstraat 5,
NL-6211 HW Maastricht

jrx
'%|

Tel. (0)43-215.119 Fax (0)43-216.014

HOLLAND COIN FAIR
Wij hebben in Leiden op vrijdagavond
2 februari vele oude en nieuwe
gezichten gezien.
Het was ons een groot genoegen.
VEILING 13
Deze is als u dit leest
al achter de rug.
Wij kunnen nu al vertellen dat
velen blijk hebben gegeven
van hun belangstelling voor
onze catalogus en schriftelijk of
persoonlijk geboden hebben, waarvoor
onze hartelijke dank.
VEILING 14
(8, 9 en 10 oktober 1990)
Eventuele inleveringen
gaarne zo spoedig mogelijk,
dan kunnen wij er behoorlijk onze
aandacht aan besteden.
Zouden sommige van uw munten een
betere markt hebben in het buitenland,
dan zullen wij gaarne bemiddelen.
Onze discretie is vanzelfsprekend!
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f Bijlage 2: nfct-oöidële koerslijst vani gouden en zilveren munten uit 1660/1667
eerst
Rosenobel
56 Stu.
nu 11 : 50
10 _
De Hendricks-nobel
Den Angelot
37
7 10
Goude Leeuw
30
5 DeFranse sonne [kroon]
24
4 10
Ongarische Ducaet
26
5 Duytse Gout-gulden
18 [1/2]
3 10
De goude Riael i
60
7 2 14
Philips-Daelder 2
15
De halve Crusate van Portugal 3
40
8 10
De dubbelde Ducaet
50
10 Een enckelde Ducaet
25
5 De goude Souvereynen of Ducatons
15 Jacobus en Rijders
13 Halve Jacobus en Alberti "*
6 10
De Carolus of Omkijker'
12 Dito Halve
6 Dubbelde Pistolet
9 Brabantse Kroonen
4 5
De schrijver voegt toe: Het silver-gelt istegenwoordigh soo gemeen en kennelijck dat het
niet noodigh is alhier te stellen.
1 De gouden reaal van Karel V, in 1521 ingevoerd met een koers van 60 stuiver, kwam natuuriijk in het tarief van
1489 niet voor.
2 Hij herhaalt hier zijn leesfout, waar hij Philippus Daelder schreef voor Philippus Clinckaert; de koers is wel die
van de zilveren Philipsdaalder.
i In het tarief van 1489 kwam geen cmsaat en geen munt van 40stuiver voor; de koers geldt voor de 4 cruzados
van ca 1600.
•* Bedoeld is de Zuid-Nederiandse albertijn.
5 De gouden munt van Karel I van Engeland.

zijn beschikking gehad dan zijn voorganger
die uitsluitend met oude koerslijsten werkte.
Zo drukt hij ter adstructie van de koersen
van 1489 een specificatie af van de gouden
munten, waarmee in 1491 een bedrag van
4257 gulden als huwelijksgift betaald zou
zijn aan Maria van Loon, de grootmoeder
van Willem de Zwijger. Genealogisch is hij
wat in de war. Maria was de overgrootmoeder van de Prins en zij was al in 1440
met Jan IV van Nassau getrouwd: ook hun
zoon Jan V was al in 1482 gehuwd met
Elisabeth van Hessen, zodat de lijst met

geen van beide huwelijken te maken kan
hebben. De betaling zal dus wel om een
andere reden gedaan zijn aan gravin Maria,
die sinds 1475 weduwe was en in 1502
overleed. De datering op 10 juni 1491 kan
echter zonder meer aanvaard worden,
omdat de in het stuk genoemde prijzen van
de munten uitstekend aansluiten bij het
tarief dat gold van Kerstmis 1489 tot Pasen
1492. De tekst wordt in een bijlage weergegeven met enig commentaar, omdat zulke
nauwkeurige specificaties van grote geldsbedragen uit de 15e eeuw niet zoveel voor-
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Nno 1241. liet den Paus van Romen in fijn
A tocht.
Munt op Leerflaen, en dit gingh alfoo
(by gebreck van geit) onder fijn volck om; ghelijck als Anno 959. toen men door gebreck van
geit, Waertegens Waer wiflelenmoeft, in defe
Nederlanden. Anno r573.in'tbeleghvanLeydcn, wiefdt geldt van Papier met het Stadts Wapen 5 en Opfchrift daer op geflagcn, het welck
daer na weder in gcwiffelt wiert; en Anno 1623.
wierdt in Spanjen Yfisr-geldt geflagcn ; daerom
foo is alle dingh waerdigh, foo men het acht, en
by noot foumen het geldt en gout wel ontbeeren
kannen: doch het heeft Godt de Heerc belieft,
door fijne barmhertighcyt ons Landt foodanigh
te zegenen, dat het geldt, foo filver als gout, in
overvloet tot ons is overgekomen : ;Och of wy
macr dankbaer, waren voor fulcke genadige zegeningen aen ons gefchict.
komen en nog minder gepubliceerd zijn.
Zo'n lijst is te vergelijken met een beschrijving van een muntvondst zij het dat er twee
verschillen zijn: enerzijds kunnen bij een
vondst de stukken individueel beschreven
worden naar munthuis, jaartal, varianten
enz., maar anderzijds zijn muntschatten
meestal veel kleiner van omvang, waardoor
het toeval in de verdeling over verschillende
soorten een grotere rol speelt.
Afdruk verdient ook de koerslijst aan het
einde van het boekje. Hoewel de auteur de
indruk wekt dat het om een officieel tarief
gaat, is het ongetwijfeld een stuk van
particuliere oorsprong, een overzicht van
onderhandse in de geldhandel toegepaste
koersen, zoals wisselaars, kassiers e.d. die
bij de hand moesten hebben. De genoemde
waarden, die tussen I66O en 1667 geldig
waren, blijken een stuk hoger te liggen dan
het laatste officiële tarief van 1645 en ook
hoger dan de prijzen die voorkomen op

etiketten in muntgewichtdozen uit de jaren
I656-I662, die nog de officiële - maar in
feite blijkbaar verouderde - koersen aanhouden. Reeds in deze jaren was het koersniveau voor gouden munten bereikt, dat
we kennen uit talrijke etiketten uit de eerste
helft van de 18e eeuw en blijkbaar tot de
veranderingen veroorzaakt door de komst
van het Braziliaanse goud omstreeks 1740
weinig is veranderd. •
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De belezenheid van
de schrijver blijkt uit
een soort motto op de
achterzijde van het
titelblad.

Muntennieuws

H.A. GROENENDIJK

Gibraltar

AFKORTINGEN Al=aluminium;
Ag=zilver; Au=goud; Aur=aureaat;
Cu=koper; CuSn=brons; CuZn=messing;
Fe=ijzer; Nbs=nickel bonded steel (met
nikkel geplateerd staal); Ni=nikkel;
Rvs=roestvrij staal; Sn=tin; Zn=zink

1 pond 1989

Virenium 9,5g

22,5mm

kartel/'
tekst

De muntomloop in Gibraltar is verrijkt met
een stuk van 1 pond, uitgegeven ter herdenking van 150 jaar eigen muntslag.

Bondsrepubliek Duitsland
50 pence 1989
10 mark 1990

Ag 625

15,5g

32,5mm

CuNi

3,5g

30,0mm

glad

tekst

In juni 1990 zal een 10 mark-stuk uitgegeven worden ter herinnering aan de 800e
sterfdag van Keizer Frederik I Barbarossa.
Het ontwerp is van de medailleur Eugen
Ruhl. De munten zullen op de munt van
Stuttgart (letter F) geslagen worden; de
oplage is nog niet bekend.

Ter gelegenheid van kerstmis 1989 is een
muntstuk van 50 pence uitgegeven in een
oplage van 30.000 stuks; er zijn ook exemplaren in zilver, goud en platina aangemaakt.

DE BEELDENAAR 1990-2

India
1 rupee 1989

Cu\i

6,0g

26,0mm

kartel

5mpeel989
20 aipee 1989
100 aipee 1989

CuNi
CuNi
Ag 500

12,5g
25,Og
35,0g

31,0mm
39,0mm
44,0mm

kartel
kartel
kartel

Ter herdenking van de 100e geboortedag
van Jahawarfal Nehru zijn munten uitgegeven met de waarde 1, 5, 20, en 100
rupee.
Monaco
10 franc 1989
100 franc 1989

CuNi
Ag 900

10,0g
15,0g

26,0inm
31,0mm

glad
glad

Het 10 franc-stuk is uitgegeven ter herdenking van de stichting Prins Pierre, de oplage
is 100.000 stuks. Het 100 franc-stuk is
uitgegeven ter herdenking van het 40-jarig
regeringsjubileum van Prins Rainier; de
oplage van deze laatste munt is 45.000
stuks.
Oostenrijk
500 schilling 1989 Ag 925

24,0g

37,0mm

tekst

Op 14 november is een 500 schilling-stuk
uitgegeven, gewijd aan de kunstenaar
Kolomon Moser (1868-1918). Op de voorzijde is zijn portret afgebeeld, de keerzijde
toont het ontwerp van een glas-in-lood
raam 'die Kunst'. De munten worden ook in
proof uitgegeven. •

Gelegenheidspenning 'Coornhert'

FRA.NK LETTERIE

Ter herdenking van het feit dat 400 jaar
geleden Coornhert overieed, ontwierp Auke
Hettema een penning. Dirck Volkertszoon
Coornhert was dichter, prozaschrijver,
polemist, filosoof en theoloog; hij stelde
zijn kwaliteiten in dienst van de strijd voor
een menswaardiger samenleving en ijverde
voor vrijheid van geloof en meningsuiting.
Coornhert werd in 1522 in Amsterdam
geboren als kind van katholieke ouders.
Reeds jong raakte hij onder de indmk van
de bloedige onderdrukking van het Wederdopers-oproer in Amsterdam. Op 16-jarige
leeftijd reisde hij voor studie naar Spanje en
Portugal; ook trouwde hij zeer jong tegen
de wil van zijn ouders met de twaalf jaar
oudere Neeltje Simonsdochter Door onterving gedwongen zelf in zijn onderhoud
te voorzien, werd hij hofmeester van graaf
Reinoud III van Brederode op het slot

Blatestein in Vianen. In 1546 vestigde hij
zich met zijn vrouw in Haariem, waar hij
eerst als etser en graveur werkte, o.a. voor
Maarten van Heemskerck. Spoedig werkte
hij zich op tot notaris en nog later tot stadssecretaris. Ten onrechte verdacht van medeplichtigheid aan de Beeldenstorm, belandde
hij in 1567 in de Gevangenpoort te
's-Gravenhage, waaruit hij zich in 1568 door
list wist te bevrijden. Vlak na deze korte
gevangenschap verscheen zijn Boeventucht,
waarin hij voor een menselijker strafstelsel
pleit en het verband legt tussen criminaliteit
en armoede. Uitgaande van het idee, dat
mens en maatschappij vervolmaakbaar zijn,
stelt hij (dwang)arbeid als één van de doeltreffendste maatregelen voor ter verbetering
van het strafstelsel. Leeglopers vervallen
snel tot misdaad en kunnen volgens hem
door nuttige arbeid op het rechte pad worden gebracht. Veel later pas, na zijn dood,
kregen deze ideëen vorm in de dan gestichte rasp- en tuchthuizen.
De hierop volgende periode van ballingschap verbleef Coornhert in Kleef en
Xanten. In 1572 keerde hij met Willem
van Oranje teaig en werd secretaris van
de Staten van Holland. Een in deze functie
door hem ingesteld onderzoek naar de
wandaden van Geuzenleider Lumey tegen
katholieken, bracht hem datzelfde jaar in
moeilijkheden en deed hem weer naar
Duitsland vluchten. In 1577 vestigde hij zich
echter als notaris in Haariem, waar hij in
1584 het verbod van de Staten van Holland
trotseerde een geloofsdispuut met de gereformeerden te voeren en daardoor opnieuw
genoodzaakt was het land te veriaten.
Emden werd nu zijn toevluchtsoord en daar
vokooide hij zijn bekendste boek. Zedekunst dat is Wellevenskunste.
In 1586 werd het Coornhert door de
calvinisten onmogelijk gemaakt in Delft te
gaan wonen. Daarom vestigde hij zich nu in
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Gouda, waar hij een prentenwinkel leidde
en vanwaar hij levendige contacten onderhield met Antwerpse prent-uitgevers. In
Gouda schreef hij ook zijn omvangrijkste
werk Van de predestinatie, verkiesinghe en
de verwerpinghe Godes, waarin hij stelt dat
de mens wel degelijk zelf zin aan zijn leven
kan geven. Op latere leeftijd leerde Coornhert pas Latijn en verdiepte hij zich in de
klassieke literatuur, waaruit hij verschillende
werken vertaalde, o.a. Homerus' Odysseus
en De Officiis van Cicero.
In 1590 pleitte Coornhert nogmaals voor
het recht van het individu op een eigen
levensbeschouwing, waarop staat noch kerk
inbreuk zouden mogen maken. In datzelfde
jaar stierf Coornhert zonder laatste sacramenten en werd in de St. Janskerk te Gouda
begraven.
De penning van Hettema toont aan de
voorzijde de beeltenis en face van Coornhert, geïnspireerd op het portret dat
Cornells van Haariem van hem schilderde
en dat in het bezit is van het Frans Hals-

museum te Haariem; deze zijde draagt het
omschrift COORNHERT 1522-1590. Op de
keerzijde zijn twee vechtende mannen
afgebeeld met het omschrift LEDICHHEIJD
ALDER QUAEDDOENS OORSAKE, Ontleend aan
de Boeventucht. De penning heeft een diameter van 75 mm en is in brons gegoten bij
de Rijnlandse Kunstgieterij te Leiden. De
kunstenaar heeft zelf het patine verzorgd.
De Vereniging voor Penningkunst heeft
50 exemplaren van deze penning kunnen
reserveren, die zij tegen de speciale prijs
van ƒ 140 (exclusief portokosten) per stuk
zijn leden aanbiedt, met dien verstande dat
er per lid slechts één gekocht kan worden.
Omdat het aantal beschikbare penningen
beperkt is, zullen de bestellingen - te doen
bij mevrouw M. Kemper-Koel, MoUenburgseweg 60, 4205 HD Gorinchem, 0183026543 - in volgorde van binnenkomst in
behandeling worden genomen. Nadat de
penning bij de Vereniging uitverkocht is,
bestaat alsnog de mogelijkheid - ook voor
niet-leden- de penning via de medailleur te
verwerven. De prijs is dan ƒ 325 per stuk. •

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE 97 - 7671 AT VRIEZENVEEN
TEL. 05499-61322 - FAX 05499-61352
MUNTEN: IN- en VERKOOP, TAXATIES, PRIJSLIJSTEN
BOEKEN: UITGEVERIJ, IMPORTEUR van o.a. KRAUSE,
BATTENBERG, OBOL, SCABY, DURST etc.
== Bezoek alleen op afspraak ==
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Penningnieuws

FRANK LETTERIE

Nieuw werk van medailleurs, nieuwe
uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten.
Goed reproduceerbare foto's met gegevens sturen aan F.T.S. Letterie, Hamminkweg 1, 7251 RB Vorden (05752-2697).
Gelieve tevens te 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.

TWEE NIEUWJAARSWENSEN Twee medailleurs hebben gewoontegetrouw een nieuwjaarswens gemaakt in de vorm van een
penning. Theo van de Vathorsts wens is een
'mijlpaal' in brons, een klein plastiekje met
een hoogte van 80 mm. Geer Steijn heeft
deze keer een wezel als onderwerp voor
zijn 1990-penning (75 mm).
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ZEGEL KONINGIN BEATRIX Evenals de
zegels aan oude charters - op perkament
geschreven oorkonden - bestaat het
koninklijk grootzegel uit een schijf was met
daarop twee voorstellingen, welke worden
aangebracht met behulp van stempels. Op
de voorzijde van het grootzegel staat een
door de vorst gekozen afbeelding, al of niet
met naam en titels. De keerzijde - ook wel
tegen- of contrazegel genoemd - vertoont

het rijkswapen. Het Nederiandse wapen
zoals dat op alleriei plaatsen gebruikt wordt,
is bij Koninklijk Besluit vastgesteld en de
voorstelling op het contrazegel wijkt daarvan dan ook niet noemenswaard af. De
inhoud van de voorzijde-voorstelling van
het grootzegel is echter niet voorgeschreven, ledere nieuwe vorst neemt een eigen
zegel aan en het staat hem vrij daarop te
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laten afbeelden wat hem goeddunkt. In
ALBRECHT DÜRER Een bronzen gietvroeger tijden werden documenten gewaar- penning (70 mm), in 1985 door Loeki Metz
merkt door er zegels op of aan te bevesontworpen. Het Albrecht Dürerhuis - een
tigen, zoals nu gebeurt door het plaatsen
aan Dürer gewijd museum in Neurenberg van een handtekening; tegenwoordig komt
heeft deze penning voor de collectie vercombinatie van beide elementen ook voor.
worven.
Deze waarmerk-functie heeft het koninklijk
zegel nooit gehad: het aanbrengen er\-'an op GUSTAV MAHLER Ontworpen door Frits
of aan belangrijke staatsstukken heeft
Henderickx uit Schiedam, gegoten in brons
slechts symbolische betekenis.
(85 mm), f
Het grootzegel voor koningin Beatrix is
door Loeki Metz ontworpen in 1980, het jaar
van de troonsbestijging. Op de voorzijde is
Beatrix staande in een schip afgebeeld, als
regerend vorstin der Nederianden als het
ware het schip van staat besturend; op het
contrazegel is hetrijkswapenweergegeven.
Beide zegels zijn 110 mm; de foto's werden
gemaakt naar bronzen afgietsels.
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RIETDIJK bv
Gespecialiseerd in het veilen van Numismatische collecties
Voor inlichtingen:
Rietdijk bv
Noordeinde 41
2514 CC Den Haag
tel. 070-647831 (A. Lichtendahl)
telefax. 070-632893 en bij
tel. 08389-18064 (P. Willems) lid NVIVIH en
sinds 6 juli 1989 beëdigd taxateur in
munten en penningen

'Uw munten worden behandeld, alsof deze van onszelf zijn".

Rietdijk bv
een kwestie van vertrouwen sinds 1919

Mmitfiandd
Vtrschoor
KAMERIJK

mtreisingti
iz
32,31 vh strijen

Sprenger s.d. Delm. 409

m

jficf n.v.m.fx.

DE BEELDENAAR 1990-2
69

Pr f l . 7 2 5 ,

teC : 01854 - 1 7 1 3
fax: 01854 _ 44 2-4

De Luchtvaart in het Penningkabinet
Het legaat-Wijdooge

MARJAN SCHARLOO

Boven:
Peter Wyon: 21-ste
ballonvaart van
James Sadler, IHU
(tin)
Rechts:
Cotuzzo Y Piana:
Eerste luchtvaart
tentoonstelling in
Argentinië. 1932
(zilver)

Op 3 novcmber 1989 werd de verzameling
van het Koninklijk Penningkabinet verrijkt
met een zeer bijzondere collectie penningen
uit de nalatenschap van de heer Cornelis
Wijdooge uit Waddinxveen. Zijn ruim 700
luchtvaartpenningen geven een fascinerend
overzicht van de pogingen van de mens om
het luchtaiim te veroveren.
De heer Wijdooge werd door de luchtvaart
gegrepen toen hij op veertienjarige leeftijd
tijdens de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling

te Amsterdam (E.L.T.A.) in 1919 een vliegtocht maakte. Het omslag van dit nummer
van De Beeldenaar vertoont een penning
van J.C. Wienecke gewijd aan deze opzienbarende gebeurtenis, die van zo'n beslissende betekenis was voor het leven van de
heer Wijdooge.
Na een opleiding in de luchtvaarttechniek - toen nog een 'bijvak' op de Kweekschool van de Zeevaart - was Wijdooge
vanaf 1923 werkzaam bij de voorioper van
de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
(opgericht in 1928). Tot de Tweede Wereldoorlog hield hij zich vooral bezig met de
technische aspecten van het vliegen. Na de
oorlog zette hij zijn loopbaan voort in een
meer commerciële richting en in 1964 ging
hij met pensioen als Hoofd van de Dienst
Handelszaken van de KLM. Gedurende zijn
carrière heeft hij de stormachtige ontwikkelingen in de luchtvaart vanuit een wel zeer
bijzondere positie kunnen meemaken. In
zijn verzameling zijn vele voorbeelden te
vinden van zijn persoonlijke betrokkenheid
bij speciale gebeurtenissen, zoals de eerste
vlucht naar Nederlands Indië in 1924 en de
vlucht van de Uiver van Londen naar
Melbourne in 1934.
De verzameling penningen van de heer
Wijdooge bestond aanvankelijk vooral uit
stukken op het gebied van de ballonvaart
en de luchtschepen (zeppelins). Tijdens het
bombardement van Schiphol in 1940 is een
deel van zijn collectie verloren gegaan.
Aangezien er nu relatief weinig penningen
over de vroegste geschiedenis van de
'uchtvaart in de verzameling aanwezig zijn,
ï'ermoed ik dat juist dit deel vernietigd is.
Hij breidde zijn verzamelgebied uit met
penningen waarop vliegtuigen staan afgebeeld en later kwamen daar nog de ruimtevaartpenningen bij.
De documentaire waarde van deze
verzameling is van bijzonder groot belang.
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Bovendien is een flink aantal penningen
van hoog artistiek gehalte. De avontuuriijke
geschiedenis van de luchtvaart komt
werkelijk tot leven bij het bekijken van de
penningen! De verzameling bestaat voor
ongeveer de helft uit Nederlandse penningen en voor de andere helft uit stukken uit
het buitenland. Dankzij dit legaat wordt de
verzameling buitenlandse penningen van
het Penningkabinet aanzienlijk verrijkt.
Voor wat betreft het Nederlandse deel is
er vooral sprake van aanvullingen en kwaliteitsverbetering.
Bij de verzameling behoort een omvangrijke documentatie over luchtvaartpenningen, die niet alleen veel gegevens bevat
over de stukken uit zijn eigen verzameling,
maar waarin ook beschrijvingen te vinden

zijn over andere luchtvaartpenningen.
Dankzij Wijdooge's specialistische technische kennis zijn de beschrijvingen van
de vliegtuigen heel accuraat. Een voorbeeld
is de beschrijving van de hier afgebeelde
Argentijnse penning: gestyleerde kop van
geüniformeerde vlieger met vliegkap, links
gedeeltelijk vooraanzicht van stilstaande
eenmotorige laagdekker blanke ex. ges.: C.
Soms blijkt uit de beschrijvingen, dat een
medailleur een bepaald vliegtuigmodel wat
al te vrij heeft weergegeven door bepaalde
onderdelen te vergeten of toe te voegen.
Het legaat-Wijdooge zal gedetailleerd
beschreven worden door de kunsthistorica
drs M. van Gemert, die als vrijwilligster
werkzaam is bij het Koninklijk Penningkabinet. •

w^^\
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Linksonder:
Samenwerking tussen
de Verenigde Staten
en de Sovjet-Unie in
de ruimte. 1975
(zilver)
Rechtsonder:
C.J. van der Hoef:
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij,
1931 (zilver)

Boekbespreking

KAREL SOUDIJN

De tentoonstelling •
'Schepen met geld' is
- in licht gewijzigde
vorm - tot 3 mei nog
te zien in de expositieruimte van de
Spaar- en Voorschotbanlf te Surhuisterveen (Torenplein 7;
geopend maandag
t/m vrijdag 12.0016.00 uur, groepen op
afspraak: tel. 051241925).

A. POL Schepen met geld: de handelsmunten en vrijwel iedereen bleek dukatons bij zich
van de Verenigde Oostindische Compagnie, te hebben, verpakt in zakjes en neusdoeken, verborgen in schoenen, jassen,
7602-i 799 ('s-Gravenhage 1989)
Koninklijk Penningkabinet / SDU Uitgeverij, hemden en gordels die alle met ducatons
zijn henaajit'
ISBN 90-12-06222-5, 64 blz., ƒ 24,95,,
Aan het begin van het boek lezen we,
dat er gemiddeld ruim r^vee jaar verstreek
Van juni 1988 tot en met september IS
aissen de hestelng van geld door een
was in Rijksmuseum Het Koninklijk
factorij in India en de levering van dat geld
Penningkabinet te Leiden de tentoonstelaan
die factorij. Wie wil weten hoe de
ling 'Schepen met geld' te zien. Bij de
elementen en de bureaucratie (ook toen al!)
opening van deze tentoonstelling schreef
de levering vertraagden, treft halverwege
N.L. Arkesteijn in dit blad: Als finishing
touch zou nog gedacht kunnen worden aan het boek een gedetailleerde reconstnictie
een bescheiden gidsje dat ons ook het nage- van zo'n bestelling aan.
nieten thuis zou vergemakkelijken. Aan zijn
In kort bestek weet Pol een boeien^
wens is inmiddels voldaan: onlangs verbeeld te schetsen van de geldpolitiek v|
scheen dat bescheiden gidsje, dat ook heel
de VOC. Voor mij werd duidelijker, waarom"
goed te lezen is als men de te^a|jsteJling, bepaalde munten op bepaalde plaatsen
niet kon zien.
J ^ f f i ^ ' ^ B geslagen zijn. De tekst van dit boek is echt
aan de bescheiden kant. De hoofdtekst zou
In een dozijn hoofdstukken oescnrijft
Arent Pol het functioneren van de Verenigde op een twintigtal bladzijden gedrukt kuni;
wor-den: minder dan een derde van dei
Oostindische Compagnie. We lezen hoe de
omvang
van dit toch al dunne boekje!:
handel op Azië was geoiganiseerd. Beknopt
kortste
hoofdstuk,
'De Eis van Indië', bestaak
zet Pol uiteen welke soorten geld geliruikt
uit
slechts
drie
zinnen
en een schema. M
werden voor aankopen in China en Japan,
Op
diverse
plaatsen
veriangde
ik naar meer
de Indonesische Archipel, India en Ceylon.
tekst.
Pol
schrijft
helder
(al
maakt
hij kleine
Daarbij laat de auteur ons ook zien, wat er
taalfouten), maar hij roept ook het ver-'
in de bijna twee eeuwen van het bestaan
langen wakker naar een dikke pil over
van de Compagnie zoal veranderde. Het
de muntpolitiek van de VOC.
boekje is een tentoonstelling op zichzelf:
het is bijzonder rijk geïllustreerd. Niet alleen Aan kleinigheden ergerde ik me. Op blz. 21 staan ontwerptekeningen van afgekeurde
met afbeeldingen van munten, maar ook
met kaarten, docume^^jche£en,^koop- ^ ^yOC-dukatons. In de toelichting lezen we,
waar en kooplieden. •
t de beeldenaar in strijd was met de
muntwetgeving van de Staten-Generaal.
Arent Pol heeft oog vlra'ïïeM.'SBTüf
Waarom is in de toelichting niet ook even
uitlegt waarom de Compagnie soms Nederlandse munten met het VOC-monogram liet verteld waaruit die afwijking bestond? In
een paar woorden had gewoon kunnen
slaan, vertelt hij niet alleen dat dit gedaan
worden gemeld, dat het generaliteitswapen
werd om smokkel van geld tegen te gaan.
vervangen was door het provinciale. Op
Pol geeft ook een levendige beschrijving
blz. 9 staan Nederlandse natootsingen afgevan hoe de opvarenden van een schip hun
beeld van Spaanse acht-realen. De Nedersmokkelwaar bij zich droegen: 'De schepelandse stukken zijn uitlóOl en
KmZZmè^è^
lingen van de in 1727 vergane Zeewijk
Op blz. 13 staat een Spaans stuk van achtwerden bij aankomst in Batavia gevisiteerd
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realen (geslagen in Lima) uit 1699. Op blz.
18 zien we (uit Mexico) een 8-realen stuk
uit ongeveer I6OO. Ik vind dit een rare
volgorde van afbeelden. Ik zou eerst dat
stuk uit 1600 opnemen, daarna de Nederlandse imitaties, en pas verderop het stuk
uit 1699: dan wordt veel duidelijker, wat die
Nederlanders nu eigenlijk aan het imiteren
waren. Nog zo'n knulligheid. Het schema
uit het allerkortste hoofdstuk wordt pas
begrijpelijk als je de reconstaictie hebt
gelezen die bijna twintig bladzijden verderop staat. Waarom staat dit schema niet gewoon aan het eind van dat verhaal? Hier en
daar is van 'Schepen met geld' een puzzelboek gemaakt. •

Openbare veilingen
maandelijkse prijslijsten
incl. behaalde prijzen:
jaarabonnement 1.000 Bfr.

OUDHEID - MIDDELEEUWEN - MODERNE TIJDEN

JEAN ELSEN N.V.
numismaat

Supplement
derlandse familiepenningen

•

/

•

In' 1981 verscheen in de serie 'Werken van
het Koninklijk Nederiandsch Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde' van de
fêand van dr A.J. Bemolt van Loghum
Slaterus het boek Nederlandse familiepenningen tot jl813. In februari 1990 zal
hierop een supplement verschijnen in het
Jaarboek iKyorMiint- en Penningkunde van
de hand van de auteur van het oorpronkelijke boek samen met drs G. van der Meer
en ir F.A. Nelemans (groot 27 pagina's),
bevattende de beschrijving van 64 nieuwgevonden penningen en aanvullende informatie op een aantal in 1981 gepubliceerde
stukken. Een aantal illustraties en een index
op eigennaam is toegevoegd.
Van dit supplement zijn overdrukken
verkrijgbaar tegen/' 7,50 per stuk (na 1 april
1990 afgehaald bij het Centraal Bureau voor
Geneaologie, Prins Willem-Alexanderhof 22
te 's-Gravenhage) of bestelbaar door overmaking van ƒ 10,50 op postgiro 65260
t.n.v. Centraal Bureau voor Genealogie te
's-Gravenhage, waarna toezending volgt.
Tot 1 juli 1990 wordt het boek zelf tezamen met de overdruk aangeboden voor
ƒ 55.- (afgehaald op bovenvermeld adres)
of na overmaking van ƒ 63,- op genoemde
girorekening toegezonden. •

TERVURENLAAN 65,
1040 BRUSSEL - BELGIË
TEL.: 09-3227346356
PCR.: 000-0831217-24

Op donderdag 17 mei a.s. zal ten kantore van de
NEDERLANDSE MUNTENVEIUNG
Rokin 60 te Am.sterdam, een interessante veiling worden
gehouden. In totaal komen er circa 1200 kavels onder de
hamer. Vanaf de Middeleeuwen tot de hedendaagse
munten van Nederland; een groot aantal buitenlandse
zilveren en gouden munten.
Enkele topstukken willen wij hier noemen:
Leiden velddaalder 1574, Zeeland Dukaat 1748 piedfort,
Koninkrijk Holland 1 Gld 1809, 50 Stuiver 1809 zilver en
brons (ex. coll. Berkman), W2 Gld 1846 en 1850 proof en
ander zeldzame proofslagen. 3 Gld 1817 afslag in tin (ex.
coll. Berkman)
Van de gouden munten noemen wij: een veertigtal middeleeuwse munten van de Zuidelijke Nederlanden, waaronder
Gouden lam (2 stuks) etc, Byzantijnse munten, Engeland
o.a, souvereign of 30sh Elizabeth 1, Nobels, Two pound
1823, Erankrijk een groot aantal vanaf Philips VI, Italië,
Hongarije etc. Tot besluit een mooie afdeling collecties,
restanten en partijen, voor elck wat wils.
Een veilingcatalogus wordt u op aanvraag toegezonden.
Voor informatie:
DE NEDERLANDSE MUNTENVEILING
Rokin 60, 1012 KV Amsterdam
teL 020 - 230261, fax 020 - 242380
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'Sveriges Mynt' uit het
Deense schip de 'Nicobar'
I.A. HER>X''EYER

' Meer informatie is te
vinden in B.TINXISTRÖM

Svmges pldtmynt
1644-1776. Én
unclersokning aiplatmyntens roll som
betalningsmedc'l
(Uppsala 1984)Studia
Historica Upsaliensia
135 en inB.TINGSTRÖM

Plate money, the
world's largest
currency (Stockholm
1986). Een compacte
samenvatting daar\an
verschijnt medio 1990
in een bundel met
diverse numismalische bijdragen: ii.*.
JACOHI De Zweedse
plaatmunten Willem
van Kede 1880-1953.
Een verzamelaar uit
liartstocht {'f,-Gri\enhage 1989; =RBKReeks 4)

Het komt zelden voor, dat muntgeld een
wezenlijk bestanddeel vormt van de ballastlading van een schip om haar stabiliteit te
vergroten. De duikers die naar het wrak
doken van het gezonken Deense schip
'Nicobar' werden echter met dit ongewone
verschijnsel geconfronteerd. In het ruim
bevond zich namelijk een grote hoeveelheid
Zweeds plaatgeld (platmynt), waarvan een
klein deel beperkt door het zeewater was
aangetast en daardoor nog een redelijke
verzamelwaarde bezat.
De 'Nicobar' was een onfortuinlijk .schip.
Medio 1782 veriiet het schip Kopenhagen
onder bevel van Kapitein Andreas Christij
voor een reis naar de Deense bezitting
Tranquebar op de Zuid-Oostkust van India.
Het was een factorij met havenfaciliteiten,
die geëxploiteerd werd door de Deense
Aziatische Compagnie, die deze bezitting in
1845 aan Engeland verkocht. Na een moeilijke reis arriveerde het schip op 19 mei
1783 in de False Bay in Zuid-Afrika. Het
had met veel tegenwind te kampen gehad
en ongeveer 10 weken met windstilte rond
de evenaar gedobberd. De bemanning had
hevig te lijden gehad van scheurbuik en
menige maat had dit met de dood bekocht
en rustte nu in een eeriijk zeemansgraf.
Bij aankomst in de False Bay verzocht de
kapitein aan Gouverneur Joachim van
Plettenberg om diens medewerking de
bemanning aan te vullen, teneinde zijn
reis te kunnen voortzetten. En aangezien
Tranquebar bij wijze van spreken de buurman was van de VOC-bezittingen in India,
beloofde de Gouverneur zijn best te zullen
doen. Inderdaad was een 7-tal Laskaren
- afkomstig van het kortelings verongelukte
schip 'Grosvenor' - maar al te graag bereid
bij de Deen aan te monsteren om zo hun
vaderiand terug te zien. Kapitein Christij
veriiet aanmerkelijk opgevrolijkt op 10 juli

1783 in gezelschap van het Deense vaartuig
'Kroonprins' de False Bay, maar had de
ongelooflijke pech de volgende dag bij
Kaap Agulhas op een rif te lopen. Vrijwel de
hele bemanning verdronk, slechts een paar
Laskaren overieefden hun tweede ramp en
keerden later behouden naar India terug.
Pogingen werden gedaan om de lading van
het gestrande schip te bergen, maar zowel
de inheemse bevolking als de Boeren van
Stellenbosch waren er bijzonder snel bij
geweest en hadden stevig gejut.
De gedachte die achter de vreemdsoortige lading van de 'Nicobar' schuilging, was
even eenvoudig als doeltreffend. De onhandige Zweedse koperen plaatmunten waren
in Scandinavië beslist niet populair De
overheid kon ze wel met 'Silf Mynt' (zilvermunt) stempelen, maar zo simpel was de
bevolking nu ook weer niet. Langzaam
maar zeker raakten de plaatmunten uit de
gratie en werden buiten koers gesteld. Hun
koperwaarde was echter gelijk aan het erop
gestempelde bedrag en enerzijds benutte de
reder dus het gewicht van de stukken om
diepgang en stuurlast van het schip te vergroten en anderzijds het koper als handelswaar om winst op te maken. Na verkoop
van het plaatkoper in den vreemde, kon het
schip geladen met Oosterse produkten naar
patria terugvaren.
Plaatgeld is een numismatisch artikel, dat in
ons land zelden onder de hamer komt. Een
toelichting op deze merkwaardige stukken
zal vermoedelijk verhelderend werken.*
Reeds in 1644 werd door Koningin
Christina van Zweden in Avesta met de
vervaardiging van plaatmunten begonnen,
om later met kleine onderbrekingen tot in
de 18e eeuw te worden voortgezet. We
kennen types met waarden van 10, 8, 5, 4,
2, 1 en V2 daler Om een indnik te geven
van het gewicht: de 10 daler had een massa
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van bijna 20 kg, de andere denominaties
navenant. Het gewicht was namelijk
gekoppeld aan de waarde van de hoeveelheid koper, die men voor het aangegeven
bedrag kon kopen. De platen werden geponst met een vijftal stempels; vier identieke
met het koningsmonogram in de hoeken en
één in het centrum met het waardestempel,
het muntteken en de woorden SOLF MYNT

of siLF MYNT. Lange tijd dacht de numismatische wereld, dat hier sprake was van
noodmunten, maar dat was een vergissing.
Toen namelijk de aanmunting van kopergeld in Zweden begon werden slechts
waarden van V4, V2, 1 en 2 öre geslagen,
hetgeen voor de schatkist weinig profijtelijk

was. Vanzelfsprekend verdroot dit de
overheid uitermate en haastig werd in deze
leemte voorzien door aanmaak in koper van
de geldelijke eenheid in Zweden - de daler
of 4 mark - en onderdelen hiervan.
Bovendien was door vele buitenlandse
ooriogen edelmetaal bijzonder schaars
geworden en gevoegd bij de aanwezige
rijkdom aan Zweeds kopererts, werd de
vervaardiging van grotere denominaties in
feite een economisch plechtanker. De aanmaak was nogal arbeids-intensief, want
naast het personeel in de smelterij waren
vier man bezig de gloeiende platen op dikte
te hameren en met ponsoenen te stempelen; maar handarbeid was goedkoop in die
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Zweedse plaatmunt
van 1743, ter waarde
van '/2 daler silfermynt (9x9cm)

tijd. Alle stukken zijn min of meer vierkant
lijke pogingen ondernomen en bovendien
of rechthoekig en soms zijn de hoeken afassignaten met koperdekking ingevoerd.
geknipt om het juiste gewicht te verkrijgen.
Maar dit zou ons binnen het raam van de
Er zijn unica en grote zeldzaamheden onder, lading van het Deense schip de 'Nicobar'
hetgeen ook in de prijs tot uitdrukking
thans te ver voeren.
komt. Wel moet worden opgemerkt, dat
naast plaatgeld in Zweden ook in beperkte
Tot slot nog een aantal algemene opmermate goud- en zilvergeld in omloop was,
kingen. Bij wrakonderzoek hangen succes
dat echter een zeker agio noteerde, ook in
en baten af van bepaalde voorwaarden,
de handel met het buitenland.
waarbij een grondige studie vooraf een
dwingende noodzaak is. Akten, ladingZweden was overigens niet het enige
lijsten, cognossementen etc. en bovendien
land, dat plaatgeld heeft vervaardigd. Het
het bouwplan van het schip dienen te voren
buurland Rusland heeft eveneens gepoogd
degelijk te worden nageplozen. Zo mogelijk
het geldwezen te beïnvloeden door een
ook de officiële rapporten over de stranding
goedkoop en belangrijk nationaal produkt
en
schipbreuk. De ideale diepte is ongeveer
tegen een vastgestelde prijs te laten circu50
meter;
bij grotere diepte is hét resultaat
leren. Met hulp van Zweedse deskundigen
twijfelachtig
en drijfzand is funest. Toch zijn
heeft Katharina I in 1725 getracht koperen
er legio duikers al dan niet verenigd in een
platen ter waarde van kwart, halve en hele
roebels in omloop te brengen en bovendien maatschap of in archeologische onderwaterclubs, die zich op dit onderzoek concenook kleinere denominaties zoals 10, 5 en
1 kopeken. De Russische en Zweedse plaat- treren. Soms vergeefs, soms met succes
worden uit het 'blauwe museum' scheepsmunten hebben ongeveer hetzelfde voorkomen. Ook Katharina II, verwikkeld in een en gebaiiksvoorwerpen, munten en wapening naar boven gehaald. *
oorlog met Zweden, heeft in 1768 soortge-

THE EUROPEAN PAPERMONEY BOURSE
April 21st and 22nd 199()

MAASTRICHT
In Hotel Maastricht, De Ruiterij 1
BOURSE & EXHIBITION: Both days from 1030 to 18.00
60 tables and visitors from over 20 countries

IBNS-NEDERLAND

Mr. Jos Eijsermam, Math.Wihautstrdat 92, NL 5912 JK Venlo, The Netherlands. (J77-54144Ü
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FIDEM

Van 13 tot 16 juni a.s. zal het 22e FIDEMcongres over moderne penningkunst plaats
vinden in Helsinki. In deze prachtige stad
ontmoeten kunstenaars, museumconservatoren, penningfabrikanten en verzamelaars
elkaar tijdens vergaderingen, recepties,
excursies en informeel daartussendoor.
Deelname aan het congres staat open voor
iedereen, dus ook voor niet-leden van de
FIDEM. De leden krijgen een reductie op de
inschrijvingsprijs.
Tegelijk met de FIDEM-congressen wordt
altijd een tentoonstelling van moderne
penningkunst uit de laatste drie jaar gehouden, waaraan een groot aantal landen deelneemt uit West- en Oost-Europa, NoordAmerika en Azië. Het is interessant om de
inzendingen uit al die landen te vergelijken.
Alle deelnemers krijgen een catalogus met
omschrijving van ca. 1800 penningen, Van
iedere kunstenaar die werk heeft ingezonden wordt één exemplaar geïllustreerd.
Bovendien krijgen de deelnemers de door
de bekende medailleur Kauko Rasanen
speciaal voor het congres gemaakte FIDEMpenning.

Het congres wordt gehouden in een
van de gebouwen van de Universiteit van
Helsinki, die dit jaar 350 jaar bestaat. Daar
wordt ook een speciale tentoonstelling van
universiteitspenningen ingericht. De FIDEMtentoonstelling vindt plaats in het moderne
gebouw van het Stedelijke Kunstmuseum
van Helsinki. Verder is er nog een tentoonstelling van Finse artistieke penningen in
het Amer Kunstcentmm. Na de opening van
het congres worden drie lezingen gehouden.
's Middags kan men kiezen uit vier workshops, waar kunstenaars hun werk bespreken en tonen. Na afloop is er nog een postcongress tour (facultatief) van 17 tot 20 juni
naar het merengebied, met bezoek aan
verschillende musea, o.a. een glasmuseum.
Verdere inlichtingen en inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet, Postbus 11028,
2301 FA Leiden, 071-120748. •

DE BEELDENAAR 1990-2
77

G. VAN DER MEER
Gedelegeerde voor
Nederland van de
FIDEM

Het Nederlandse bankbiljet
Een chronologisch overzicht

J.J. GROLLE

ƒ Roozmdaal,
ontwerp voor een
niet-gerealiseerd
f20-biljet. 1948
(Zeemeermin).
40x78cm; collectie
DNB

22. De Nieuwe serie
De homogeniteit die Cachet in de loop van
de tijd in het uiterlijk van het Nederlandse
bankbiljet had bewerkstelligd, was door de
ooriogsemissies volkomen teloorgegaan. En
in augustus 1945 was het wel duidelijk dat
die eenheid niet zou worden hersteld door
de biljetten van de Geldzuivering en de
Engelse biljetten. Evenals in 1939 toen een
opvolger voor Lion Cachet werd gezocht,
besloot de Bank ook nu weer een besloten
prijsvraag uit te schrijven ten einde het ontwerpen van een nieuwe serie biljetten in
handen van één kunstenaar te leggen waardoor de gewenste eenheid in vormgeving
zou ontstaan.
Op aanraden van de Rijksacademie
werden zes kunstenaars uitgenodigd een
ontwerp voor een ƒ 20-biljet te maken. Gé
Röling' bedankte per kerende post voor de
eer: kennelijk doorzag hij de moeilijkheden
van een dergelijk 'gebonden' ontwerp.
Kuno Brinks' maakte wel een ontwerp,

maar schijnt zich al gauw te hebben teruggetrokken. De ontwerpen van Engelina
Valensa-^, Jos Rovers-* en Jan Sleper' werden
door de Bank afgewezen, zodat per saldo J.
RoozendaaK' in december 1945 als winnaar
uit de bus kwam. Ontwerpen door André
van der Vossen', Sem Hartz** en Wubbo de
Jonge^ die Enschedé in november buiten
mededinging had ingediend, mede voor het
geval dat bet resultaat van de prijsvraag
onbevredigend zou zijn, werden onbeoordeeld ter zijde gelegd. Natuuriijk was de
drukker hierdoor in zijn beroepseer aangetast, temeer omdat hij van mening was dat
juist het ontwerp van Roozendaal onbevredigend was. Alle kunstenaars hadden zich
aan de regels gehouden en een historisch
portret in hun ontwerp verwerkt, behalve
Roozendaal die met een zeemeermin voor
de dag was gekomen, symbool voor Nederland: half water, half land. Enschedé eiste
zakelijkheid, Roozendaal bood romantiek.
Nadat de Bank begin 1946 de nieuwe
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coupures had vastgesteld kreeg Roozendaal
ondanks alles op 10 april 1946 opdracht
ontwerpen te maken voor biljetten van
25 en 10 gulden. Maar irritatie tussen Bank
en drukker bood de kunstenaar geen goede
start. Waar Roozendaal uitging van de esthetiek: een aesthetisch verantwoord ontwerp
dat aangepast is aan de technische eisen,
nam de drukker de techniek als uitgangspunt en propageerde grafische, meer technische producten met artistieke kwaliteity^
En op 22 juli 1946 nam de Bank daarom
haar opdracht voor het ƒ 10-ontwerp maar
terug. Gedurende twee jaar sleepte het

' Gerard Victor Alphons Röling
(1904-1981), schilder, tekenaar, sinds
1939 hoogleraar aan de Rijksacademie te Amsterdam, ontwierp
ook postzegels; was gehuwd met de
schilderes Martine Antonie (ps. van
Antoine .Manine Adolfine Grolle,
geb. 1909); vgi. R SCHEEN Lexicon
Nederlandse heelden-de kunstenaars
1750-1950. //('s-Graven-hage 1969)
249
2 Ontwerp met portret van Johan de
Witt; vgl. j . B01.TEN Hel Nederlandse
bankbiljet en zijn vormgeving
(Amsterdam 1987) 129
3 Engelina Reitsma-Valenja (18891981), grafisch kunstenares, leerlinge
van N, van der Waay, P, Dupont en

ontwerpen van de resterende ƒ 25-coupure
zich nog voort totdat de directie op 30 april
1948 de drukproef daarvan kon goedkeuren. Dit fletse resultaat stond echter in geen
verhouding meer tot het oorspronkelijke
fleurige ontwerp met het portret van Flora,
die haar naam aan dit model zou geven. Dit
biljet van ƒ 25-1947 met Flora had een afmeting van 8,7 cm bij 15,5 cm, werd gedrukt op lichtblauw veiligheidspapier van
Van Houtum & Palm en had als watermerk
een mercuriuskop, gelokaliseerd in een
medaillon en gemodelleerd door P Couvez,
en voorts vertikaal repeterend het getal 25.

J.J. Aarts, 1913 prix de Rome; ontwierp ook po.stzegels; vgl. .SCHEEN II
(1969) 468. Ontwerpen met portretten van o.a. Willem van Oranje,
Cornells Lely en Jan Adriaensz
Leeghwater
'' Joseph Johannes Rovers (geb.
1893), opleiding o.a. te Antwerpen,
lector aan de Rijk,sacademie te
Amsterdam; vgl, SCHEEN II (1969) 265.
Ontwerp met portret van N.G.
Pierson
5 Johannes Bernardus Sleper (geb.
1919), opleiding aan de grafische
school en de Rijksacademie te
Amsterdam, prix de Rome, ps. Janes;
vgl. SCHEEN II (1969) 349-350.
Ontwerp met portret van Egbert

Cortenaer, zie noot 15
^'Johannes Roozendaal (geb. 1911),
opleiding aan de Rijksacademie te
Amsterdam, 1942 prix de Rome
7 Ontwerp met portret van Agatha
van Schoonhoven (vrouw met hulk)
uit 1529 door Jan van Scorel (14951562) in het bezit van Galleria Doria
Pamphili te Rome
** Ontwerp met portret van Jan
Adriaensz Leeghwater (1575-1650)
naar een gravure d(X)r Salomon
Savry (1594-1670)
9 Ontwerp met portret van Dorus
Rijkers (1847-1928)
"^ Bespreking DNB en Johez van 26
juni 1946

Bankbiljet f 25-1947
(Flora), 8,7x15.5cm;
collectie DNB
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1' Staatscourant 28
januari 1949; zie ook
De Nederlandsche
Bank iW. Verslag over
het jaar 1948(1949)
76 en De Nederlandsche Bank N\'.
Verslag over het jaar
7949(1950)114
'- Zie paragraaf 21
13 KB 29 van 18
januari 1956; Staatscourant 14 febmari
1956; totaal gecreëerd
36.540.500 .stuks in
series van 100.000;
Vgl. P.J. SOETENS Lijst

van door De Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten
Het Nederlandse
bankbiljet en zijn
vormgeving (Amsterdam 1987; J. BOLTEN
ed.) 257 nr 41
W Vgl. BOLTEN (1987)
126

De voorzijde met Flora, bloesem en bomenlandschap was in rode hoofdkleur bedaikt
met plaatdruk op een offset-ondergrond,
terwijl de handgravure was gemaakt door
W.Z. van Dijk. De keerzijde met vis, waterlelie - verwijzingen naar het Hollandse
waterlandschap - en guilloche was bedrukt
in iris-offset in de kleuren groen, bruin en
grijs. Het doorzichtregister werd gevormd
door een cirkelsegment met bloesemtak,
middenboven op vcx)r- en keerzijde,
overigens een symbool voor de gebroken
bloei van Nederiand door de zojuist beëindigde ooriog. De eerste creatie van model
Flora vond plaats op 3 februari 1949 en
vanaf 14 febmari kwam het in circulatien
als eerste biljet waarop de betalingsclausule
officieel was weggelaten krachtens Bankwet
1948.1^ Het werd per 15 november 1956
buiten omloop gesteld.'^
Het biljet was gedateerd op 17 maart
1947. Dit was de dag waarop de directie
het uiteindelijke ontwerp had goedgekeurd
waarin Enschedé's techniek en Roozendaals
esthetiek een verbond schenen te sluiten.
Maar schijn bedriegt, zou weldra blijken.

Aangemoedigd door dit eerste resultaat gaf
de Bank twee dagen later aan Roozendaal
opdracht een ƒ 20-biljet te ontwerpen,
waarvoor het prijsvraagontwerp met de
zeemeermin werd omgewerkt. Doch het
was als olie op het vuur De vervloeiende
zachtheid en verfijnde speelsheid van
Roozendaal was volgens Enschedé niet vast
te leggen in de machinale structuur vun
waardedrukkerij. In plaats van soliditeit,
betrouwbaarheid en autoriteit zou het
slechts spot opwekken. De drukker concludeerde dan ook: Men denkt als men dit ziet
niet aan geld; misschien wel aan een dameskapsalon.^^ Bovendien kon de natuurlijke
staat van de zeemeermin wel eens een
schok voor de openbare zedelijkheid zijn.
En uiteindelijk werd ook deze ontwerpopdracht in 1949 door de Bank teruggenomen, leed de zeemeermin jammerlijk schipbreuk, werd de ontwerper de dupe van een
controverse tussen drukker en Bank en
bleek de Nieuwe serie vooriopig een illusie.
Bij de prijsvraag 1945 was het ontwerp
van Jan Sleper als tweede door de Rijksacademie genomineerd. Ook Enschedé was
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te spreken over dit ontwerp met het portret
van de Nederlandse cultuurdrager
Cortenaer, als men deze vechtjas tenminste
zo mag noemen.15 Het lag dus voor de hand
dat Sleper het ontwerp van een ƒ 10coupure in 1946 van Roozendaal overnam.
Toch zal het verwondering hebben gewekt
toen zijn ontwerp daarvoor niet het historische portret van een belangwekkend
personage toonde, maar van de bijbelse
koning Salomo. Sleper sloot daarmee aan
bij Roozendaals fantasieportretten: na Flora
en Meermin uit de Romeinse respectievelijk
Germaanse mythologie waren bij hem de
mythische en legendarische figuren uit de
joods-christelijke traditie aan de beurt. Op
4 mei 1949 werd Slepers ƒ lO-ontwerp door
de directie aanvaard, op 28 juni werd de
plaats der handtekeningen vastgesteld en
daarna het watermerk, zodat de proef op
1 juli 1949 werd goedgekeurd. Maar inmiddels waren er twijfels ontstaan over de
beveiliging van het ƒ 25-biljet model Flora
en omdat de Bank voor alle zekerheid een
nieuwe oplage van het 'Engelse biljet' van
10 gulden bij De la Rue had besteld, kregen
Sleper en Enschedé op 22 september opdracht het ontwerp om te werken tot een
ƒ 25-coupure.
Het uiteindelijk gerealiseerde ƒ 25-biljet
behield de datum 1 juli 1949 en werd naar
het portret van de vredevorst model Salomo
genoemd. Behalve diens portret treft men
op de voorzijde tegen de achtergrond van
bisschopsstad Tours ook Sint Maarten aan
die zijn mantel deelt met een bedelaar. Dit
motief sluit aan bij een vrome spreuk: Daer
is een die uytstroyt, den wekken nogh meer
toegedaen wort; ende een die meer inhoudt
dan recht is maer 't is tot gebreck.^^
De voorzijde werd in een rode hoofdkleur
bedrukt met plaatdnik op een offset-ondergrond, terwijl de handgravure werd gemaakt
door S.L. Hartz. De keerzijde werd alleen in
offset uitgevoerd in rood, blauw en bruin,
en bevatte het monogram DNB, de waardeaanduiding en enkele guilloches. Het biljet
had een afmeting van 8,2 cm bij 14,6 cm en
werd gedrukt op geelachtig veiligheidspapier van Van Houtum & Palm met een

" Egbert Meeuwsz
druiventros als gelokaliseerd watermerk,
Kortenaer (ca 1604gemodelleerd door Enschede, en voorts
1665), luitenantvertikaal repeterend het getal 25. Het kwam admiraal onder
Tromp en Van Wasseop 30 juni 1952 in circulatie" en werd op
naer van Obdam,
1 mei 1961 buiten omloop gesteld, i^
verloor in dienst van
het vaderland linkerIn 1954 werd proefserie 7yy in Amsterdam
en rechterhand;
en Rotterdam in omloop gebracht om na te oog
hij sneuvelde in de
gaan hoe het papier zich in circulatie zou
Tweede Engelse
Oorlog.
gedragen.'9
1''Spreuken 11:24
Had Rcxjzendaal getracht het bankbiljet
(Statenvertaling); zie
BOLTEN (1987) 217
te verheffen van een louter technisch be" Staatscourant
veiligd gebruiksvoorwerp tot object van
12 juni 1952
IS KB 35 van 21
esthetische vormgeving, Sleper probeerde
het op zijn beurt te verheffen van vertegen- september I960;
Staatscourant
woordiger van materialistische waarde tot
31 oktober I960;
totaal gecreëerd
verkondiger van ethische waarden. Met de
47.110.500 stuks in
keuze van speciale portretten en bijbehoseries van 100.000
(1/6AA-3DH)
rende bijbelspreuken beoogde hij het
19Vg|. SOETCNS(1987)
vulgaire slijk der aarde te heiligen: Bij de
257 nr 42
machtssfeer van het'geld'moest een geeste- 20 BOLTEN (1987) 141
lijke drager gevonden worden... (om)dathet en 217-219
Nederlandsche volk minstens waard is niet
alleen geld maar ook gedachte en geest
waardig te zijn.-'^ Maar omdat zulke hogere
waarden niet voor iedereen gelijk zijn,
konden moeilijkheden niet uitblijven. Op
22 oktober 1953 tekende ds P. Zandt van de
SGP dan ook in de Tweede Kamer protest
aan tegen de afbeelding van Sint Maarten:
Het is een zuiver roomse voorstelling op een
openbaar Nederlands bankbiljet, en hij
verzocht het uit omloop te nemen aangezien het een bedekte roomse propaganda
was. Niet minder verbazing wekte overigens
de meewarige repliek van de toenmalige
minister-president Willem Drees: Met Sint
Maarten heeft de Nederlandsche Bank
blijkbaar onder de aandacht willen brengen
dat men bereid moet zijn, niet om zo'n
bankbiljet in tweeën te snijden, maar toch
om iets van zijn bezit af te staan. En hij
bevorderde de Bank daarmee van een
objectieve hoedster van de Nederlandse
geldeenheid tot een subjectieve zedenmeesteres van het Nederlandse volk die zich
bekommert om absolute morele maatstaven
als onzelfzuchtigheid en liefde onder hetmotto Doe met schoon geld geen vuile
dingen.

Zomin de Bank een instrument van
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Boven:
Resembiljet f 1001950 (Arme Lazarus),
9.8xl6.8cm: collectie
DNB

b'anB

Onder:
Bankbiljet f W-1949
(Koning Willem I),
7,8xl3,8cm: collectie
DNB

morele herbewapening was, zomin ook
dacht zij erover om model Salomo uit
omloop te nemen op grond van onverdraagzame religieuze motieven. Wel had zij
de overige ontwerpen van Sleper al buiten
spel gezet. In januari 1947 had Sleper
namelijk opdracht gekregen voor een ƒ 100ontwerp ter vervanging van Adriaentje
HoUaer. Dit ontwerp groepeerde hij rond de
spreuk Schatten der godtloosheyt en doen
geen nut, maer de gerechtigheyt reddet van
den doot?^ Als corresponderende motieven
werden opgevoerd een mansportret als
personificatie van de gerechtigheid en
figuren uit de parabel van de arme Lazams
en de rijke vrek^^ - heel toepasselijk voor
een hoge coupure! Op de keerzijde werd
een profetenkop (koning David?) afgebeeld.
In juni 1947 keurde de directie dit ontwerp
goed en eind december 1949 leek het
persklaar zodat het biljet op 2 januari 1950
werd gedateerd. Zowel voor- als keerzijde
werden uitgevoerd met plaatdruk op een
offset-ondergrond in bruin en groen, terwijl
de handgravure was gemaakt door de
Zwitserse graveur A.E. Yersin. Het biljet had
de afmeting van 9,8 cm bij ló,8 cm en werd
gedrukt op veiligheidspapier van Van
Houtum & Palm, voorzien van een gelokaliseerd watermerk 'profeet', gemodelleerd
door Paul Couvez, en voorts van blaadjes.
Tijdens de produktie in 1952 ontstonden
door rek en krimp van het papier afwijkingen in de druk en het register van de
verschillende drukgangen. Het uiteindelijke
resultaat kon noch drukker, noch ontwerper,
noch Bank bekoren en men besloot het
biljet niet in omloop te brengen, doch als
reservebiljet achter de hand te houden.^3 in
1987 is de gehele maagdelijke oplage 'bankfris' in de papiervernietiger verdwenen.
Toen model Salomo in september 1949
werd omgezet in een coupure van

21 Spreuken 10:2
(Statenvertaling); zie
DOLTEN (1987) 218
-- Lucas 16;19 e.v.
^i Totaal gecreëerd
12.000.000 stuks in
.series van 100.000;
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hiervan werden
8.705.000 biljetten
gedeponeerd bij het
agentschap te
's-Gravenhage
^'t Spreuken 13:7
(Statenvertaling)

zijde werd nu ook van plaatdaik voorzien.
25 gulden, kreeg Sleper tevens opdracht
Daarvoor was een andere afbeelding nodig
een nieuw reservebiljet van 10 gulden te
en het Mijngebied Limburg werd vervangen
ontwerpen. Nog geen twee maanden later
sloeg Enschedé alarm. Op het ontwerp was door de Molen te Wijk bij Duurstede.^^ Voor
het overige waren de kenmerken gelijk aan
een ascetische monnik verschenen, de
deftige dood met hoge hoed reeds over zijn die van het oorspronkelijke biljet uit 1945^^,
met uitzondering van het papier, dat nu bij
schouder loerend, tegen het panorama van
een middeleeuws stadje. Dit alles in combi- wijze van proef was voorzien van een
metalen veiligheidsdraad in navolging van
natie met de spreuk Daar is een die zichzelven rijk maakt, en nietmetal heeft; en een de biljetten van de Bank of England.^» Dit
biljet/ 10-1949, model koning Willem I,
die zichzelven arm maakt en heeft veel
goed}"* Het bleek om de Heilige Franciscus kwam op 20 februari 1952 in circulatie» en
werd tegelijk met de oorspronkelijke druk
van Assisi te gaan en zijn geboorteplaats
uit 1945 op 1 juni 1957 buiten omloop
met de dubbele San Francesco-basilica.
gesteld.» •
Deze relatie tussen geld en geloof wenste
de directie niet te accepteren maar het
duurde nog tot maart 1950 voor zij Sleper
durfde meedelen niet mee te willen gaan in
eenrichtingdie meer en meer een interpretatie wordt van een levenshouding.-''
Zo werd ds Zandt althans deze 'stoute paepsigheit' bespaard.
Van het oorspronkelijke plan uit 1945
om weer tot een homogene bankbiljettenreeks te komen was helemaal niets terecht
gekomen. Het enige resultaat was dat er
twee modellen van 25 gulden aan de circulatie waren toegevoegd, Flora en Salomo,
die qua stijl niets met elkaar gemeen
hadden. Hun enige overeenkomst was het
thema van het fantasieportret, maar dat
correspondeerde weer niet met het historische portret van koning Willem I op het
ƒ 1 O-biljet dat de Bank ijlings in Londen had
besteld en dat nog voor de Salomo in circulatie werd gebracht. De noodzaak namelijk
om het 'Liéftincktientje' buiten omloop te
stellen, veroorzaakte in 1949 een acute
behoefte aan nieuwe ƒ 10-biljetten.
Aangezien sinds 1946 Slepers ontwerppogingen in dierichtingtalmden vruchten
af te werpen, was de Bank genoodzaakt
begin 1949 de circulatie veilig te stellen
door bij Thomas de la Rue een nieuwe
oplage van het 'Engelse' ƒ 10-biljet te bestellen. Deze herdruk kreeg de besteldatum
4 maart 1949 en werd aangepast aan de
veranderde omstandigheden: de betalingsclausule op de voorzijde werd weggelaten,
de handtekeningen vervangen en de keer-

DE BEELDENAAR 1990-2
83

25 Bespreking DNB,
Johez en Sleper op 8
maart 1950; vgl.
BOLTEN (1987) 141
2^ Naar een schilderij
uit ca 1670 door
Jacob Isaaksz van
Ruisdael (ca 16281682); vgl. SOETENS
(1987) 243 nr 15
2^ Zie paragraaf 21
28 In 1940 had de
Bank of England als
eerste de metalen
veiligheidsdraad voor
haar biljetten van 20
shilling en 1 pound
ingevoerd. Als antwoord op de valsemunterij van de
nazi's, bekend onder
de naam 'Operatie
Bernhard', kreeg
vanaf 1944 ook haar
ƒ 5-biljet zo'n draad;
A.A. DE BOER Papiergeld (HiüTlem 1980)
94-96
29 Staatscourant
18 febniari 1952
3» KB 26 van
8 augustus 1956;
Staatscourant
31 augustus 1956;
totaal gecreëerd 50
miljoen stuks in series
van 1.000.000

Pieter Meijer

j . KONING

Pieter Meyer, de oud-voorzitter van het
Genootschap, is op 16 december 1989 op
75-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière
maakte hij bij de Rotterdamse Bank, later
AMRO-bank. Eind 1956, toen hij woonde in
Eindhoven, nam hij het initiatief tot de oprichting van een Numismatische Kring in
zijn woonplaats. Dr H. Enno van Gelder
adviseerde hem echter een Kring voor
een groter gebied op te richten en daartoe
contact op te nemen met de bekende
numismaat dr J. van Erp. Begin 1957 ging
er een circulaire uit naar belangstellenden,
ondertekend door van Erp, Meyer, Haverman, Roessingh en Schlemper De eerste
bijeenkomst hield men op 14 maart 1957
en Pieter Meyer werd secretaris-penningmeester De Kring werd een sectie van het
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen en ging zich Numismatische
Kring Brabant noemen.
In 1972 werd Pieter Meyer benoemd tot
directeur van het kantoor van de AMRObank in IJmuiden. Al gauw werd hij lid en
secretaris van de ICring Amsterdam. Meijer
verzamelde vooral penningen op financieeleconomisch gebied. Ook de voordrachten
die hij hield lagen vooral op dit terrein,
zoals uit de titels blijkt: 'De beurs op de
penning', 'Stoeierijen met goederen en geld',

'Augsburgse Renaissance-penningen met
betrekking tot de Fuggers'; daarnaast kwam
echter ook 'De Belgische opstand van 1830'
aan bod.
Van 1976 tot 1982 was hij voorzitter van
het Koninklijk Nederiands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde. Onder zijn
bestuur werd het contact met de Duitse en
Belgische zusterverenigingen gestimuleerd,
werd begonnen met de jaariijkse vergaderingen met Kringvoorzitters, zodat ook vele
Kringen lid van het Genootschap werden.
Een aanzienlijke verjonging van het bestuur
kwam tot stand en het was zijn voorstel een
penning van verdienste in te voeren. Zijn
medebestuursleden realiseerden dit plan zó
dat Pieter Meyer de eerste was die deze
penning ontving en wel bij zijn afscheid als
voorzitter op 15 mei 1982.
Na zijn pensionering in 1979 vertrok hij
naar Ede van waaruit hij nog een tijdlang de
Kring-bijeenkomsten in Amsterdam bezocht.
In maart 1989 overleed zijn vrouw waarna
ook zijn gezondheid snel achteruit ging tot
hij zoals vermeld, in december 1989 overleed. Pieter Meyer was een stimulerend
voorzitter - vriendelijk, altijd bereid anderen
te helpen. We betreuren het zeer dat we
hem op onze bijeenkomsten zullen moeten
missen. •

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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'Scholten 28'

De figuur op de voorzijde heeft als attribuut
In de door Jacobi beschreven muntvondst
geen kromstaf maar een kruisstaf, zodat het
Leeuwarden 1983' bevonden zich een
een wereldlijk heer betreft. Dit is merkviertal zeer lichte penningen, welke tot op
waardig, aangezien alle andere lichte
dat moment onbekend waren; zij wogen
penningen uitsluitend geestelijken met
0.037g, 0.049g, 0.028g en 0.045g. De kwalikromstaf vertonen (zie Jacobi's overzicht).
teit van deze vier muntjes was zo slecht Zou het gaan om een wijziging aan het
ook de gewichten zijn daardoor sterk beïneind van de periode der lichte penningen?
vloed - dat de beschrijver van de vondst
De keerzijde komt overeen met wat Jacobi
niet méér kon vaststellen dan: De beeldenaar van de voorzijde is niet geheel zeker eerder meende te zien; een dun gevoet
Deze zijde lijkt het borstbeeld van een geeste-kruis met twee punten en twee halve maanlijke te dragen, mogelijk met een kromstaf. tjes. Het gewicht van dit fraai bewaarde
De keerzijde is wel duidelijk herkenbaar, eenexemplaar is 0,102g. Het doorsnee-gewicht
kruis met in de hoeken twee halve maantjes van 25 vrijwel onbeschadigde exemplaren
uit de vondst Hemrik was 0,284g, vele
en twee stippen. Jacobi concludeerde op
wogen rond 0,3g. Moeten we daarom aangrond van het niet voorkomen in andere
nemen dat 'Scholten 28' een derde penning
vondsten tot een relatief jonge datum. Hij
is?l
classificeerde deze onbekende muntjes als
'Scholten 28'.
In de zomer van 1989 is in Oosterbierum (ten noordwesten van Franeker)
eenzelfde muntje gevonden. De kwaliteit is
dit keer zoveel beter, dat de voorstellingen
van voor- en keerzijde goed zichtbaar zijn.
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G.w. DE WIT

' H.w. JACOBI Twee
munwondsten uit
de 13e eeuw: Hemrik
1984, Leeuwarden
Wi Jaarboek voor
Munt- en Penningkundel\(\<)M)
133-144

Onbekend maakt onbemind
Munten in de wereld van de Islam

L. BOEZEUJN

Links:
Zilveren dirhem van
de Boejidenvorst
'Imad ad-daulah
Aboe'l-Hasan 'Ali
(934-949) geslagen te
Shiraz in AH327/AD
938-939 (28mm)
Rechts:
Hamdaniden: zilveren dirhem van Nasir
ad-daulah al-Hasan
(929-969). geslagen te
MosoelinAH348/AD
959-960 onder suzereiniteit van zijn in
Aleppo zetelende
broer Saifaddaulah'Ali (27mm)

12. Omwentelingen in Baghdad In Noordwest Iran langs de zuidwestelijke
oever van de Kaspische Zee ligt een gebied
waar de Iraanse hoogvlakte naar de zeezijde
is afgesloten door een indrukwekkende
bergketen. De Arabieren waren er tijdens
hun veroveringstochten nooit in geslaagd
om het berglandschap Dailam binnen te
trekken omdat dit aiige terrein bovendien
werd bewoond door een krijgshaftig volk
van Scythische oorsprong uit het gebied ten
Noorden van de Kaspische Zee. Hun aard
en aanleg bracht met zich mee dat zij zich
graag lieten opnemen in huuriingenlegers;
uit hun midden zouden mannen naar voren
komen die als aanvoerders van dergelijke
troepen ingrepen in de loop van de gebeurtenissen. De bekendste van allen werd een
zekere Mardawidj ibn Ziyar, een weliswaar
ruwe krijgsman, maar een met grote Iraanse
politieke aspiraties; men zegt van hem dat
hij het vroegere Sassanidenrijk weer wilde
doen herieven. Nadat hij zich in AD 928 had
opgewerkt tot de belangrijkste militaire

leider van de Dailamieten, veroverde hij gebruik makend van een rebellie in het
leger der Samaniden - in 931 de stad Rajj
nabij het tegenwoordige Teheran. Hij werd
daar door de plaatselijke bevolking juichend
binnengehaald, omdat zij jarenlang gebukt
was gegaan onder zware belastingen en
herendiensten. Vervolgens slaagde hij er in
zijn macht uit te breiden tot de steden
Isfahan en Hamadan over een gebied dat in
die tijd Djibal ('bergland') of Iraq i-adjami
('Perzisch Irak') werd genoemd.
Na het succes van de verovering van Rajj
sloten drie militante broers zich bij hem aan.
Ali, Hasan en Ahmed waren de zonen van
de Dailamitische hoofdman Boeje (of
Boewaiyh), welke laatste ook was opgeklommen als aanvoerder van huursoldaten.
Mardawidj - niet door iedereen geliefd werd in 935 door een Turkse slaaf ver-
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moord en in dit machtsvacuüm grepen de
drie Boejiden (Boewaiyhiden) hun kans.
Broer Zahir ad-daulah Vashmgir van
Mardawidj kon slechts een klein staatje in
het Noorden behouden waar hij de dynastieke lijn van de verder weinig belangrijke
Ziyariden voortzette. De Boejiden trachtten
nu te volvoeren wat Mardawidj voor ogen
had gestaan: Ali - reeds in het bezit van
Isfahan - bezette geheel Fars; Hasan nam
Djibal voor zijn rekening, terwijl Ahmed
eerst Kirman aan de Samaniden ontnam en
daarna Ahwaz en geheel Khoezistan veroverde. Dit alles was mogelijk door de
zwakke positie van het kalifaat der Abbasiden. De dagen van dit wereldlijk rijk
waren geteld toen Ahmed in Noordelijke
richting oprukte en in december 943 zegevierend de hoofdstad Baghdad - toen
Medinat as-salam geheten - binnentrok.
Kalief al-Moestakfi bi'llah (944-946, zijn
naam betekent 'hij die geheel op Allah
vertrouwt') kon moeilijk anders doen dan
de gehele uitvoerende macht uit handen
geven door Ahmed te benoemen tot amir
al oemara ('opperbevelhebber'). De drie
broers werden vereerd met snorkende
laqabs: voortaan was er sprake van 'Imadad-daulah Aboe'l-Hasan 'Ali, Roekn-addaulah Aboe-Ali en Moe'izz-ad-daulah
Ahmed (respectievelijk 'Steunpilaar des
Rijks', 'Pijler van de Staat' en 'Hij die het
aanzien des Rijks verhoogt').

het stempelmateriaal.
De omwenteling van 945/6 was voor
bewoners van Baghdad een wel zeer snelle
wisseling van de wacht, omdat in de jaren
943-945 de Hamdaniden van Mosoel (elMausil) de stad al in hun macht hadden
gehad. Deze nogal onbekende dynastie is
één van de vele kortstondige vorstenhuizen
uit die tijd in de gebieden in en rond het
huidige Noord-Irak; het kader van deze wat
algemene serie laat het niet toe om ook
daarvan de wederwaardigheden te bespreken, temeer daar deze dynastieën numismatisch niet of nauwelijks van belang waren.
Voor de Hamdaniden wordt als 'buren'
van de Boejiden echter een uitzondering
gemaakt. Deze van oorsprong Arabische
familieclan had zich gevestigd in het
noorden van Mesopotamië of zoals het
werd genoemd al-Djazira ('het eiland').
Eén van hen, Aboe-1-Hayja 'Abdallah ibn
Hamdan werd in 905 door de kalief tot
gouverneur van Mosoel benoemd; zijn zoon
al-Hasan, sedert 929 tevens gouverneur van
het verder westelijk gelegen Diyarbakir, ging
zich onafhankelijk van het Abbasidische
kalifaat gedragen. Aan deze al-Hasan viel in

Op verdenking van heulen met vijanden
van de Boejiden schoof Moe'izz de kalief
reeds eind januari 946 terzijde, waarna hij
een nieuwe kalief al-Moeti' (946-974) benoemde, die uiteraard in staatszaken niets
meer te vertellen had. Hij bleef echter wel
geestelijk leider, geëerd door de kbutba, d.i.
het noemen van zijn naam in het kanselgebed op de vrijdagen.
Op numismatisch gebied vonden er geen
ingrijpende wijzigingen plaats want op het
eerste gezicht is er maar weinig verschil met
de typen die bij de latere Abbasiden in
omloop waren. De vroege Boejiden-munten
hebben vaak moeilijk leesbare opschriften,
hetgeen behalve aan slijtage ook vaak te
wijten is aan een wat grove belettering van
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Boejiden: zilveren
dirhem van 'Adoed
ad-daulah FanaKhoesraw (949-983
in fars en Khoezistan) geslagen te Siraf
in AH360/AD 970-1
(27mm).
De naam van deze
muntplaats zal men
in de huidige atlassen
vergeefs zoeken omdat deze belangrijke
havenstad aan de
Perzische Golf tegenover het eiland Kisj
reeds lang niet meer
bestaat. Sedert de 6e
eeuw was deze plaats
een druk handelscentrum in dit zeegebied en tot in de
Ue eeuw zou het de
belangrijkste haven
aan de Golf blijven
met drukke verbindingen tussen Mesopotamië, Iran en
India; de scheepvaart
over de Arabische Zee
en de Indische
Oceaan kende geen
geheimen voor de
kooplieden en reders,
die hele vloten uitrustten mor het
transport van vruchten, levensmiddelen,
allerlei houtsoorten en
zegellak. De Sirafi's,
wonend in huizen
van zes of zeven
verdiepingen, stonden
wijd en zijd bekend
ais bonafide
handelaren, zodat
hun wissels en
cheques als betaalmiddel konden
fungeren. Toch is de
stad uiteindelijk tenondergegaan, niet
door concurrentie of
achteruitgang van de
handel, maar door
rampzalige aardbevingen in 976 en
978, die de bewoners
noopten hun heil
elders te zoeken,
meestal op het nabijgelegen Kisj.

Links:
Boejiden: zilveren
dirhem van 'Adoed
ad-daulah FanaKhoesraw in zijn
hoedanigheid van
amir al-oetnara (978983) geslagen te
Arrajan (Pars) in
AH368/AD 978-979
(28mm)
Midden:
Boejiden: zilveren
dinar van Majd-addaulah aboe-Talib
Roestam (997-1029).
geslagen te Rajj in het
eerste jaar van zijn
regering AH 387
(voorzijde; 25mm)
Rechts:
Groot-Seldsjoeken:
gouden dinar van
Toeghrit Beg (10381063) geslagen te
Isfahan in het jaar AH
444 = AD 1052/3 (ca.
24mm)

942 het ambt van amir al oemara toe,
terwijl zijn broer Saif ad-daulah 'Ali in Syrië
onder andere de steden Aleppo en Homs
aan de daar regerende Ichsjididen ontnam
(944/5). Saif zou daar veel te stellen krijgen
felle aanvallen van de Byzantijnen. De
dynastie was echter snel over haar hoogtepunt heen toen de beide broers kort na
elkaar in 967 en 969 overieden.
Munten van de Boejiden zijn betrekkelijk
schaars, maar de er sterk op gelijkende
dirhems van de Hamdaniden zijn heden ten
dage nauwelijks te verwerven. Daarom is
ook nu weer, evenals voor bijna alle andere
afbeeldingen in dit artikel, gebruik gemaakt
van een schets uit w. MARSDEN Numismata
orientalia illustrata (New York 1977^).
De Boejiden hebben bijna altijd gezamenlijk
geregeerd in die zin dat verschillende leden
van de familieclan heersten over hun 'eigen'
rijksdelen, hoewel één van hen door de
anderen werd erkend als leider namens
allen met de bekende titel amir al oemara;
desondanks zijn zij er in geslaagd zich tot
ongeveer het midden van de elfde eeuw te
handhaven. Het feit dat Iraniërs nu in het
oude kaliefenrijk de lakens uitdeelden werd
door anderen betwist, met name door de
Samaniden die bijv. op hun muntstukken de
namen van de in hun ogen ware (lees: niet
door Boejiden aangestelde) kaliefen bleven
noemen. Zo kon het gebeuren dat het

gezamenlijke rijk toch nog beperkt bleef tot
het huidige westelijk Iran en Irak.
De enige Boejide die er in geslaagd is alle
gebieden met uitzondering van Djibal onder
zich te verenigen - en dat dan nog slechts
voor korte tijd - was 'Adoed ad-daulah
Fana-Khoesraw (949-983, in Irak 978-983).
Hij voerde een krachtige expansiepolitiek
zowel tegen de Hamdaniden in al-Djazira
als de Ziyariden van Tabaristan en de
Samaniden.
Zodra de overheersende 'Adoed ad-daulah
Fana-Khoesraw echter was gestorven, stak
de onderiinge verdeeldheid weer de kop
op, iets wat uiteraard het rijk verzwakte. Wij
hebben al gezien dat Mahmoed van Ghazna
in 1029 de stad Rajj (vaak ook al-Moehammadiya genoemd), veroverde; de landen
rond Hamadan en Isfahan waren toen
al enige tijd in handen van de eveneens
Dailamitische Kakwayhiden.
De nieuw opgekomen dynastie der Seldsjoeken, zou spoedig op overtuigende wijze
de macht overnemen. Voor een goed begrip
van de loop der gebeurtenissen moeten we
eerst enige tientallen jaren terug in de
geschiedenis, toen een deel van het volk
der Oghoezen - voortaan Turkmenen
genoemd - onder het geslacht Seldsjoek
vertrok uit het stamgebied aan het Aral
Meer en de benedenloop van de Syr Darja.
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Zij kwamen in Transoxanië terecht en
traden in dienst van de Karakhaniden.
Zolang Mahmoed van Ghazna nog regeerde, konden zij niet verder zuidwaarts
opdringen, maar toen de onderhandelingen
met de Ghaznawide Mas'oed over toestemming om zich te mogen vestigen in
Khorasan op niets uitliepen, namen de
broers Toeghril beg Mohammed en Tsjaghri
beg Daoed het heft in handen. Khorasan
werd veroverd en naar oud-Turkse zede
onderiing verdeeld; Toeghril beg liet zich
in 1038 in Nishapoer tot sultan uitroepen,
terwijl zijn broer in het verder oostelijk
gelegen Merw zetelde. Nadat zij Mas'oed
in 1040 bij Dandaqan in de buurt van laatstgenoemde stad hadden verslagen, overstroomden plunderende horden Turkmenen
Iran en grote delen van Afghanistan; daar
deze onmiddellijk werden gevolgd door
reguliere troepen die orde en gezag moes-

ten herstellen, breidde het zo ontstane rijk
der Groot-Seldsjoeken zich snel uit. Tsjaghri
beg opereerde in het Noorden en Oosten
en veroverde daarbij onder andere
Khwarezm, terwijl Toeghril beg oprukte in
Westelijke richting.
In 1055 kwam er een einde aan de macht
van de Boejiden in Baghdad toen de vizier
van kalief al-Kaim hem 'verzocht' de stad
binnen te trekken. Zeven jaar later verloor
de laatste Boejide Foelad-Soetoen zijn
rijksdeel Fars aan daar wonende Koerden,
waarmee de dynastie definitief uit de
historie verdween.
De opmars van de Seldsjoeken zou echter
niet in Irak halt houden, maar spoedig
Klein-Azië en dus het Byzantijnse Rijk
bereiken. Het verloop daarvan vergt een
volgend artikel. •
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De kaart geeft een
beeld van de snel
veranderende staatkundige situatie in
Voor-Aziê in de Ue
eeuw. Het machtsgebied der Boejiden
omstreeks het jaar
AD 1020 is met een
stippellijn aangegeven, terwijl het zich
snel uitbreidende rijk
der Groot-Seldsjoeken
met een streepjeslijn is
geschetst. De jaarlallen geven de snelle
vorderingen van de
Seldsjoeken aan vanuit hun oorspronkelijke woongebied aan
het Aral Meer Met
name in Westelijke
richting ging het
opdringen onverminderd voort, waarbij
vooral de nederlaag
der Byzantijnen in de
slag hijManzikert in
1071 nog de nodige
aandacht zal krijgen
omdat daardoor
Klein-Azië definitief
onder moslim-invloed
zou geraken.

Verenigingsnieuws

Tentoonstellingen

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
Secretariaat:
J.J. Grolle, p/a De Nederiandsche Bank NV,
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam,
020-5242274.

PENNINGKUNST IN KORT BESTEK Van de
15e eeuw tot heden. Tot 31 maart 1990 in
Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum,
Kazerneplein 4 te Schoonhoven (018235612); geopend dinsdag t/m zondag 12.0017.00 uur

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

HOLTZHEY EN ZOON Een 18e eeuwse
penningfabriek. Tot juni 1990 in Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet,
Rapenburg 28 te Leiden (071-120748);
geopend dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00
uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur
GELD VAN HET KONINKRIJK Circulatiemunten, proefslagen, bank- en muntbiljetten
van Nederland sinds 1814. Tot januari 1991
in Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden (zie hiervóór).
MONETA GOSLARIENSIS Munten van
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd uit Goslar
Tot medio 1990 in Niedersachsisches
Münzkabinett der Deutschen Bank,
Georgsplatz 20 te Hannover; geopend
maandag/woensdag/vrijdag 08.15-15.30 uur
en dinsdag/donderdag 08.15-17.30 uur
SCHEPEN MET GELD De handel van de
VOC op Azië en de daarbij gebruikte
munten (een licht gewijzigde versie van de
tentoonstelling die eerder te zien was in het
KPK te Leiden).
Tot 3 mei 1990 in Spaar- en Voorschotbank,
Torenplein 7 te Surhuisterveen (051241925); geopend maandag t/m vrijdag 12.00ló.OO uur, groepen op afspraak.
100 JAAR VORSTINNEN OP MUNTEN EN
PENNINGEN Van 27 april tot 1 oktober in
het Museum van 's Rijks Munt, Leidseweg 90
te Utrecht (030-910342); geopend op werkdagen 10.00-16.00 uur, groepen van meer
dan 10 personen uitsluitend op afspraak. •
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ROBERT SCHULMAN
Het zal even wennen zijn.
Met ingang van 1 j a n u a r i 1 9 9 0 niet meer naar Amsterdam,
maar naar het schildersdorp LAREN.
Voor:
MUNTEN

Van de oudste tijden (± 700 v. Chr.) tot heden van de gehele wereld.

PENNINGEN

Van de Renaissance tot + 1940, géén moderne commerciële uitgaven.

BOEKEN

Onmisbaar voor iedere verzamelaar. Op ieder gebied, moderne en
antiquarische boeken.

PAPIERGELD

Een jong verzamelgebied met toekomst.

VEILINGEN

Hierdoor kunt u enkele stuks of complete verzamelingen verkopen.
Via onze veiling-catalogi bereikt u verzamelaars over de gehele wereld.

TAXATIES

Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en verkoop.

PRysmSTEN

Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten.

MANCOLUSTEN

Indien ingezonden berichten wij u nieuwe aanwinsten,
die op uw lijst voorkomen.

GARANTIE

Wij garanderen alle door ons verkochte voorwerpen op
echtheid en kwaliteit.

ADVIEZEN

Gevorderde en beginnende verzamelaars helpen wij graag verder op weg.

ROBERT SCHULMAN
Hét adres voor iedere verzamelaar
NAARDERSTRAAT Ó7 - 1251 BG LAREN (NH) - TELEFOON 02153-10056
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Duiten in spiegelbeeld

E.R. VAN DER GEEST

' R.W.M. DE GRA.tf Het

reinigen van munten
en penningen (Den
Haag 1984).
2 p. voNS The identification of heavily
con-oded roman
coins found al Velsen
Berichten van de
Rijksdienst voor het
Oudheidkundig
Bodemonderzoek 27
(1977) 139-163.
3 Hier past een
woord van dank aan
de heerj. Sloos
(Rijksmuseum van
Oudheden) vtxir zijn
hulp in woord en
daad.

Enige jaren geleden kwam er bij het
Koninklijk Penningkabinet een partij
koperen munten binnen, afkomstig uit
verschillende beerputten van opgravingen
in Haariem. De munten waren door hun
verblijf in de vochtige beerputten zo sterk
gecorrodeerd dat zij drie a vier maal hun
oorspronkelijke dikte hadden gekregen.
Om de munten determineerbaar te maken
werden zij ter reiniging in een bad met
chemicaliën (citroenzuur of azijnzuur)
gelegd.' Na het verwijderen van de corrosie
bleek dat er van het oorspronkelijk muntmetaal niets meer over was. Een soortgelijk
probleem bleek ook Vons gehad te hebben
met Romeinse munten uit Velsen.^ Deze
munten werden met behulp van een tandartsboor op de rand open geboord zodat er
twee corrosiehelften overbleven met daarin
een afdnak van de oorspronkelijke voorstelling. Deze afdrukken waren uiteraard
inwaarts en spiegelbeeldig, maar soms zo
goed bewaard dat diverse munten alsnog
gedetermineerd konden worden.

In ons geval bleek deze methode in
bepaalde opzichten minder geschikt. Zodra
de boor zijn activiteit begon, sprongen de
stukken corrosie alle kanten op. Om dit
probleem op te lossen werden er eerst twee
metalen dragers aan beide zijden van de
munten bevestigd. De munten, die daardoor
aan stevigheid wonnen, werden vervolgens
met een slijpschijf op de rand open geslepen.3 Het resultaat was niet onbevredigend. Van een aantal munten was de indruk
van de oorspronkelijke voorstelling goed
genoeg voor een determinatie. Het bleken
over het algemeen duiten en een enkel
oordje uit de zeventiende en achttiende
eeuw te zijn.
Als voorbeeld van een goed determineerbaar resultaat, zijn hierbij de door een
Hollandse duit van 1702 achtergelaten afdmkken van voor- en keerzijde weergegeven. Ter vergelijking is tevens een
zilveren afslag van een zelfde duit afgebeeld. •

:"¥^fe.>.

Links:
Corrosie-afdruk van
Hollandse duit 1102
Rechts:
Holland, duit 1702
(zilveren afslag)
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Op maandag 30 april (Koninginnedag)
van 11.00 tot 16.00 uur

iRANDIOZE
MUNTEN-VERK • I •P
EXPOSITIE
van provinciale en koninkrijksmunten,
die spedaal voor deze gelegenheid laag
geprijsd zijn.
Tevens inkoop en gratis taxatie.
|
Verder kunt U een bezoek brengen aan het

Munt en Penningkabinet
waarin U momenteel de expositie
Schepen met geld. de handelsmunten van de V.O.C.
kunt bewonderen.
Voor meer informatie

Spaar en V3orschotbank
Surhuisterveen
Torenplein 7,9231 CG Surhuisterveen,
Telefoon 05124 -1925, Fax 05124 -1047

»

^

^

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
242380

«sspjpn^

iSrJaipde

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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^%&ONJNKRUK DER NEDERLANDENfüfJ
MUNTBILJET

VIJFTIG GULDEN
3121

AD

Eiken werkdag Iwtaatbaar in Nedcriandsche Standpenningen bij
de Ncderlaiitlsehc /lank, als Agent van 's Rijks Schatkist, ingevolge
de Wet van 27 April 1884, Staatsblad N8 98.
ClEZIEN,
'Sr.RAVENHAOE, 31 JUÜ 189-.
61i.l.ï.&VS-«.ï.ï.»B
iM.«<i)ni»i»<t!itiSM«
De Minister yan Financiën
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Munten
Penningen
Papiergeld
Accessoires
Numismatische hoeken
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Ten geleide
Voor u ligt nu de eerste aflevering van
een jaarlijks terugkerend fenomeen in
De Beeldenaar, het 'Penningkabinetnummer'.
Hierin is het jaar\'erslag van die instelling
opgenomen, vergezeld van een aantal
artikelen welke het werkterrein van het
Penningkabinet weerspiegelen. De

Rijksmuseum
het Koninklijk
Penningkabinet 94
Jaarverslag over 1989
li.w. jACOBi over de door hem geleide
instelling

Laat-middeleeuwse
muntspelden 114
,\RI;NT POL over een 'nieuwe' groep
para-numismatische voorwerpen

Een laat-romeins
(munt)gewictit uit
Wijk bij Duurstede 123
j.p.A. VAN DER VIN ovet een recente,
voor Nederland zeldzame vondst

Muntbiljetten en
zilverbons 130
ii.w. JACOBI over recente aanwinsten
en de juiste terminologie

© gehele of gedeeltelijke
overname van artikelen is alleen
toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redaaie
ISSN 0165-8654
Op de voorplaat
Muntbiljet van 50 gulden,
31 juli 1897, hoofdkleur blauw
(168x97mm): inv.nr. 1989-098,
aangekocht door Rijksmuseum
het Koninklijk Penningkabinet
in 1989. Zie ook pag. 130-133
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1989

VAN

PENNINGKABINET

bijdragen zijn geschreven door medewerkers
van het KPK, die een onderwerp behandelen
dat verband houdt met objecten van hun
afdeling of met hun werkzaamheden.
De vaste riibrteken wordeti dit keer
overgeslagen (Red.). 8

Van plan tot opening 134
Het maken van de expositie
'Holtzhey & Zoon'
MARION ROMBOUTS over wat er aan een
tentoonstelling v(X)raf gaat

Vormen zonder beeld 138
Penningen van
Lijsbeth Teding van Berkhout
MARJAN scHARLOO over penningen van
onconventionele verschijningsvorm

Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet
Jaarverslag over 1989

H.W. JACOBI
directeur van
Riiksmuseum
Het Koninklijk
Penningkabinet

in een blauw jasje' zal het even wennen zijn
Voorwoord
om nu een aflevering van het tijdschrift De
Het iaar\'-erslag van Rijksmuseum Het
Beeldenaar als Jaarverslag van Rijksmuseum
Koninklijk Penningkabinet heeft sinds 1878
deel uitgemaakt van de Verslagen omtrent Het Koninklijk Penningkabinet te krijgen.
's Rijks Verzamelingen van Geschiedenis Ter verlevendiging zijn naast het jaarverslag
een aantal artikelen van medewerkers van
en Kunst, de gezamenlijk gepubliceerde
jaarverslagen van de Rijksmusea, sinds 1968 het Penningkabinet opgenomen over zaken
genaamd Nederlandse Rijksmusea. Als één die in het verslagjaar onder de aandacht
gekomen zijn.
van de maatregelen van een zelfstandiger
bedrijfsvoering zullen de Rijksmusea vanaf
Het is aardig om te vermelden dat de
1988 niet meer gezamenlijk, maar ieder
eerste jaarverslagen van het Koninklijk
apart een jaarverslag uitbrengen. Evenals
Penningkabinet ook in een tijdschrift verde meeste rijksmusea was ook het Penning- schenen. De verslagen over de jaren 1854
kabinet blij met de mogelijkheid om de
t/'m 1858 zijn namelijk gepubliceerd
knellende banden van het gezamenlijke
in de Algemeene Komt- en Letterbode
jaarverslag af te leggen. Om financiële
1855 t/m 1859. Met het opnemen van het
redenen diende het jaarverslag immers altijd Jaarverslag in De Beeldenaar is dus terugzo klein mogelijk te zijn, met zo min moge- gegrepen op een oude traditie.
lijk afloeeldingen. Ook de vormgeving droeg
niet bij tot de aantrekkelijkheid van de
Inleiding
publicatie. Met een eigen, zelfstandig te
Het jaar 1989 is voor alle medewerkers een
produceren jaarverslag zouden deze
druk en onrustig jaar geweest met een grote
beperkingen kunnen vervallen. Dat dit een
diversiteit aan werkzaamheden. Toch is dit
stuk duurder zou zijn, was helaas vanzelfjaar, het eerste waarin het Penningkabinet
sprekend.
weer volledig als museum actief was, een
goed jaar geweest voor de instelling. De
Na besprekingen met redactie en
personeelsformatie is volledig vervuld, een
uitgever van het tijdschrift De Beeldenaar
toestand
die gezien vacature-restricties bij
is besloten het Jaarverslag van Rijksmuseum
de
musea
helaas zeldzaam is. Dankzij het
Het Koninklijk Penningkabinet te laten
voltallige personeel konden tentoonstelverschijnen in dit tijdschrift. Het grote
lingen gemaakt worden die zowel door het
voordeel van deze combinatie was dat de
algemene publiek als de verzamelaars zeer
kosten die het Penningkabinet voor zijn
gewaardeerd werden. Ook met betrekking
jaar\'erslag zou moeten maken ten goede
zouden kunnen komen aan De Beeldenaar tot de bibliotheek en de automatisering zijn
goede resultaten behaald.
Het resultaat van de door samenwerking
wat ruimere financiële mogelijkheden is
duidelijk zichtbaar vanaf het eerste nummer Algemeen
van 1990.
Financiën
J.P.A. van der Vin hield zich vooral bezig
Voor de lezers van De Beeldenaar is
met de comptabiliteit; hij verzorgde de
geprobeerd het jaarverslag zodanig in te
voorbereiding van de technische verwerrichten dat het aantrekkelijk is voor een
king, die door RMO werd verricht, en hield
algemeen numismatisch geïnteresseerd
controle op de maandverantwoordingen.
publiek. Voor degenen die gewend waren
Op basis van een begroting van ƒ 265.950
het jaarverslag te ontvangen als 'overdruk
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Uigaven 1989

i m^i
ƒ 2.383,ƒ 26.875,ƒ 2.498,ƒ 6.469,ƒ 5.767,ƒ 109.302,-

3 . ORGANISATIE

kantoorkosten
telefoon en porti
representatie / diversen
tijdschriften en contributies
aanschaf hardware
computer benodigdheden
aanschaf software
reiskosten

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10.034,13.553,1.618,3.262,43.350,2.311,18.445,16.729,ƒ 244.723,-

4. AKTiVITErrEN

aankoop collectie
depot en restauratie
fotowerk
aanschaffingen bibliotheek
uitgave publicaties
twee exposities

ƒ 125.598,ƒ 1.891,ƒ 20.832,ƒ 14.880,ƒ 14.643,ƒ 66.879,ƒ 398.141,-

TOTAAL MATERIEEL

werd voor 1989 door het Ministerie van
WVC een materieel krediet van ƒ 255.255
verleend, waarvan ƒ 50.000 voor aankoop
museumobjecten. Door incidentele kredieten, voornamelijk voor automatisering
(ƒ 51.209) en aankoop museumobjecten
(ƒ 75.600), bedroeg het totale krediet over
1989 ƒ 398.141. De kosten van personeel
en huisvesting bleven zoals gebruikelijk
buiten onze begroting en werden gedragen
door het Ministerie van WVC resp. de
Rijksgebouwendienst.
Huisvesting
De gezamenlijke huisvesting met het
Rijksmuseum van Oudheden werd in dit
eerste jaar waarin het Penningkabinet als

124,-

ƒ 43.992,-

2. HUISVESTING

volwaardi g museum opereerde, als zeer
vruchtbaar beschouwd. Het dienstgebouw.
gelegen naast het Rijksmuseum van Oudheden, blijkt in de praktijk bijzonder goed
te bevallen. De wat grotere afstand tussen
de werkruimten en onze tentoonstellingszaal in he gebouw van Oudheden wordt
in de praktijk niet als een bezwaar ervaren.
Personeel
In het personeelsbestand vonden gedurende
1989 geen veranderingen plaats. Mw. drs. G.
van der Meer, die onze dienst in 1988 via de
VUT verliet, bereikte de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de opening van de expositie
'Holtzhey & Zoon', konden alle vrienden en
relaties afscheid van haar nemen.
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munten na 1800 en papiergeld
mw. H.C.J. Koene, secretaresse
drs. A. Pol, conservator middeleeuwse en
moderne munten tot 1800
mw. M.H.W.M. Rombouts, educatief medewerker (8/10)
mw. drs. M. Scharioo, conservator
penningen en zegelstempels
mw. C.G. Schollaardt, bibliothecaris (8/10)
dr. J.PA. van der Vin, conservator antieke
munten en gesneden stenen (tevens plv.
directeur)
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Mevrouw drs G. van
der Meer scheidend
consenatorpeiiiiiiigeu. wordt
door directeur drs
H.W.Jacobi toegesproken tijdens de
opening van de tentoonstelling 'Holtzhey
& Zoon' op 6 oktober
1989

•HI

Gedurende het jaar bleek het nodig de
inhoudelijke taken van mijzelf en A. Pol te
wijzigen. Door de groeiende hoeveelheid
tijd die ik de laatste jaren aan algemeen
museale en managementstaken moest besteden, bleef er steeds minder tijd beschikbaar voor numismatisch werk. Omdat deze
veranderingen staictureel geacht moeten
worden, heb ik besloten per 1 december
1989 de numismatische werkzaamheden
van mijzelf en drs. A. Pol aan te passen.
Tot deze datum waren wij gezamenlijk
verantwoordelijk voor de werkzaamheden
op het gebied van de munten van de
middeleeuwen en de moderne tijd. Vanaf
1 december bestaat het conservatorschap
van drs. Pol uit de munten van de middeleeuwen en moderne tijd tot 1800, terwijl ik
mijzelf zal beperken tot de periode vanaf
1800. Naast een veriichting van mijn
numismatische taak biedt deze verdeling
als bijkomend voordeel een duidelijker
scheiding van numismatische taken en
verantwoordelijkheden tussen A. Pol en
mijzelf.
Personeelsbestand per 31-12-1989
mw. H.S. Frielink, huishoudelijk medewerker (5/10)
drs. H.W. lacobi. directeur en con.servator

Werkwerleg
Éénmaal per maand werd op informele
wijze werkoverieg gehouden. Deze vorm
van overleg is zeer geschikt voor een kleine
dienst als de onze, en is voor alle betrokkenen prettiger dan overieg met een gecombineerde dienstcommissie.

Ondersteunende diensten
Bibliotheek
Gedurende het verslagjaar is gebleken dat
de vorig jaar geëffectueerde aanstelling van
een bibliothecaris voor vier dagen per week
en een bibliotheekassistent voor twee dagen
per week een goed beheer van de bibliotheek mogelijk maken.
Uitlening en bezoek
In 1989 zijn 306 publicaties uitgeleend
buiten het Penningkabinet, 100 meer dan in
1988. Voor een deel betreft het uitleningen
aan een vaste groep trouwe bezoekers,
maar een nieuwe groep wordt gevormd
door studenten van de Rijksuniversiteit
Leiden. De colleges antieke numismatiek
van dr. Van der Vin, gegeven in de vergaderzaal van het Penningkabinet, hebben
een flinke groei in het aantal uitleningen
aan studenten met zich meegebracht. Mede
hierdoor is ook het aantal bezoekers van de
bibliotheek gestegen. Het bezoekersaantal
bedroeg in 1989 ongeveer 500. Het aantal
bezoekers op de eerste zaterdag van de
maand bleef ongeveer op het niveau van
de vorige jaren, maar vormt eigenlijk onvoldoende rechtvaardiging voor deze speciale
service.
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Aanwinsten
Het aantal ingeschreven publikaties bedroeg
437, iets minder dan vorig jaar Dit lagere
aantal inschrijvingen heeft te maken met
het feit dat de bibliothecaris vorig jaar
het grootste deel van de achterstand in
inschrijving heeft kunnen wegwerken.
Daarentegen is de laatste jaren het aantal
nieuw verschenen numismatische publicaties aanzienlijk toegenomen, zodat de
bibliotheek meer boeken heeft aangeschaft.
De groei van het boekenbezit heeft mede
tot gevolg dat de huidige systematische
indeling van de bibliotheek steeds minder
voldoet. Bepaalde rubrieken raken verouderd; andere worden zo groot dat ze
een snelle raadpleging onmogelijk maken.
Het is de bedoeling dat het indelingssysteem in de toekomst herzien zal worden.
Deze tijdrovende herziening zal direkt na de
automatisering van de bibliotheekcatalogus
aangepakt worden.

Werkzaamheden
Veel tijd van de bibliothecaris werd besteed
aan het begeleiden van bezoekers in de
bibliotheek en het beantwoorden van
vragen om informatie per post. In het kader
van het bibliotheekplan is een summiere
inventarisatie gemaakt van de collectie
documentatie van het Penningkabinet.
Ter voorbereiding van de exposities
'Revolutionair geld' en 'Hokzhey & Zoon'
werden literatuurlijsten samengesteld.
Er is in 1989 een aanvang gemaakt
met het verzamelen van alle parlementaire
stukken die er vanaf 1813 zijn uitgekomen
op het gebied van het Nederlandse geld en
geldwezen. Dit houdt in: Wetsteksten en
Handelingen van de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Het feit dat
deze gegevens slechts incidenteel op het
Penningkabinet aanwezig zijn wordt bij
onderzoek op het gebied van de munten
en het papiergeld van het Koninkrijk steeds
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De heerj. Vidal,
ambassadeur van de
Franse Republiek in
Nederland, rondgeleid door mw. drs
M Scharloo in de
zojuist door hem
geopende expositie
'Revolutionair geld':
l.] januari 1989
Openingsvitrine van
'Revolutionair geld'

in het verslagjaar niet voldoende aandacht
HErkbNiNKunc sterker als een gemis ervaren. Het is de
PENNiNGicABiï%T |^g^jog[i„g j^f ^j^ tijdrovende project in
krijgen. Het topografisch muntvondstenarchief werd wel verder aangevuld.
1991 afgesloten wordt, met als resultaat
Mevrouw Koene maakte zich verdienstelijk
een volledige set van deze stukken in de
met het op orde brengen en aanvullen van
bibliotheek van het Penningkabinet.
het knipselarchief Ook in de verzameling
Voor de leden van de Oriental
kleurendia's werden de lacunes verder
Numismatic Society, die tijdens hun jaarvergadering de bibliotheek van het Penning- opgevuld.
kabinet bezochten, werd een overzicht
gemaakt van ons boekenbezit op het gebied Bezoek en exposities
van de niet-westerse numismatiek in de
Gedurende 1989 hebben 98.310 mensen
vorm van een eenvoudige publicatie op
de gezamenlijke exposities van het RijksA5-formaat. In april verscheen de lijst van
museum van Oudheden en Rijksmuseum
bibliotheek-aanwinsten over 1988.
Het Koninklijk Penningkabinet bezocht.
Omdat de bezoekers bij het kopen van
een kaartje voor het Rijksmuseum van
Bibliotheekautomatisering
Oudheden toegang hebben tot het gehele
In het kader van de bibliotheekautomatigebouw, is een aparte telling van het aantal
sering heeft de bibliothecaris zich in 1989
bezoekers van onze expositiezaal niet
intensief beziggehouden met het opstellen
van een bibliotheekplan. Het doel van deze mogelijk. Dit grote aantal bezoekers toont
het belang voor onze instelling van het
studie was het inventariseren van de werkexposeren van munten en penningen in
wijze in en de wensen ten aanzien van de
een groter geheel.
bibliotheek. Eerst is de huidige toestand
geïnventariseerd, waarbij met nadmk gelet
De afgelopen drie jaar is het Penningis op de verschillende handelingen en
kabinet steeds op de 'Holland Coin Fair' met
knelpunten die bij sommige werkzaameen tentoonstelling en een informatiestand
heden optreden. Vervolgens is een eisenaanwezig geweest. De beurs werd dit jaar
pakket opgesteld waarin is opgesomd welke gezamenlijk met postzegelhandelaren
mogelijkheden een goed geïntegreerd
gehouden en was daarom omgedoopt tot
bibliotheekpakket zou moeten bieden om
'Holland Collect'. Deze combinatie leek mij
de specifieke collectie en functies van de
het niveau van de beurs zodanig te schaden
bibliotheek van het Penningkabinet zo
dat het Penningkabinet niet heeft deelvolledig mogelijk te automatiseren.
genomen.
Uitgebreide zoekmogelijkheden behoren tot
de belangrijkste eisen die aan een dergelijk
Schepen met geld
programma gesteld worden. Met het
Op 10 januari werden er voor de Japanse
bibliotheekplan als leidraad is in 1989
televisie opnamen gemaakt in de tentoonintensief gezocht naar geschikte bibliotheek- stelling 'Schepen met geld, de handel van
software voor de Apple-Macintosh.
de VOC op Azië 1604-1799'. De tentoonEen aantal demo-versies van pakketten is
stelling werd wegens de grote belangstelling
bekeken, maar het duurde tot het einde van uit binnen- en buitenland verlengd tot en
het jaar voor een goed bibliotheekmet 1 oktober. Het in 1989 door de SDU
programma gevonden werd. Na een uitgeuitgebrachte boek Schepen met geld.
breide test-fase zal dit programma in de
De handelsmunten van de Verenigde Oostloop van 1990 in gebruik genomen kunnen
indische Compagnie, 1602-1795, geschreworden.
ven door drs. A. Pol, kon bij de tentoonArchief
De ordening en schoning van het archief
door J.RA. van der Vin kon door tijdgebrek

stelling als catalogus worden gebruikt. Na
de tentoonstelling in het Penningkabinet
is deze expositie in licht gewijzigde vorm
gecontinueerd in het Munt- en Penning-
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kabinet van de Spaar en Voorschotbank te
Surhuisterveen. De inrichting aldaar werd
verzorgd door A. Pol.
Revolutionair Geld
De expositie 'Revolutionair geld, Frankrijk
en Europa 1789-1813' werd op 13 januari
1989 geopend door de ambassadeur van
de Franse Republiek, de heer Jean Vidal.
De voorbereidingen voor deze tentoonstelling vonden voornamelijk gedurende het
vorige verslagjaar plaats. De tentoonstelling
werd ontworpen door M. Scharloo, die
zowel de inhoudelijke voorbereiding
verrichtte als de uitvoering begeleidde.
De expositie geeft een overzicht van de
grote veranderingen die het Franse geldstelsel ten gevolge van de revolutie onderging: het gebruik van het beruchte papiergeld, de assignaten, en de invoering van
een decimaal muntsysteem, de franc
verdeeld in 100 centimes. Voor het uiteriijk
van de munten werd teruggegrepen op
afbeeldingen en symbolen uit de klassieke
oudheid. De invloed van het Franse geld is
merkbaar geweest in geheel Europa, zowel
in de door Napoleon veroverde gebieden
als daarbuiten. Ook het nieuwe muntstelsel
van het Koninkrijk der Nederianden in 1814
toont grote Franse invloed. De expositie
heeft tot en met 28 januari 1990 geduurd
en ondervond een warme interesse van het
publiek.

geeft een overzicht in vogelvlucht van
het leven van Martinus en Johan George
Holtzhey en hun 'doelgroepen', de verschillende soorten klanten. Tevens wordt aandacht geschonken aan de gebruikte technieken (stempelvervaardiging) en aan de
administratie van het bedrijf. De tentoonstelling wordt afgesloten met enkele
penningen naar het ontwerp van Johan
George Holtzhey, die heden ten dage nog
steeds worden uitgereikt door bepaalde
genootschappen. Een aantal bezoeken aan
archieven en musea was noodzakelijk om
de penningen in de juiste achttiendeeeuwse context te plaatsen. Dankzij het aanvullend onderzoek kwamen nieuwe gegevens boven water, die deels in de tentoonstelling verwerkt konden worden, en deels
belandden in de omvangrijke documentatie
op het gebied van de Holtzheys.

Holtzhey & Zoon
Op 6 oktober werd de tweede tentoonstelling van 1989 geopend: 'Holtzhey &
Zoon. Een achttiende eeuwse penningfabriek'. De opening werd verricht door
's Rijks Muntmeester, drs. Chr. van Draanen.
Met het onderwerp van deze expositie had
mw. drs. G. van der Meer zich intensief
beziggehouden gedurende haar conservatorschap van de afdeling penningen. Ter gelegenheid van haar vijfenzestigste verjaardag
kreeg zij deze tentoonstelling aangeboden
over de twee haar zo dierbaar geworden
achttiende-eeuwers.
De tentoonstelling, wederom geheel
ontworpen en begeleid door M. Scharioo,
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HET MONINKLUK
PBININGKABINIT

Spaarpot met portret
ran keizer Wilhelm II.
Duitsland ca 1915
(klei. 128x55mm:
aankoop A.L. Elslak):
de spaarpot heeft de
vorm van een
granaat en het opschrift Unsere 42cm
Brummer. waarmee
venKzen wordt naar
in de Eerste Wereldoorlogonderde
Duitse bevolking gehouden geldinzamelingen voor de aankoop van zeer grote
kanonnen

Moderne penningkunst
Van 16 maart tot en met 27 april vond in
de Faculteit der Kunsten van de Rijkshogeschool Maastricht een tentoonstelling van
moderne penningkunst plaats. Op verzoek
van de heren Hak en Schroder docenten
beeldhouwkunst resp. edelsmeden, die hun
leeriingen graag wilden laten kennismaken
met het fenomeen penning, werd uit de
omvangrijke collectie van het Penningkabinet op dit terrein een tentoonstelling
samengesteld. 56 penningen uit binnenen buitenland, gemaakt tussen ca. 1965 en
1988, gaven samen een veelzijdig overzicht
van de verschillende mogelijkheden die de
hedendaagse penningkunst biedt op het
terrein van techniek, materiaalkeuze en
interpretatie van een onderwerp. Het geheel
werd aangevuld met een overzicht in foto's
van de ontwikkeling van de penning sinds
de Renaissance. Na de enthousiaste ontvangst in Maastricht werd gezocht naar
mogelijkheden tot expositie in andere
kunstinstituten, hetgeen resulteerde in
enkele afspraken die de komende jaren
uitgevoerd zullen worden.

Carthago
De eind oktober 1988 in de Spaar en
Voorschotbank te Surhuisterveen ingerichte
expositie 'Carthago, stad van vele culturen,
12 eeuwen muntslag in Noord-Afrika, (ca.
500 V. Chr. - 695 na Chr)' was succesvol
en werd door een flink aantal personen
bezocht. Ook voor deze expositie werden
door het RMO weer enkele archeologische
objecten uitgeleend. Het als toelichting bij
deze tentoonstelling door J.P.A. van der Vin
geschreven informatieblad werd in ruime
mate verspreid. De expositie duurde
tot 1 november 1989 en werd daarna vervangen door de aangepaste versie van de
tentoonstelling 'Schepen met geld'.
Educatie en publiciteit
Een groot deel van de tijd van de educatief
medewerker werd besteed aan de organisatie van de tentoonstellingen 'Revolutionair
geld' en 'Holtzhey & Zoon'. De voorbereidingen voor de expositie 'Geld van het
Koninkrijk. Nederlands geld van 1814 tot
I99O', die in 1990 geopend zal worden,
vonden voornamelijk in dit verslagjaar
plaats, In 1989 werden door beide exposities zes rondleidingen gegeven waarvan één
Engelstalige.
De gratis informatiebladen die bij iedere
expositie worden gemaakt, vinden gretig
aftrek bij het publiek. Tussen januari en
september 1989 zijn ongeveer 1750 exemplaren van het informatieblad van de
tentoonstelling 'Schepen met geld' verspreid.
Van de tentoonstelling 'Revolutionair geld'
werden ongeveer I6OO stuks door bezoekers meegenomen. Vanaf oktober zijn ongeveer 500 informatiebladen behorende bij de
expositie 'Holtzhey & Zoon' verspreid.
Aan de tentoonstellingsactiviteiten
van het Penningkabinet werd bekendheid
gegeven via affiches en persberichten.
De affiches van de nieuwe exposities
werden verspreid bij openbare bibliotheken,
musea, archieven en munthandelaren. Naar
aanleiding van de opening van beide exposities zijn persberichten gezonden naar pers
en media. Dit resulteerde in een groot aantal vermeldingen in kranten en tijdschriften.
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verzoeken om foto's of dia's. Er zijn
De educatief medewerker had voor het
Penningkabinet zitting in de Stichting Leiden 14 informatiepakketten toegestuurd aan
Museumstad. waarvan de leden dit jaar
leerlingen voor een spreekbeurt of werk7 maal bij elkaar kwamen. Ook vertegenstuk.
woordigde zij het Penningkabinet in de
werkgroep Leidse educatoren. Deze werkVerzamelingen
groep vergaderde dit jaar 6 maai en organi- Inventarisatie en ordening
seerde o.a. de ont\'angst van de CECA-leden De achterstand in de inventarisatie kon ook
(educatieve afdeling van het ICOM) in
in 1989 nog niet worden ingelopen. DoorLeiden. Acht ICOM-deelnemers kozen
dat gedurende het verslagjaar zeer veel tijd
voor een rondleiding in het Penningkabinet. aan andere zaken besteed moest worden,
In de rondleiding werd speciaal aandacht
werd de inventarisatieachterstand zelfs
besteed aan het inrichten van een tentoonvergroot.
stelling met kleine gelijkvormige voorwerDe in het vorige verslagjaar begonnen
pen. De educatief medewerker bezocht ook interne verschuiving van delen van de
de ICOM Museumbeurs in Den LLaag.
collectie - nodig geworden door de
overbrenging van de verzameling naar het
Tijdens het Nationaal Museumweekend
definitieve depot - werd voortgezet; naar
op 15 en 16 april zijn diverse activiteiten
verwachting zullen deze werkzaamheden in
georganiseerd. Er werden korte rondleidingen gegeven en voor de jeugdige bezoekers het komende verslagjaar worden afgerond.
was in samenwerking met het Rijksmuseum
van Oudheden een speurtocht gemaakt.
Diefstal
In de hal van het museum was een deterIn april 1989 bleken uit het Gemeenteminatie- en inlichtingenstand ingericht waar museum te Arnhem gestolen munten ter
de conservatoren aanwezig waren voor
veiling te komen. Niet alleen munten van
determinatie van munten en penningen. In
het Gemeentemuseum werden aangeboden,
de kerstvakantie werd voor de Leidse jeugd maar ook een aantal munten van het
een ochtend georganiseerd waarop zij
Penningkabinet die als langdurig bruikleen
een kijkje achter de schermen van diverse
in Arnhem lagen. Door krachtdadig
musea konden nemen. Acht kinderen
optreden van mijn kant en welwillende
hebben van de mogelijkheid gebruik gemedewerking van muntenhandelaren en
maakt om hun munten te laten determineverzamelaars kon een aantal belangrijke
ren en een kijkje in de verschillende
stukken temggekocht worden. De niet
catalogi te nemen.
achterhaalde stukken zijn door de verzekeVeel tijd werd besteed aan het mondeling ring van de gemeente Arnhem vergoed.
en schriftelijk beantwoorden van vragen en
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Serie van vijfknopgeuichten voor het
wegen van partijen
Engelse zilveren
munten, Engeland
ca 1900 (ijzer, van
!52x88mmlot
76x45mm; geschenk
dr ir G.M.M, Houben)

Tuee zeldzame
goudguldens ran
Groningen, ca ISOO
en ISO^lffoud,
24mm: aankoop Coin
InveMmenl. uil auctie
.ij van november

I'm)
Zeldzame, anonieme
goudgulden van
Batenburg. 2e hel/l
Ifx eeiuf (goud.
2.^mni: aankoop
Laurens üchulman
B\'. uil lijst 4 uan
oktober I9S8)
H
Zeer zeldzame rozenobel van Maria van
Brimeu als gravin
van Megen Ie
Gorinchem geslagen,
ca 15H0 (goud.
,j6mm: uit vondst
Randivijk 1987.
aankoop vindeiy en
grondeigenaar) - zie
o<}k De Ik'eldenaar 14
11990) 26-32

Weinig voorkomende
imitatie van Westfries
kopersliik met een
zeldzame instempeting: Reckheim.se duit
met de tekst vn-simuAi:
en de klop '.M boven
wapenschild' van
rond 1700 van de
stad .Metirs (koper
20m m: detecton vndst
- geschenk H. van
Woldel

Aanwinsten
Gedurende het verslagjaar konden ongeveer
600 voorwerpen aan de collectie worden
toegevoegd. Het zwaartepunt van de aanwinsten lag zoals gebaiikelijk ook dit jaar
in de series Nederiandse betaalmiddelen.
Hen groot aantal hiervan betrof voorwerpen
uit de periode na 1800, maar ook uit de
Middeleeuwen zijn een aantal bijzonder
belangrijke aanwinsten verkregen.
Antieke munten en gesneden stenen
De collectie antieke munten onderging in
1989 slechts een geringe uitbreiding: van
firma A.G. van der Dussen te Maastricht
werden moderne vervalsingen van drie
Griekse en drie Romeinse munten ten
geschenke ont\'angen.
Middeleenifse en moderne munten tot 1800
Totaal werden binnen deze afdeling enige
honderden voorwerpen aan de verzameling
toegevoegd.
De belangrijkste aanwinsten in 1989 zijn:
- een denarius van Lodewijk de Vrome 814840 met een serie merkwaardige emissietekens (ex vondst Tzuramarum 1987)
- een unieke halve penning van Holland,
Willem I, 1203-1222
- een muntstempel voor de stuiver 1479
van de Driesteden
- twee uiterst zeldzame goudguldens van
de Stad Groningen, ca. 1500
- een zeer zeldzame goudgulden van
Batenburg, l6e eeuw
- uit de vondst Randwijk 1987 werd een
viertal gouden munten verworven: twee
goudguldens, één van Hamburg van rond
1600 en één van Pommern-Wolgast uit 1609.
en twee rozenobels, één van Elizabeth 1 van
Engeland en één uiterst zeldzame Nederlandse nabootsing daarvan, geslagen te
Gorinchem in de jaren 1584-1588 op naam
van Maria van Brimeu als gravin van Megen.
Beide eerstgenoemde munten werden geschonken door de eigenaars, de laatste twee
aangekocht via een fonds voor speciale
aankopen van het Ministerie van WVC: zie
ook De Beeldenaar 14 (1990) 26-32
- loden muntgewichtje voor Spaanse real
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- een groot aantal Spaanse reales de a ocho
uit het wrak van de in 1656 vergane
Vergulde Draeck, afkomstig uit Australië en
overgedragen door de Rijksdienst Beeldende Kunst
- een 4 heller 1658 Gronsveld
- een Reckheimse duit (een Westfriese duit
imiterend, met de tekst WRSTFAU.^E) waarop
de klop Meurs ca 1700
- een fraai bewaarde, grote muntgewichtdoos van Keulse makelij, kennelijk in de
Nederianden gebruikt en voorzien van een
Amsterdams etiket van l6lO.

- een bankbiljet van 25 gulden, type I860
- een Duits bankbiljet van 5 biljoen mark,
7 november 1923
- 22 noodgeldbiljetten uit 1940, waaronder
een ongepubliceerde serie van 4 stuks van
de gemeente Didam
- een Australisch bankbiljet van 10 dollar
met een hologram.

10

Fraai bewaarde, grote
muntgeuichtdoos van
Kmke makelij,
kennelijk in de Nederlanden gebruikt en
voorzien van een
Amsterdams etiket
van 1610 (diverse
materialen, aankoop
nalatenschap dr E.
Grendel)

11
Oude en moderne penningen
Soodbiljet 25 cent
De verzameling penningen breidt zich
van gemeente Didam,
1940 (papier,
gestaag uit. De zorg voor het op de juiste
120x86mm; aankoop
plaats opbergen van de nieuwe aanwinsten Coin Investment, uit
werd dit jaar enigszins verminderd door de auctie j2 van april
1989)
levering van tw-ee nieuwe penningkasten.
Munten na 1800 en papiergeld
12
Dankzij
schenking
of
aankoop
werd
recent
Via aankoop en schenking werd een aantal
Recepis 90 stuiver van
moderne munten verkregen. Door tijdgebrek werk verworven van de volgende moderne stad Enkhuizen, 1795
(papier 102x82mm:
kunstenaars: Frank Letterie, Theo van de
en reorganisatie van de afdeling zijn deze
aankoop E. Wiersma)
Vathorst,
Willem
Vis,
Elisabeth
Varga,
Theo
munten nog niet ingeschreven.
Mulder, Eliane Hodoroaba, Lucie Nijland,
De belangrijkste aanwinsten lagen dit jaar
Jan
Paul Kruimel, Ruudt Peters, Carole
wederom op het gebied van het papiergeld.
Hodgson,
Hugo Maurer. Een bijzondere
Interessant zijn:
- een misslag van een 5 gulden 1988 met
n
onduidelijke beeldenaar, ontstaan doordat
het muntplaatje slechts de helft van de
normale dikte heeft
GEMEENTE DIDAM
- een recepisse van de Stad Enkhuizen van
WAARDE-BON
90 stuivers, 15 mei 1795
Goed voor VIJF EN TWINTIG gENT (f 0.25)
- een muntbiljet van 50 gulden, 31 juli 1897
LEVENSMIDDetS,EV.,\
- een muntbiljet van 10 gulden,
(Handtecltening Burgcmeesl
eente-stempel)
29 september 1886

~'.: J>n3t-»"--"
-i~".Ss-*""""::i:saiëSB^:S3r--r

»'f
12

der Stad ENKHUTZEJ^t
m in 't vervolg te verwisjelen
voor Lands Recepujèn.
Goed voor Negentig ftuiv:
Enkbui%en den {Ó'PJL^^X.A^ t-rgg.

RECEPISSE

Ia «aam dir Mamipcditeit
__90_ftuiv:

SS:
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aankoop van recent werk van Lijsbeth
Teding van Berkhout en Pépé Grégoire
werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie
van het Ministerie van WVC in het kader
van de Tijdelijke Aankoopregeling
Beeldende Kunst (zie ook pp. 138-140).
Schenkingen
Gedurende 1989 verkreeg het Penningkabinet drie schenkingen die een
belangrijke uitbreiding van de collectie
betekenden.

13
Anon.. luchtvaartprippenning, ca 1900
(brons 41mm: ex
legaat-Wijdooge);
deze penning werd in
I91T tfx-'gekend mm
I.H.W. van der
Miielen

- muntgewichten met negen verschillende
merken van ijkmeesters-generaal van de
Zuidelijke Nederianden.
Legaat Collectie Wijdooge
In het najaar ontving het Penningkabinet
een bijz.ondere schenking van wijlen de
heer C. Wijdooge uit Waddinxveen, bestaande uit een zeer aantrekkelijke verzameling
van circa 700 penningen op het gebied van
de luchtvaart; zie ook De Beeldenaar \i
(1990)70-71.

Schenking Klaassen
Schenking Collectie Houhen
Het Penningkabinet verkreeg dit jaar het
De afdeling penningen ontving in 1989
eerste deel van een zeer interessante
een interessante verzameling van ruim
selectie uit de verzameling van dr ir G.M.M. 60 schutterspenningen van de heer C.J.F
Houben, waarx'oor met de eigenaar bij
Klaassen uit Rotterdam, waardoor het
notariële akte een schenking in vijf jaarlijkse niveau van de collectie op dit terrein aantermijnen is overeengekomen. Door deze
zienlijk verhoogd werd.
belangrijke schenking van een representatieve collectie muntgewichten en muntweeg- Bruiklenen
apparatuur van diverse perioden en landen
Het behandelen van de vele bruikleenzal een deelgebied waarin onze verzameling aanvragen is een tijdrovende, maar plezietot nu toe zeer zwak was, aanzienlijk worrige bezigheid. Bij sommige aanvragen is
den verbeterd.
het opzoeken van het desbetreffende stuk
in de collectie en het uitvoeren van enkele
Rond de jaarwisseling werd de schenadministratieve handelingen voldoende,
king over de jaren 1989 en 1990 overgemaar bij verreweg de meeste aanvragen
dragen. Deze bevatte o.m.:
wordt er toch een bepaalde vorm van
- een zevental muntgewichtdozen uit de
'meedenken' verwacht. De inhoud van de
Zuidelijke Nederianden (Ancheval, Caers.
uiteindelijke aanvraag tot bmikleen is dan
De Backer, A. Dunwalt, R Dunwalt,
afhankelijk van kennis en creativiteit om bij
Poissinger & Van den Berg, Wolschot)
het onderwerp van de tentoonstelling
- een vijftal Franse, Italiaaase en Engelse
passende munten en penningen te vinden.
dozen
- diverse series bankiersgewichten (voor het Soms leidt dit tot een 'nul' resultaat, maar
vaker tot een leuke aanvulling van een
wegen van partijen munten) uit Engeland,
expositie. Vooral de conservator penningen
Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland
besteedde weer relatief veel tijd aan baiik- dertig muntbalansjes van uiteenlopende
leenaanvragen.
soort, herkomst en ouderdom
Een wel heel bijzondere aanvulling
vormde het bruikleen aan de tentoonstelling
13 'De kuast van het ontwerp', tekeningen uit
de verzameling Lodewijk Houthakker in het
Amsterdams Historisch Museum van 6 juni
tot en met 17 september. Eén van de
tekeningen vertoonde een 18e eeuwse
huwelijkspenning binnen een randversiering, door een onbekend kunstenaar. Het
Penningkabinet bleek naast de aangevraag/
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de penning een huwelijksgedicht te bezitten
met een gesigneerde gravure van de te
exposeren tekening. De tekening kon nu
worden toegeschreven aan Jan Punt.
Aan onderzoek ten behoeve van de
tentoonstelling 'Edele eenvoud' in het
Frans Halsmuseum (17 september t/m
26 november) is relatief veel tijd besteed.
De resultaten zijn te lezen in een bijdrage

aan de begeleidende tentoonstellingscatalogus. Uit het voorbereidend onderzoek
bleek dat enkele dateringen en opdrachtgevers van penningen, zoals vermeld in
Ven'olg Van Loon, voor aanvulling en
verbetering vatbaar waren.
Voor tentoonstellingen in andere
instellingen werden de volgende bruiklenen
ter beschikking gesteld:

14
Erik van den Boom.
Firstflightof space
shuttle. 1981 (brons,
50mm: ex legaatWijdooge, zie ook
De Beeldenaar 14
(1990)70-71
15
Knijpunster gebruikt
voor Nederlandse
zilveren munten,
Neurenberg 17e eeuw
(messing, unsterarm
79mm: geschenk dr ir
G.M.M. Houben)-zie
Meten & Wegen 7
(7979^604-607
16
Wipbalam voor
'/^l-2t/i-5-10-20
Amerikaanse dollars
volgens patent van
]. Allender. Verenigde
'staten ca 1900
(messing, juk
215x40mm; geschenk
dr ir G.M.M. Houben)

DK BEELDENMK 1990-3
105

Binnenlandse bruiklenen
- Amsterdam, Allard Pierson Museum,
'Antieke Sier', 30 juni t/m 21 augustus 1989;
de slangenring en 3 gesneden stenen.
- Amsterdam, Allard Pierson Museum, 'De
Etrusken in het Noorden', september 1989
t/m maart 1990: 9 Etruskische munten en
een stuk aes rude.
- Amsterdam, Amsterdams Historisch
Museum, 'De kunst van het ontwerp',
30 mei t/m 17 september 1989:
2 penningen.
- Amsterdam, Nederlands Scheepvaart
Museum, 'In de gekroonde lootsman',
27 juni t/m 20 augustus 1989: 1 penning.
- Amsterdam, Rijksmuseum, 'Russen en
Nederlanders 1600-1917', 2 juni t/m 10
september 1989: 9 penningen.
-Amsterdam, Tropenmuseum,'VOC in
Yemen', 14 december 1988 t/m augustus
1989: 48 munten en penningen.
- Apeldoorn, Historisch Museum Marialust,
'Kent, en versint, eer dat je mint',
• 4 november t/m december 1989:
9 penningen.
- Apeldoorn, Museum Paleis het Loo, 'Wij
• zijn er nog. Het regentschap van koningin
Emma, 1890-1898', 4 november 1989 t/m
l 4 maart 1990: 4 munten.
' - Arnhem, Sonsbeek International Art
Centre, 'Sonsbeek een monument in een
i monumentaal park', 26 mei t/m 29
augustus 1989: 2 penningen.
- 's-Gravenhage, Gemeentemuseum,
'Uitgerekend nu', 26 september t/m
19 november 1989: rekenpenningen,
rekenpenningbusje, rekenboekje.
; - Haariem, Frans Halsmuseum, 'Edele
• eenvoud. Neo-classicisme in Nederland',
16 september t/m 26 november 1989:
,: 15 gesneden stenen en penningen
- Haarlem, Sint Jacobs Godshuis, '500 jaar
Hoije van Loo' in het Stadhuis van
: Haarlem, 16-18 juni 1989: 2 munten.
: - Hoorn, Westfries Museum, 'Tergant',
18 mei tot 15 september 1989:1 plaquette
^penning.

- Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal,
'Leiden in gaslicht', 24 maart t/m 4 juni
1989: 49 Nederlandse munten.
- Leiden, Stichting Leiden Museumstad,
'presentatie van Leidse musea', 1989:
1 portemonnaie met 21 voorwerpen.
- Maastricht, Rijkshogeschool, Faculteit
der Kunsten, 'Moderne Penningkunst',
16 maart t/m 27 april: 55 penningen en
13 wissellijsten met foto's.
- Medemblik, Museum Radbout, 'De munt
te Medemblik', 1 september t/m
24 september 1989: 6 vitrines.
- Nijmegen, Provinciaal Museum Kam,
'Schatkamer van Gelderse Oudheden',
15 december 1989 t/m 6 mei 1990:
2 gouden medaillons uit Velp en 4 munten.
- Rotterdam, Maritiem Museum Prins
Hendrik, 'Schipbreuk! Echo's uit een ver
verleden', 8 juni t/m 17 september 1989:
ingelijste prent van de Grote Camee.
- Venray, Gemeentelijk museum 't
Freulekeshuus, 'Van Keizer Augustus tot
Credit Gard', 10 november 1989 t/m
1 maart 1990: 3 middeleeuwse munten.
- Wageningen, De Casteelse Poort, voor
een langere periode: 2 in Wageningen
gevonden Romeinse munten.
- ZieriJczee, Kon. Genootschap Munt- en
Penningkunde, 'De strijd tegen het water',
30 mei t/m 1 oktober 1989: 27 penningen.
Buitenlandse bruiklenen
- Australië, De Grote Camee, in 1987
uitgeleend voor een tournee langs de
hoofdsteden van de Australische staten in
het kader van de jubileum-tentoonstelling
'Shipwreck', keerde medio februari weer
veilig in Leiden terug.
- Gulik (BRD), Altes Rathaus, '2000 Jahre
Jülich - 750 Jahre Stadtrechte', l6 mei t/m
18 juni 1989: 1 vroeg-moderne munt.
- Moskou (USSR), Poesjkin Museum,
'Russen en Nederlanders 1600-1917',
30 oktober t/m 10 december 1989:
9 penningen.
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Werkzaamheden
Algemeen
Gedurende de eerste drie maanden van het
jaar besteedde ik mijn tijd vrijwel volledig
aan het schrijven van het Bedrijfsplan 1989Als voorbereiding op een eventuele verzelfstandiging van de rijksmusea moest iedere
instelling een overzicht maken van de
situatie waarin de dienst zich bevond en de
in de toekomst gewenste situatie. Op basis
van de op deze wijze verzamelde gegevens
heeft het Ministerie een beter inzicht in de
voor- en nadelen, mogelijkheden en
onmogelijkheden van verzelfstandiging.
Op 16 januari werd door de Staatssecretaris
van Financiën de 'Commissie Bijzondere
Muntuitgiften 1990 en 1991' ingesteld,
waarin ik als lid werd benoemd.
De Commissie heeft tot taak de Minister van
Financiën te adviseren over de keuze van
de beeldenaars van de munten van ƒ 50
voor 1990 en 1991. In een aantal bijeenkomsten heeft de commissie kunstenaars
geselecteerd voor het ontwerp 1990, ter
gelegenheid van het feit dat Nederiand in
1990 100 jaar door vorstinnen wordt geregeerd. Uiteindelijk is gekozen voor het
ontwerp van Peter Struycken, wiens
50 gulden munt vanaf 27 april 1990 verkrijgbaar is. In december 1989 werd ook de
eerste bijeenkomst van de commissie gehouden voor het 50-guldenstuk 1991 ter
gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest
van Koningin Beatrix en Prins Claus.
Gedurende het verslagjaar maakte ik evenals vorig jaar deel uit van de Stuurgroep
Museale Automatisering van het Ministerie
van WVC. Op 6 juni maakte ik deel uit van
de examencommissie voor het Examen
Beëdigd Makelaar en Taxateur van Munten
en Penningen. In november volgde ik het
Prakticum Functioneringsgesprekken en
Beoordelingen, gegeven door het Bureau
Managementontwikkeling en -ondersteuning
van het Ministerie van WVC. In mei traden
M. Scharloo en ik toe tot het bestuur van de
nieuw opgerichte Stichting De Beeldenaar,
die tot taak heeft de uitgave van het blad
De Beeldenaar te realiseren. De beëindiging
van de aktiviteiten van de vroegere uitgever

maakte inbreng van het Penningkabinet
gewenst. Hoewel het blad, als uitgave van
het Koninklijk Nederiands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde en de
Vereniging voor Penningkunst, strikt
genomen geen banden met het Penningkabinet heeft, is continuering van het blad
van het grootste belang voor het Penningkabinet, aangezien het één van onze
kanalen voor publicaties is.
Managementtaken legden ook in dit
verslagjaar weer een aanzienlijk beslag op
J.PA. van der Vin. Vooral het oplossen van
technische problemen bij de beveiliging
kostte veel tijd, omdat hiervoor overieg met
veleriei instanties noodzakelijk was. Ook
het op korte termijn leveren van gegevens
in verband met het privatiseringsonderzoek
gaf een extra werkbelasting. Op 20 januari
nam J.PA. van der Vin deel aan het door
de Centrale Directie Personeelszaken in het
Congresgebouw in Den Haag georganiseerde congres Estafette, over de reorganisaties
in de personeelssector.
Voor M. Scharioo was 1989 een overgangsjaar. Geleidelijk werden de laatste
werkzaamheden van haar vorige funktie
afgestoten aan de nieuw benoemde
educatief medewerker en kon zij meer tijd
besteden aan het werk dat bij haar conservatorschap behoort. De tentoonstelling
'Revolutionair geld', geopend op 13 januari,
was nog een van de werkzaamheden uit
haar vorige funktie, In mei trad zij toe tot
het bestuur van de Vereniging voor
Penningkunst. Geregeld maakt het bestuur
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/7
Reconstructie van een
medaitkun-atelier:
gmveiD's^ereedschap
(bruikleen D. Honing
en Goud-, Zilver- en
Klokkenmuseum te
Schoonhoven) en
stempels (hmikleen
Museum van 's Rijks
Munt te Utrecht) op
een in eigen beheer
gemaakte tafel

m

op zaterdagen gebruik van de vergaderPENNiNGKABwitT ^.^^^^ ^.^^^ ^^^ Penningkabinet.
De Nederiandse leden van de Federation
Internationale de la Médaille kozen haar tot
vice-gedelegeerde en stemden in met haar
toekomstige opvolging van mw, drs. G. van
der Meer. Als haar vertegenwoordigster
bezocht zij de vergadering van gedelegeerden te Parijs. Bezoeken aan kunstenaars,
galeries en tentoonstellingen werden afgelegd om op de hoogte te blijven van de
meest recente ontwikkelingen. Om meer
inzicht te krijgen in de technische kant van
het penningmaken werden voorts bezoeken
gebracht aan gieterij Binder te Haarlem
en de Koninklijke Begeer te Zoetermeer.
In Parijs maakte zij kennis met de collega's
van het Cabinet des Médailles en kon zij
een indruk krijgen van de daar aanwezige
Nederiandse penningen. Gedurende het jaar
nam zij deel aan verschillende aktiviteiten
van de Nederiandse Museumvereniging
(vergaderingen, excursies) en ook bezocht
zij de ICOM Museumbeurs. Een bijzonder
projekt was het automatiseringsrapport voor
de bibliotheek van het Penningkabinet.
De verschillende concepten van het rapport
zijn door haar van commentaar voorzien en
begeleid.

HETKONINKLUK

Dienstverlening
De individuele dienstveriening, het beantwoorden van de vele mondelinge en schriftelijke vragen, het determineren van veelal
met de metaaldetector gevonden munten en
het leveren van foto's legde ook dit jaar
weer een flink beslag op de tijd van
conservatoren en educatief medewerker.
Een aanzienlijk deel van de mondelinge,
schriftelijke en telefonische informatieverstrekking kwam ook dit jaar weer voor
rekening van A. Pol. Het wekelijkse spreekuur op woensdagmiddag wordt goed
bezocht: het voldoet aan een duidelijke
behoefte, bij verzamelaars en vinders van
munten, waaronder veel eigenaars van
metaaldetectoren.
Voor de Encyclopedie van munten en
bankbiljetten werden weer diverse series
foto's geleverd. De bewerking van de

Zeeuwse collectie, begonnen in 1987
ondervond helaas sterke \ertraging. Het
bleek mij in de praktijk niet mogelijk er
voldoende tijd voor vrij te maken.
Op 4 maart hielden de voorzitters van
de Numismatische Kringen hun jaariijkse
bijeenkomst op het Penningkabinet.
Op 30 september werden, in samenwerking
met het Rijksmuseum van Oudheden, de
leden van de Oriental Numismatic Society
op het Penningkabinet ontvangen. Na een
uitgebreid bezoek aan de bibliotheek en de
expositie hielden zij hun vergadering in een
van de filmzalen van Oudheden.
De stafleden hielden weer diverse
lezingen voor numismatische kringen en
verenigingen op historisch en archeologisch
gebied.
Naast de verzoeken om informatie over
bestaande penningen - schriftelijk, telefonisch of persoonlijk - komt het enkele
malen per jaar voor dat het publiek informatie wenst over nog te maken penningen.
Door een potentiële opdrachtgever te laten
kennismaken met het in het Penningkabinet
aanwezige oeuvre van de hedendaagse
Nederlandse penningkunstenaars is deze
beter in staat om een goede keuze te
maken.
Een speciaal verzoek kwam van het
Goud-, Zilver-, en Klokkenmuseum te
Schoonhoven. Dit museum bezit een
bescheiden verzameling munten en
penningen, die nauwelijks beschreven was.
De collectie bleek de meest uiteenlopende
stukken te bevatten, waaronder een nog
onbekende familiepenning, die werd opgenomen in het supplement van het overzichtswerk over de Nederiandse
familiepenningen van dr. A. J. Bemolt van
Loghum Slateais'mJaarboek voor Munten Penningkunde 75 (1988).
A. Pol continueerde zijn redactionele
werkzaamheden voor De Beeldenaar Het
uiteriijk van dat blad onderging m.i.v. 1990
een totale vernieuwing; daardoor en door
de verandering van drukker vroegen de
voorbereidingen extra aandacht. Tevens
voerde hij het secretariaat van de Stichting
Nederlandse Penningkabinetten.
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Automatisering
In 1989 heb ik mw. C.G. Schollaardt als
systeembeheerder aangesteld. Het ligt in
de bedoeling dat zij de normale werkzaamheden met betrekking tot de computers van
mij overneemt en alleen in noodgevallen op
mij terug zal vallen. Zij heeft zich o.m.
beziggehouden met de voorbereiding van
de aanvraag automatisering 1989, het
installeren van nieuwe programma's en het
oplossen van kleine, dagelijkse problemen.
In januari volgden mw. Schollaardt en ik
twee één-daagse Apple Workshops van
Apple Nederland bij Datex te Amsterdam.
Op 20 april bezochten wij de MacWorld
expositie in Amsterdam. De Stuurgroep
Museale Automatisering heeft in 1989
ƒ 52.209 aan het Koninklijk Penningkabinet
ter beschikking gesteld.
Kantoorautomatisering
In het jaar 1989 heeft de automatisering van
het Koninklijk Penningkabinet de 2e fase
van het automatiseringsplan 'Gemac dient
de mens' van juni 1987 bereikt. Dit betekent
dat het Project Automatisering Individuele
Voorzieningen nagenoeg afgerond was en
er een aanvang genomen kon worden met
het Project Automatisering Centrale Voorzieningen. De jaariijkse aanvraag voor
automatiseringsgelden aan de Stuurgroep
Museale Automatisering was dan ook voor
het grootste gedeelte gericht op het
installeren van centrale voorzieningen,
verdeeld over de volgende drie onderdelen:
verbetering van educatieve programma's
met gescande afbeeldingen, automatisering
van de bibliotheek met behulp van een
Macintosh SE/30 en aanleg van een netwerk
met Apple Share en Microsoft Mail.
Expositie
De Turbo-muizen waarmee de educatieve
programma's in de expositiezaal bediend
worden, bleken niet lang bestand te zijn
tegen het soms zeer hardhandige gebruik
door de bezoekers. Door aankoop van een
derde exemplaar is er steeds vervanging
aanwezig als er weer gerepareerd moet
worden. Het ziet er echter naar uit dat in

de nabije toekomst naar een andere bedieningsmogelijkheid gezocht zal moeten
worden.
Wetenschappelijk werk
In mei nam ik zitting in de internationale
commissie ter voorbereiding van de numismatische expositie te Brussel ter gelegenheid van het Internationale Numismatische
Congres in 1991. In november hield ik een
voordracht op het EDV-Colloquium
(Elektronische Datenverarbeitung) te
München. In december hield ik mijn jaarlijks
inleidingscollege numismatiek, nu omgevormd tot practicum, voor de eerstejaars
.studenten Prehistorie van de Universiteit
van Amsterdam. Gedurende het jaar
begeleidde ik tv>'ee studenten van de Leidse
universiteit bij hun bijvak numismatiek.
In augustus brachten de heer J. S. Jensen
en mw. A. Kroman van het Kgl. Mont- og
Medaillesamling te Kopenhagen een bezoek
aan onze tentoonstelling in verband met de
vernieuwing van hun vaste opstelling.
De determinatie en registratie van in
steeds grotere aantallen gemelde muntvondsten kostte J.RA. van der Vin in het
verslagjaar weer meer tijd dan in vorige
jaren. Opnieuw werden vele honderden
Romeinse en Keltische exemplaren voor
determinatie aangeboden. De veelal slechte
conserveringstoestand van dit materiaal,
zowel bij officiële opgravingen als door
particulieren gevonden, veelal met behulp
van een metaaldetector, maakte de identificatie en registratie tot een bijzonder tijdrovende aangelegenheid.
In november woonde J.RA. van der Vin
de Reuvensdagen in Amersfoort bij. In het
kader van zijn muntvondstenprojekt bezocht
hij in januari, maart en april het Fries
Museum in Leeuwarden. Alle Romeinse
schatvondsten in dat museum werden
opnieuw bekeken, waar nodig gereinigd
en tevens van een nieuwe, soms sterk
verbeterde beschrijving voorzien. Met
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek werd verder gesproken
over de mogelijkheden eikaars computerbestanden te gebruiken. Met het
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Archcologisch Instituut van de Vrije
Universiteit werd overieg gevoerd over
verdere samenwerking bij de bewerking
van numismatische bodemvondsten.
Gedurende het verslagjaar gaf
J.P.A. van der Vin opnieuw zijn colleges
antieke numismatiek aan de Rijksuniversiteit
te Leiden. Hij nam twee maal zitting in de
examencommissie bij een doctoraalexamen,
één maal in Leiden en één maal aan de
Universiteit van Amsterdam. Tevens
begeleidde hij een viertal scripties op
numismatisch gebied. In februari verleende
hij medewerking aan de Teleac-cursus
Latijn, met het thema 'Brood en Spelen',
voor een programma dat op 7 maart werd
uitgezonden. Evenals voorgaande jaren
maakte hij deel uit van de Raad van Advies
van de Encyclopedie voor Munten en Bankbiljetten, waan'an weer enkele nieuwe
afleveringen verschenen.
Als bezoekers uit het buitenland werden
ont\'angen dr J. Moret uit Zwitserland en
ing. M. Duchamp uit Frankrijk, die ieder
voor hun speciaal-studie van antieke en
latere gesneden stenen de Leidse collectie
kwamen raadplegen. Een groep studenten
archeologie van de Vrije Universiteit en het
personeel van het Provinciaal Museum Kam
te Nijmegen brachten een bezoek aan het
Penningkabinet om delen van de antieke
collectie te bezichtigen.
Het grootste deel van de werktijd van
A. Pol werd in beslag genomen door de
bewerking van gevonden munten, waarvan
vele met behulp van een metaaldetector aan
het licht gekomen zijn. Voor een groep
universitaire museologie-cursisten hield hij
een inleidend college over middeleeuwse
munten en hun betekenis als bron voor de
politieke, economische en culturele
geschiedenis. Daarnaast gaf hij ook dit jaar
weer een introductie-college middeleeuwse
numismatiek voor geschiedenis-studenten
van de Leidse universiteit die deelnemen
aan de cursus 'hulpwetenschappen-middeleeuwen'.
De succesvolle expositie 'Schepen met
geld' werd na beëindiging van de tentoonstelling in het Penningkabinet, vrijwel

ongewijzigd overgebracht naar de Spaar en
Voorschotbank te Surhuisterveen. De voor
de expositie voorziene begeleidende
publicatie, kon na aanvankelijke vertraging
dit verslagjaar alsnog worden gerealiseerd.
Op verzoek van de Commissie voor 's Rijks
Geschiedkundige Publicatiën/Nederlands
Instituut voor Geschiedenis werd een
beredeneerd overzicht opgesteld van de
bronnen voor de muntgeschiedenis van de
Verenigde Nederlanden. Tevens verleende
hij assistentie aan het Drents Museum te
Assen bij de realisatie van een tentoonstelling over muntvondsten in Drenthe.
In de programmareeks 'Uit de schatten der
eeuwen' van EO-Radio werd een interview
gegeven over de Amsterdamse Wisselbank
en het muntwezen in de 17e eeuw.
Muntvondsten
Romeinse tijd
Uit de provincie Groningen werden in
totaal 26 exemplaren gemeld, vooral denarii
en sestertii uit de le-2e eeuw. Onder de
8 gemelde vondsten uit Friesland viel een
quadrans van keizer Claudius (41-54),
gevonden in Beers, bijzonder op.
Uit Overijssel werden 3 stukken gemeld,
waaronder een Byzantijnse follis van keizer
Phocas uit 605-606 de aandacht trok.
Gelderiand zonder Nijmegen leverde
een totaal van 56 exemplaren, waarvan
6 Keltische munten van het AVAVciA-type.
Verder is de vondst te Beuningen van een
zilveren siliqua van keizer Jovinus, geslagen
tussen 411 en 413 in Lyon, het apart vermelden waard, evenals de vondst van een
halve-follis van Constantinus I uit Trier, die
te Eist werd ontdekt. In Nijmegen werd bij
de opgravingen langs de Waalkade een
complex van 13 koperen munten, in hoofdzaak uit de periode aissen 340 en 380 na
Chr., gevonden. De voortgezette Kopse Hofopgraving leverde in 1989 opnieuw een
groot aantal munten op: een schat\-ondst
van 19 zilveren munten (periode 118 v. Chr.
- 4 na Chr.) en een complex van 96 koperen
en zilveren exemplaren daterend uit de
periode 128 v. Chr. tot 66 na Chr. Daarnaast
viel in Nijmegen de vondst op van een
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Keltiberische as van de Spaanse plaats
Bolskan, in de provincie Huesca.
Dit exemplaar dateert van de 2e eeuw
V. Chr. en moet in de Romeinse tijd tussen
het Romeinse geld in ons land terecht zijn
gekomen.
In Utrecht kwam van de 35 gemelde
exemplaren het merendeel - 29 stuks, in
datum uiteenlopend van 10 v. Chr tot 388
na Chr. - uit Wijk bij Duurstede (Horden).
Belangrijk was ook de vondst van een
gouden Ostrogotische tremissis op naam
van Justinianus I, uit de periode 527-534.
Enigszins verrassend was het ontdekken
van 5 Romeinse koperen munten uit de tijd
tussen 270 en 400 in Amsterdam-Schellingwoude. Inclusief deze exemplaren kwam
het totaal voor Noord-Holland op 8 munten.
Het merendeel in Zuid-Holland was afkomstig uit Voorburg-Arentsburg: 16 munten uit
de periode tussen 81 en 244 op een totaal
van 27 stuks voor de gehele provincie.
Zeeland is in 1989 met 1 te Zoutelande
gevonden muntje vertegenwoordigd. Vanuit

Noord-Brabant kwamen meldingen binnen
van 28 exemplaren, uit alle perioden van
de Romeinse tijd. Limburg voegde 19 stuks
toe aan het totaal en daarbij vielen een
Keltische zilveren munt van de Annoraveci,
vervaardigd in de omgeving van Tongeren
in de late Ie eeuw v. Chr./ vroege Ie eeuw
na Chr., en een anonieme Byzantijnse follis,
geslagen in Constantinopel omstreeks 1070
en gevonden te Meijel, speciaal op.
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
In 1988 werden de volgende schatvondsten
gemeld en in de meeste gevallen ook voor
bewerking tijdelijk op het Penningkabinet
gedeponeerd:
- Tzummarum 1987: aanvulling van 13 stuks
op het al vroeger gemelde deel van de
vondst van karolingische munten (850)
- Valkenburg (L.) 1989: ca. 480 Brabantse
sterlingen en Franse groten (ca. 1330)
- Alphen a/d Rijn 1989: 10 zilveren munten
(1467)
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18
Overzicht van de
ruim 400 zilveren
munten uit de rond
1340/1350 verborgen
vondst Valkenburg
1989: deze vondst
bevat slechts twee
verschillende munttypes. namelijk
Brabantse sterlingen
en Franse groten van
het tourse type (zilver,
19mm en 25mm:
detectorvondstparticuliere collectie)
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19
Rond SOO ie Reims
geslagen denarius
van Karet de Grote,
gevonden te Wijk hij
Duurstede (zilver,
22mm: detectorvondsl
-particuliere collectie); dit welbekende
monogram-type is
van Reims nog niet
eerder gesignaleerd
20
Unieke penning van
Dirk ni van Kleef,
tussen 1247 en 1260
te Kalkar geslagen
naar een Hollands
voorbeeld, gevonden
te Egmond (zilver
Ijimm: detectorvondst
-in 1990 door KPK
aangekocht)

79

20

- iMaa.stricht 1988/1989: ca. 260 diverse
zilveren munten (1480)
- Hassek 1988: 5 stuks kleingeld (1525)
- Franeker 1989: 16 stuks kleingeld (1555)
- Raamsdonk 1989: 5 gouden en zilveren
munten, mogelijk een deel van een grotere
schat (1583)
- Kamerik 1988: 84 zuidnederlandse
ducatons (1670)
- Westzaan 1989: 11 stuks kleingeld (1669)
- Texel: op Texel werd een vondstcomplex
aangetroffen, dat tot dusver ruim honderd
muntstukken uit de I4e-18e eeuw opleverde, waaronder 55 Deense skiUingen van
rond 1700.
- Eist 1989: 303 daalders, florijnen en
schellingen (1767)
- Ouderkerk a/d IJssel 1989: 268 zilveren
munten, voornamelijk schellingen en
dubbeltjes, samen met enkele koperstukken
(1787)
- Rijswijk 1988: 137 stuks kleine bronzen
en zinken munten (1944)
Vermeldenswaard zijn ook de volgende
losse vondsten:
- Houten, een koperen vervalsing van
Maastrichtse tremissis van Madelinus
(7e eeuw)
- Wijk bij Duurstede, een onbekende
denarius van Karel de Grote geslagen
te Reims (ca. 800)
- Egmond-Binnen, een Frankische portretdenarius van Lodewijk de Vrome uit
Dorestat (814-840)
- Heemskerk, een drietal Deense penningen
of nabootsingen daarvan (ca. 1000)

- Egmond, een Kleefse imitatie van een
Hollandse penning, onder Dirk \T tussen
1247 en 1260 te Kalkar geslagen
- Beegden, een Reckheimse stuiver naar
het t}'pe van de Metzer gros (1603-1636)
Publikaties
H.W. Jacobi:
- Een doosje met speelpenninkjes,
De Beeldenaar 15 (1989) 182-186.
- Bijdragen aan de Encyclopedie van
Munten en Bankbiljetten (Alphen aan
den Rijn 1986-).
J.P.A. van der Vin
- Constantinopel en Constantijn,
De Beeldenaar 13 (1989) 150-155.
- Geld voor een wereldrijk: Alexander de
Grote's monetaire politiek, De Muntkoerier
18 (nr 10, okt. 1989) 4-7 en 18 (nr 11, nov.
1989) 4-7.
- De goudschat van Velp, Schatkamer van
Gelderse Oudheden.
tentoonstellingscatalogus Museum Kam
Nijmegen (Nijmegen, 1989) 62-63.
- boekbesprekingen:
- T. Fischer, Molon und seine Münzen,
222-220 V. Chr, De Beeldenaar \i (1989)
31-32.
- W. Hahn / W.E. Metcalf eds., Studies
in Early Byzantine Gold Coinage (New York
1988) De Beeldenaar \i (1989) 239-241.
A. Pol:
- Remmerden 1988: een vondst van vroegmiddeleeuwse munten bij Rhenen,
De Beeldenaar 13 (1989) 39-47.
- Schepen met geld. De handelsmunten van
de Verenigde Oostindische Compagnie,
i602-/795 ('s-Gravenhage 1989).
- Mimt of penning? De Beeldenaar 13
(1989) 160-163.
M. Scharioo:
-Drie creatieve geesten. Neo-classicisme
in de penningkunst, Edele eenvoud. Neoclassicisme in Nederland, 1765-1800
(Zwolle 1989) 98-105.
- Vaste klant bij Holtzhey, De Beeldenaar 15
(1989) 176-181. •
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RIETDIJK bv
Gespecialiseerd in het veilen van Numismatische collecties

Voor inlichtingen:
Rietdijk bv
Noordeinde 41
2514 CC Den Haag
tel. 070-3647831
fax 070-3632893

"Uw munten worden behandeld, alsof deze van onszelf zijn".

Rietdijk bv
een kwestie van vertrouwen sinds 1919

Mmitfiandd Verschoor

KAMPEN Halve Nobel op de Vlaamse voet z.j. (1590-1594)
Vz.:MON-AVR.CIVI.CAMPEN.VALO.-.FLAN.
Kz.:.NISI.DOMINVS.SERVAVERIT.CIVITATEM.FRVSTRA
Delm. 1104. 3,29 gram. Uiterst zeldzaam. Zeer fraai ƒ 3.250,Ex. Virgil Brand coll., 17-18 mei 1984, lot 454.

mertisingti

iz

32,31 vft strijen

iid nv.m.fi.
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te[ : 01854 - ^7^9
fax: 01854-442,4

Laat-middeleeuwse muntspelden

3 Vcwr een in
Nieuwlande gevonden stenen giet\orm,
zie Grüeneweg(1987)
43 nr 175.

De laatste jaren is door metaaldetectorbezitters een aantal sierspelden gevonden
van een onedel metaal, welke voorstellingen dragen ontleend aan beeldenaars van
laat-middeleeuwse munten. Tot voor kort
waren dergelijke voorwerpen in het geheel
niet bekend, althans niet in het Nederiandse
numismatische circuit; het zijn er inmiddels
zoveel dat het de moeite waard is dit fenomeen hier te presenteren als een afzonderlijke eenheid. De behandelde stukken
maken namelijk deel uit van een grotere
groep voorwerpen als pelgrimsinsignes,
andere religieuze draagtekens en draagtekens met profane voorstellingen.
Alle stukken zijn vervaardigd van hetzelfde
materiaal en met gebruikmaking van dezelfde techniek. Het overgrote deel van de
profane draagtekens draagt voorstellingen
welke niets met munten van doen hebben
en om de stukken die mijn interesse opwekten daarvan te kunnen onderscheiden, heb
ik ze 'muntspelden' gedoopt. In het kielzog
van de talrijke vondsten van insignes en
draagtekens verschenen in de laatste jaren
daarover diverse publikaties; in sommige
daarvan zijn weliswaar enkele muntspelden
genoemd en afgebeeld, maar de uitleg is
meest zeer summier gehouden.'

^ In Van Heeringen,'
Koldeweij/Gaalman
(1987) 44-45 wordt
gesteld dat de naald
vanwege zijn grote
kwetsbaarheid
nauwelijks benut kan
zijn voor bevestiging
van het speldje.
Mijns inziens was
deze naald inderdaad
ongeschikt om vaak
open en dicht te
doen. maar heeft hij
wel degelijk dienst
gedaan, zij het eenmalig - waartoe kan
hij anders gediend
hebben dan voor
bevestiging op
kleding?

Materiaal, techniek, uiterlijk
De insignes en draagtekens - inclusief
muntspelden - zijn steeds gemaakt van een
tamelijk goedkoop materiaal, namelijk tin
of lood of een legering van beide metalen.
Onderzoek van het gehalte van de stukken
van Engelse vindplaatsen, heeft uitgewezen
dat veel van dit soort voorwerpen vervaardigd werd van een mengsel dat voor niwweg de grootste helft uit tin en voor de
kleinste uit lood bestond.^ Waarschijnlijk
wist de middeleeuwse tinnegieter uit
ervaring dat bij deze materiaalverhouding
het laagste snieltpunt lag. Zo was het

ARENT POL

1 Hopstaken (1985),
Hendrikse (1986),
Groeneweg (1987),
Van Heeringen/
Koldeweij/Gaalman
(1987).
2 .Mitchiner (1986)
pa.ssim.

gemakkelijker te verwerken en bovendien
scheelde deze werkwijze in de brandstof
Verwerking op het zgn. eutektisch punt
(ca 62% tin en 38% lood, een legering die in
het Engels pewter heet) heeft nog als bijkomend voordeel dat het mengsel bij stolling
homogeen blijft: de lood- en tindeeltjes
worden zo tegelijkertijd hard. De moleculen
van beide metalen blijven goed gemengd,
er ontstaan geen 'samenklonteringen' en de
stRiktuur van het eindprodukt wordt daardoor steviger. De voorwerpen ontstonden
in gietvormen en konden dus in serie worden geproduceerd. Daartoe werd een aantal
tweezijdig bewerkte gietvormen achter
elkaar gezet - uiteraard steeds met de bij
elkaar horende vormen tegen elkaar - en
met een draad bijeengebonden. Uit één
kroes gesmolten metaal, een zgn. smelt,
goot men deze vormen in één vloeiende
beweging vol.-^ Na afkoeling en stolling
van het gietsel maakte men de mallen los
en nam men de zilverwit blinkende
figuurtjes uit de vorm. Met iedere gietvorm
vervaardigde men een zeer groot aantal
afgietsels en op deze manier kon in korte
tijd een groot aantal voorwerpen worden
gemaakt.
De insignes en draagtekens zijn steeds
tamelijk plat en altijd eenzijdig: de voorstelling hoefde slechts aan één kant zichtbaar te zijn, omdat de voorwerpen op
kleding of een andere ondergrond werden
bevestigd. Soms waren aan de omtrek van
het voorwerp enkele oogjes beschikbaar
voor het vastnaaien, soms ook bevond zich
aan de keerzijde een lange pin welke door
de stof heen kon worden omgebogen.'*
Deze pin of speld werd meegegoten en
vormde dus één geheel met de rest van het
voorwerp. De keerzijde van de insignes en
draagtekens droeg zoals gezegd geen voorstelling, maar is meestal ook niet geheel
blanco gelaten: op veel exemplaren wordt
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een min of meer ruwe arcering aangetroffen, waarvan niet duidelijk is waarom
die is aangebracht (ill. A); - kan het te
maken hebben met het vullen van de gietvorm?
Voorstellingen
De pelgrimsinsignes dragen begrijpelijkerwijs steeds religieuze voorstellingen danwei
verwijzingen naar de heilige, het bedevaartsoord of het lokale wonder waarop
zij betrekking hebben. De niet-religieuze
draagtekens vertonen een zeer groot scala
aan voorstellingen. Menselijke en dieriijke
figuren komen veelvuldig voor, evenals
geometrische patronen, letters, huisraad,
wapens en andere gebruiksvoorwerpen
(ill. B); zelfs een sectie erotica ontbreekt
niet.'' De aan munten ontleende voorstellingen zijn bij dit alles verre in de minderheid. Veel van de voorstellingen op de
algemene draagtekens zijn 'ajour' (opengewerkt) uitgevoerd, hetgeen bij de muntspelden nooit het geval is.
De voorstelling op de muntspeld volgt
de muntbeeldenaar nu eens nauwkeurig,
dan weer tamelijk vrij. Wapens op munten
zijn nogal eens overvoerd met kleine
elementen en die detaillering is door de
makers van de gietvormen lang niet altijd
helemaal gevolgd. De omschriften zijn soms
een precieze kopie van het voorbeeld, maar
veel vaker komt het voor dat de tekst
verbasterd is en in een niet gering aantal
gevallen is niet eens gepoogd er iets
begrijpelijks van te maken: een zinloze
herhaling van verschillende letters of zelfs
alleen maar wat rechte of kromme haaltjes
die slechts bedoeld zijn om de indruk te
wekken dat er een omschrift op de muntspeld staat. Dit verschijnsel wordt ook vaak
aangetroffen op goedkope rekenpenningen
uit deze tijd.^ Overigens is op de muntspelden ook nogal eens een omschrift
geplaatst dat niet aan de voorbeeldmunt is
ontleend, maar een vrome spreuk behelst
als het 'Ave Maria'.^ De voorstellingen van
de witte muntspelden gaan terug op zowel
zilveren als gouden muntstukken.

5 Mitchiner (1986),
Groeneweg (1987).
6 Barnard (1916)
43-44.
'' voluit: .WE .MARIA
ORACIA PIENA DOMINVS
TECV.M BENEDiaA IV
IN .MUUERIBVS ET
HENEDICTVS ERVCTV'S
VENTRIS TV1 voor
'Wee,s gegroet Maria,

vol van genade, de
Heer is met u, gij zijt
gezegend onder de
vrouwen en gezegend i.s de vrucht
van uw schoot'.
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Herkomst en datering
Van veel pelgrimsinsignes kan de plaats
van herkomst vastgesteld worden doordat
de afbeelding verwijst naar een heilige of
voorwerp van lokale verering ergens in
West-Europa. Voor de profane draagtekens
is zo'n aanwijzing zelden of nooit aanwezig.
Ook het verspreidingsgebied geeft onvoldoende informatie over de herkomst van
deze muntspelden, want er is nog te weinig
bekend over de verdeling van vindplaatsen
op de kaart - de hier besproken exemplaren komen alle uit Nederiandse bodem.
De pelgrimsinsignes komen voor een deel
van zeer ver. maar ik veronderstel dat de
meeste andere religieuze en profane draagtekens het produkt zijn van lokale tinnegieters, doorgaans op niet te grote afstand
van de vindplaatsen. De voorstellingen van
de muntspelden zijn tenminste zonder
uitzondering geïnspireerd op munttypes uit
de Nederlanden en omringende landen die
hier ook op grote schaal circuleerden: naar
numismatische maatstaven een volkomen
'Nederiands' beeld. De op buitenlandse
munten teruggaande voorstellingen zijn
uitsluitend afgeleid van stukken met een
hoge waarde, terwijl men onder de 'binnenlandse types' voorbeelden aantreft van
zowel grote denominaties als van kleingeld,
en ook dat gegeven wijst op een ontstaan
van de muntspelden in de Nederlanden.

* Van {ieeringerv
Koldeweii/Gaalman
(1987)11-13.
9Forgeaisin(1864)
190-194 en 206-207
interpreteert in Parijs
gevonden muntspelden met voor.stellingen ontleend
aan de Engelse
rozenobel of ryai en
de Franse kroon of
écu als 'enseignes
politiques. parti
anglais' resp. 'parti
francais'.

Evenmin als het mogelijk is de herkomst
van de religieuze en profane draagtekens
precies vast te stellen, is een nauwkeurige
datering mogelijk. De muntspelden bieden
in dat opzicht althans nog één houvast,
namelijk een duidelijke en onbetwistbare
terminus post qiiem. Immers, de speld is
op zijn vroegst gemaakt in het jaar waarin
het desbetreffende munttype voor het eerst
werd geslagen. Van de meeste tot dusver
gesignaleerde muntspelden ligt de eerste
emissiedatum van het bijbehorende munttype in de tweede helft van de I4e eeuw:
1252 (maar hier pas sinds ca 1300 in
omloop), 1315. 1337, 1363, 1365, 1375 (2x),
1385. 1389 (2x), 1434 (2x). Zo zou ook
verondersteld kunnen worden dat de
terminus ante qiiem gelijk is aan het einde

van de circulatieduur. Die einddatum heeft
in dit verband echter betrekkelijk weinig
waarde, aangezien zij slechts een globale
aanduiding is voor het munttype in het
algemeen - een officiële intrekking of
buitenomloopstelling vond niet plaats en
individuele munten kunnen na genoemd
jaar nog heel goed in de circulatie zijn aangetroffen en als voorbeeld hebben gediend
voor de muntspeldmaker. Het einde van de
muntspeldproduktie - en mogelijk ook van
veel van de andere draagtekens - is wèl af
te leiden uit het ontbreken van vertegenwoordigers uit de zeer gevarieerde muntseries van het eind van de 15e eeuw: dit
feit samen met de concentratie van muntemissiedata rond 1400, kan naar mijn
mening niet anders worden uitgelegd dan
dat deze voorwerpen gemaakt werden in de
decennia rond 1400, in enkele gevallen wellicht tot rond 1450.
Functie
Van sommige pelgrimsinsignes staat vast
dat zij in grote oplaag zijn gemaakt.^
De gevolgde fabricagetechniek en de lage
materiaalprijs zijn waarschijnlijk ook goed
geweest voor een omvangrijke productie
van de andere spelden. Velen konden zich
zo een draagteken permitteren, maar toch
zijn al deze voorwerpen relatief zeldzaam.
Vaak zijn zij aangetroffen tussen middeleeuws huisvuil, weggegooid omdat de
simpele bevestigingsnaald vanwege de
zachtheid van de tin-loodlegering was
afgebroken, of zomaar verloren.
Uit prijs, beschadiging en vondstomgeving valt weinig op te maken dat ons inzicht
geeft in de functie van de muntspelden.
Uitingen van partijschap zijn er vanwege de
uiteenlopende voorstellingen niet in te ontdekken.'-' De voornaamste, zoniet enige
functie lijkt mij gelegen in die van sieraad.
Het gebruik daarvan vindt zijn oorsprong in
de algemeen menselijke trek zich graag te
willen onderscheiden van anderen, bijvoorbeeld door demonstratie van rijkdom in de
vorm van gouden of zilveren voorwerpen
waaronder ook muntstukken. Net als nu
moesten ook vroeger velen het doen met
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Gouden fiorino 1252-1533 Florence en
een imitatie-sieraad en de pseudo-zilveren
muntspeld behoorde in feite dan ook tot de talloze nabootsingen
categorie 'goedkope rommel', het equivalent VZ: staande Johannes de Doper met kruisvan het goudglimmende plastic sieraad dat
scepter, omschrift s IOHAXNES B [verkorting
men thans voor bijna niets koopt. Toch
van SAXCTvs IOHANNES BAPTISTAI voor 'heilige
zorgden de muntspelden en andere draagJohannes de Doper'
tekens voor enige schittering op de kledij
kz: gestileerde lelie, omschrift FLORENTIA voor
van de 15e-eeuwer met een smalle beurs...
'Florence'; ca 20mm en ca 22mm
1 staande Johannes de Doper, pseudoomschrift
Catalogus
21mm, kz gearceerd en met speld;
Van iedere voorbeeld-munt is (in lijnuit Nieuwlande, collectie HJ.E. van
tekening) de relevante zijde weergegeven.
Beuningen (=Hopstaken 1°)
Van de muntspelden zijn steeds alleen de
voorzijden afgebeeld (door een foto) en
2 gestileerde lelie
beeldenaar en omschrift vermeld, waarna
18mm, kz gearceerd en met speld;
gegevens als diameter, keerzijde, vindplaats,
uit Nieuwlande, collectie L. Hopstaken
verblijfplaats en literatuur volgen; dat de
(=Groeneweg 312)
naald of speld in veel gevallen is afgebro3 gestileerde lelie
ken, is niet apart opgegeven.
17mm, kz gearceerd en met speld;
uit Nieuwlande, collectie L. Hopstaken
(=Hopstaken 2°, =Groeneweg 313)
4 gestileerde lelie
l6mm, kz gearceerd en met speld;
uit Nieuwlande, collectie L. Hopstaken

De constatering dat muntspelden met een gestileerde
lelie in een rond veld zonder omschrift geïnspireerd
zijn op de keerzijde van de fiorino d'oro van
Florence is aanvechtbaar, omdat een dergelijke voorstelling nogal neutraal is en eventueel ook van nietnumismatische (Xjrsprong zou kunnen zijn; het
voorkomen van dergelijke broches met een staande
Johannes de Doper ontleend aan de voorzijde van
diezelfde munt, maakt mijns inziens de veronderstelling acceptabel dat ook de voorstellingen op
de 'lelie-broches' terug gaan op het Florentijnse
goudstuk of een nabootsing daarvan.
In een artikel over de interpretatie van de muntspelden met Johannes de Doper, trekt Hopstaken
(1985) 7-9 de conclusie dat deze gemaakt werden als
uiting van protest tegen de wereldlijke macht van de
kerk, omdat de profeet een scepter van zich af werpt.
Deze interpretatie is echter niet houdbaar. Op het
muntvoorbeeld staat de heilige namelijk met een lege
zegenende hand en een hand met een kruisscepter;
op fiorini vanaf ca 1300 is aan het eind van het
,
omschrift een soort muntmeesterteken geplaatst
en dat is het voorwerp dat op de muntspeld uit de
zegenende hand van St, Johannes lijkt te komen
- ook uit de spiegelverkeerdc weergave van de
l)eeldenaar en de onleesbare verbastering van het
omschrift blijkt dat de maker van de muntspeld het
voorbeeld slechts globaal gevolgd heeft; de 'vertaling'
van het pseudo-omschrift op de muntspeld moet dan i
ook als te vergezocht worden be.schouwd.
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Hele en halve zilveren leeuwengroot
1337-1365 Vlaanderen (Gaillard 219) en
imitaties
lang kaïis met dubbelomschrift LVDO\TC
COMES voor 'graaf Lodewijk' en B\niCT\' srr
NOME DM XRi iHV xi'i (verkorting van

aan de uiteinden, omschrift *"ENC Z IOH BRAB

BENEDICTVM SIT N O M E N DOMINI NOSTRI IHESV

DVCE o f ^X'ENCEL Z IOH DEI GRA BRAB DVC

CHRISTI) voor 'Gezegend zij de naam onzes
heren Jezus Christus', ca 2ómm en ca 21mm
5 lang kruis, dubbelomschrift LVDOVT
COMES / BN.. .TV' SIT NOME DNI NRI

29mm, kz gearceerd en met speld; uit
Nieuwlande, collectie L. Hopstaken

Hele en halve zilveren groot 1363-1383
Brabant (deWitte 396-397)
kort kruis met de letters DVXC, omschrift
IOHANA DEI GRA BRABATIE (verkorting van
IOHANNA DEI GRATIA DVXCISSA BRABANTIAE) VOOr

Johanna bij de gratie Gods hertogin van
Brabant'; ca 25mm en ca 20mm
6 kort knjis met in de hoeken DVXC,
omschrift verbasterd tot IOHA DE RA
BR.ABAT1 24mm, kz gearceerd en met
speld; uit Nieuwlande, collectie HJ.E.
van Beuningen (=Groeneweg 604)

Hele en halve zilveren schuerman
1375-1380 Brabant (deWitte 401-402) of
hele en halve schuerken 1380-1383 Brabant
(deWitte 403-404)
kort kmis met geknilde bladornamenten

(verkorting van WENCESLAVS ET IOHANNA DEI

GRATIA BRABANTIAE DvcEs) voor 'Wcnzel en
Johanna bij de gratie Gods hertogen van
Brabant'; ca 27mm en ca 23mm, resp. ca
23mm en ca lómm
7 kort knjis met gekailde bladornamenten aan de uiteinden, pseudo-omschrift
21mm, kz gearceerd en met speld;
uit Nieuwlande, collectie H. Hendrikse

GoudenpieterW5-l38l

Brabant (deWitte

390)
Petrus achter het Brabants-Limburgse
wapen, omschrift «TNCESLAVS Z IOHANA DEI

GRA BRAB DVCES voor 'Wcrtceslas en Johanna
bij de gratie Gods hertogen van Brabant';
ca 27mm
8 PetRis achter het Brabants-Limburgse
wapen, omschrift verbasterd tot
WENCLEA GRA BRAB VS

25mm, kz gearceerd en met speld,
uit Nieuwlande, collectie Koninklijk
Penningkabinet
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Hele en halve gouden écu 1385-1645
Frankrijk (Lafaurie 378 etc.)
gekroond wapenschild waarin drie lelies en
vaak een gekroonde lelie aan weerszijden,
omschrift met naam en titel der vorst zoals
b i j v . KAROLVS DEI GRACIA FRAJNCORVM REX VOOt

'Karel bij de gratie Gods koning der
Fransen'; ca 28mm en ca 19mm
9 wapenschild waarin drie lelies,
omschrift OAROLVS FRAXCORV REX

24mm, kz gearceerd?, speld;
uit Nieuwlande, collectie L. Hopstaken
10 wapenschild waarin drie lelies met
een kroon erboven, omschrift 25mm,
kz gearceerd en met speld;
uit Nieuwlande, collectie L. Hopstaken
11 wapenschild waarin drie lelies met
één lelie erboven, omschrift 25mm,
kz gearceerd en met speld;
uit Middelburg, collectie Zeeuws
Museum (=Hendrikse 7)
12 wapenschild waarin drie lelies met
een kroon erboven, omschrift 22mm,
kz gearceerd en met speld;
uit Nieuwlande, collectie L. Hopstaken
Hele en halve gouden nobel 1389-1433
Vlaanderen (Deschamps de Pas VIII.15 etc.)
en nabootsingen
staande figuur met kroon en zwaard en
Bourgondisch wapen in een schip, in
omschrift naam en titels van de vorst, bv.

/.5

PHS DEI G R A D V X B V R G COMES Z DNS FLAND
( v e r k o r t i n g v a n PHILIPPVS DEI GRATIA DVX

BVRGVXDIAE COMES ET DOMINVS FLAXDRIAE) VOOr

'Philips bij de gratie Gods hertog van
Bourgondië, graaf en heer van Vlaanderen';
ca 33mm en ca 26mm
13 gekroonde figuur met zwaard en
Bourgondisch wapenschild staande
in een schip, pseudo-omschrift
33mm, kz gearceerd en met speld; uit
Middelburg, collectie Zeeuws Museum
(=Hendrikse 6)
14 gekroonde figuur met zwaard en
Bourgondisch wapenschild staande
in een schip, omschrift verbasterd tot
PHILIPP DEI G DX BVRG Z GOM FLAND

34mm, kz gearceerd en met speld;
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uit Middelburg, collectie Koninklijk
Penningkabinet
15 gekroonde figuur met zwaard en
Bourgondisch wapenschild staande in
een schip, het omschrift verbasterd tot
Pil i)i:i PR GR liVRc; vc: FLAXD

34mm. kz glad en met speld; uit
Rotterdam, collectie Koninklijk
Penningkabinet
16 gekroonde figuur met zwaard en
Bourgondisch wapenschild staande
in een schip, pseudo-omschrift waarin
nog juist herkenbaar ...FL\I)...
25mm, kz gearceerd en met speld;
uit Nieuvvlande, collectie H. Hendrikse

Alle in de Nederlanden gevonden muntspelden met
een aan de nobel ontleende voorstelling, gaan terug
op de zgn. Vlaamse nobel, een imitatie van het
Engelse goudstuk van diezelfde naam dat daar in
1344 voor het eerst is aangemunt. Beide varianten
zijn van elkaar te onderscheiden doordat de vorst het
Engelse resp. Bourgondische wapen vasthoudt.
Mitchiner (1986) 2i\ beeldt een viertal te Londen
gevonden Engelse muntspelden af, waarvan één
exemplaar met het duidelijk leesbare omschrift
HENiucvs DEI GRAS iffix ANG; Forgeais 111 (1964) 190-194
geeft afbeeldingen van een drietal te Parijs gevonden
spelden naar voorbeeld van de in 1464 geïntroduceerde rozenobel, alle met het omschrift AVE MARIA
CHATIA PUNA DOM.

Hele en halve en kwart zilveren botdrager
1389-1405 Vlaanderen (Deschamps de Pas
VIII. 18)
lang kruis over het Bourgondische wapen,
omschrift PHIUPP DKI G DX BVRG Z CO.M FLAND

voor 'Philips bij de gratie Gods hertog van
Bourgondië en graaf van Vlaanderen'; ca
31mm en ca 24mm en ca 21mm
17 lang kaïis, het Bourgondische wapen
in vieren delend, in het omschrift een
verbastering van AVH .MARIA GR,\CIA PLE.\A

voor 'Wees gegroet Maria, vol van
genade'
23mm, kz gearceerd en met speld;
uit Nieuwlande, collectie H. Hendrikse
18 lang kaïis, het Bourgondische wapen
in vieren delend, pseudo-omschrift
20mm, kz gearceerd en met speld;
uit Nieuwlande. collectie L. Hopstaken
19 lang kruis, het Bourgondische wapen
in vieren delend, pseudo-omschrift
l6mm, kz gearceerd en met speld;
uit Nieuwlande, collectie L. Hopstaken
Hele en halve gouden rijder 1434-1447
Bourgondische Nederlanden (vGelder/
Hoc 1)
ridder te paard naar rechts met in de afsnede de afgekorte naam van het gewest,
in het omschrift naam en titels van de landsheer, eindigend in de afgekorte gewestnaam, bijv. PUS DEI GRiV DVX RVRG BRAB Z
LiMBVRG voor 'Philips bij de gratie Gods
hertog van Bourgondië. Brabant en
Limburg'; ca 28mm en ca 20mm
20 ridder te paard naar links met geheven
zwaard, .WE VIARIA PLENA DOMIXV
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(verkorting van AVE MARIA GR.WIA PLENA

DOMiOTS TECVM) voor 'Wees gegroet
Maria, vol van genade, de Heer is met
u'
25mm, kz gearceerd en met speld;
uit Nieuwlande, collectie Koninklijk
Penningkabinet
21 ridder te paard naar rechts met
geheven zwaard, pseudo-omschrift
28mm, kz gearceerd? en met speld;
uit Nieuwlande, collectie L. Hopstaken
Behalve de in het bovenstaande overzicht
verwerkte muntspelden, zag ik nog een
drietal stukken naar voorbeeld van andere
munttypes - wegens de te slechte staat van
bewaring en om andere redenen is het mij
niet mogelijk geweest er afbeeldingen van
te laten maken en daarom is bespreking van
deze exemplaren hier achterw-ege gelaten;
de voorstellingen gingen terug op de
gouden lam 1315-1420 van Frankrijk, op de
zilveren plak 1365-1384 van Vlaanderen en
op de zilveren stuiver 1434-1485 van de
Bourgondische Nederlanden.
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• Voor dit artikel is gebruik gemaakt van materiaal
uit verschillende collecties: naast openbare verzamelingen leverden cxik enkele particuliere collecties een
I bijdrage en ik ben de eigenaren daarvan erkentelijk
f voor hun bijdrage. Overigens bereidt één van hen,
^ de heer HJ.E. van Beuningen te Cothen, een
i publicatie voor van zijn omvangrijke verzameling
I pelgrimsinsignes en draagtekens met religieuze zowel als profane voorstellingen; hij zou graag - rechtstreeks danwei via de redactie - in contact treden
met andere bezitters van dergelijke voorwerpen,
omdat voor een correcte interpretatie van veel van
zulke iasignes en draagtekens meer vergelijkingsmateriaal gewenst is
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Een laat-Romeins (munt)gewicht
uit Wijk bij Duurstede
Een bijprodukt van de keizedijke munt
Inleiding
Op het terrein-De Horden bij Wijk bij
Duurstede waar de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
had gegraven, kwam in het najaar van 1988
een merkwaardig, rechthoekig koperen
voorwerp te voorschijn. Het werd door
de vinder, een amateur-archeoloog met
detector, niet direct herkend, maar omdat
het er enigszins Romeins uitzag, kreeg ik
op het Koninklijk Penningkabinet via de
ROB een foto toegestuurd met de vraag
of er wellicht iets meer over te zeggen viel.
Het voorwerp op de foto leek mij een laatRomeins of Byzantijns gewicht en toen op
mijn telefonische vraag of het object soms
ongeveer 80 gram woog, een enthousiaste
bevestiging volgde, was er zekerheid: het
is een laat-Romeins gewicht van 3 undae.
Beschrijving (afb. 1)
De hoogte van het gewicht is 4,0 cm, de
breedte 3,4 cm, de dikte van het plaatje is
0,6 cm en het gewicht bedraagt 80,6 gram.
De keerzijde is onbewerkt; de voorzijde
vertoont twee horizontale zones. De benedenzone vertoont in het midden enkele
ingegraveerde grote tekens; ror, een in
stippeltjes aangebracht christogram (monogram van de Griekse letters x en p voor chi
en ro als aanduiding van Christus) links en
een uit streepjes en rondjes opgebouwd
kruis rechts tegen de zijkant. Het meest in
het oog springen de Griekse letters Tor,
waarmee de gewichtseenheid van 3 unciae
wordt aangegeven. De eerste gamma en de
cirkel eronder vormen de afkorting van het
Griekse woord ODyKia (ounkia / Latijn:
uncia), de tweede gamma is bedoeld als
telwoord en betekent in het Griekse stelsel
drie. Dus er staat op het gewicht, dat het
een stuk van 3 unciae is.
De bovenzone is enigszins beschadigd,
maar de voorstelling valt grotendeels toch

nog goed te herkennen. Door twee zuilen
wordt het vlak in drieën verdeeld. Naar de
beide zijkanten loopt de zuil over in een
boog. Zo wordt twee maal een arcade gevormd, waarbinnen zich een rijk versierde
buste, vrijwel zeker een keizerbuste,
bevindt. Sporen van de plooival van het
gewaad zijn nog te ontwaren; opvallender
echter zijn de grote pendilia of oorhangers,
die langs het hoofd neerhangen. Ook resten
van een diadeem met grote frontale roset
kunnen met enige moeite nog wel worden
onderscheiden. De ruimte tussen de twee
zuilen, die mogelijk ook met een boog werd
afgesloten, bevat onderin opnieuw twee
tekens die lijken op de twee gamma's in
de benedenzone. Daarboven is een vierkant
kruis te zien en daarboven is door beschadiging een klein vlakje verdwenen. Boven
in de zwikken naast de bogen zijn nog twee
kleine kruisjes afgebeeld. Waarschijnlijk zijn
de voorstellingen in de bovenzone ingelegd
geweest met zilver; sporen daarvan zijn op
de foto nog te onderscheiden. Of de grote
gamma's en de verdere versiering in de
benedenzone oorspronkelijk eveneens met
zilver waren ingelegd, valt niet meer uit te
maken.

I.P.A. VAN DER VIN

Een dergelijke vondst in ons land roept
een veelheid van vragen op. Ik wil proberen een aantal van die vragen in dit artikel
nader te bespreken.

1
3-unciaegeuHchl uit
Wijk bij Duurstede:
foto ROB, Amersfoort
(40x34mm)
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Materialen en vormen
Heel de Oudheid door hebben vele volkeren, stammen en zelfs steden, alleriei
verschillende gewichtsstelsels gehanteerd.
Dat dit bij het handelsverkeer op internationaal, en zelfs op interlokaal of lokaal
niveau, grote problemen teweeg heeft gebracht, is duidelijk. .Men heeft daar echter in
de Oudheid mee leren leven en er het beste
van gemaakt, juist zoals men met een
enorme diversiteit aan muntsoorten van
allerlei verschillende materialen, gewichten
en gehaltes heeft betaald. De ontwikkeling
bij de Grieken sla ik in dit verband over.
Ik wil er slechts over zeggen dat in de loop
der eeuwen een lichte neiging tot uniformeren in enkele over grotere gebieden aanvaarde gewichtsstelsels te bespeuren valt.
De Grieken kenden vooral stenen en loden
gewichten in velerlei vormen, zoals bijvoorbeeld de uitgebreide opgravingen op de
Atheense Agora hebben aangetoond.

3 unciaegewkht met
ronde vorm, 4e-5e
eeuw: Reme
Numismatique (19.]U
plIKAlmm)
5
exagüim met
portretten van
Valentinianiis 1 en
Valens, ca 364-367:
I. SABATim Description
générale des
monnaies byzantines
(Paris 1862) pi UI
(17x20mm)

De Romeinen rekenden al vroeg met een
libra (= pond) van 327, 45 gram. Zij verdeelden dat pond in 12 unciae, die dus ieder
ongeveer 27,25 gram wogen. Om de dagelijks gebruikte gewichten te controleren
waren er in de Republiek en in de vroege
Keizertijd vooral stenen gewichten in gebruik, die door de overheid nauwgezet
werden bewaard - meestal in tempels - om
ter vergelijking te kunnen dienen. Deze set
van standaard-gewichten bevond zich in
Rome in de tempel van Jupiter op de
Capitolinus. Deze .stenen gewichten konden

velerlei vormen vertonen, maar waren
meestal kogelrond of conisch (kegelvormig).
Tegen het eind van de 3e eeuw kwamen,
waarschijnlijk in samenhang met de munthervorming van Diocletianus tussen 284 en
ca. 294, gewichten van brons in gebruik.
In de periode tussen ca. 300 en ca. 360
hadden deze veelal een ronde vorm; soms
waren het vierhoekige plaatjes. Na 360 tot
ver in de Byzantijnse tijd - de laatst bekende gewichten dateren van omstreeks 600 waren vooral vierhoekige plaatjes of ronde
schijfjes in gebruik (afb. 2). Juist in die
laatste periode werd het inleggen van de
voorstellingen en de letters met zilver veelvuldig toegepast. De waarde-aanduiding,
die voor het gebruik uiteraard essentieel
was. stond meestal ingegraveerd. Daarbij
valt op dat voor een betere herkenbaarheid
van de tekens zo min mogelijk ronde
vormen werden gebruikt; meestal zijn
tekens met scherpe of rechte hoeken aangebracht. Bij slijtage kon men dan beter nog
herkennen wat er gestaan had. Vanaf ongeveer 300 valt nog een andere vernieuwing
bij de gewichten op. Tot dat moment waren
vooral Latijnse tekens en letters toegepast;
na 300 is echter een toenemende Griekse
invloed te bespeuren bij de opschriften en
waardetekens. Het getal drie bijvoorbeeld eerst aangegeven met drie streepjes (III)
of drie punten ( • • • ) - wordt voortaan
weergegeven door de derde letter van het
Griekse alfabet, de gamma (r), en ook het
Latijnse begrip uncia krijgt een afkortingsteken (Po), dat is afgeleid van het Griekse
equivalent ouyiaa. Het cirkeltje onder het
uncia-teken valt soms geheel weg of wordt
gereduceerd tot een puntje, zodat het vaak
lijkt dat er twee gamma's naast elkaar staan
op een 3-unciae-.stuk.
De relatie tussen munten en gewichten
Omstreeks 307 voerde keizer Constantinus I
(Constantijn) een nieuwe gouden muntsoort
in, de solidus. in het Grieks nomisma genoemd, met een officieel gewicht van 4,55
gram. Deze solidus/nomisma was evenals
voorgaande muntsoorten gebaseerd op het
Romeinse pond van 327,45 gram: het vorm-
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de het V72 deel ervan. Aangezien de
gewichten van hetzelfde pond werden
afgeleid, ontstond er een onderlinge uitwisselbaarheid, zodat munten als gewicht,
of liever als 'surrogaat-gewicht' konden
dienst doen. Vooral bij de kleinere eenheden rekende men in veelvouden van
de solidus, die als gewicht altijd met zijn
Griekse naam nomisma wordt genoemd.
Soms zijn beide systemen op hetzelfde
gewicht vermeld; N : SOL I betekent
'1 nomi,sma = 1 solidus' en N A : s iv betekent '4 nomismata = 4 solidi'. Zo bestaan er
ook 2-unciae gewichten met het opschrift
roB en daarachter N xii (12 nomismata); de
nomisma was immers het V72 deel van een
pond, de uncia het V12 deel van datzelfde
pond; 2-unciae vormen derhalve het V6
deel van een pond, en dat staat gelijk aan
12 nomismata. Om een indruk te geven van
de diversiteit aan gewichten laat ik hier een
reeks volgen van alleriei hetzij in de
realiteit, hetzij uit de literatuur bekende
eenheden van gewicht:
- in de pond-series: 3, 2, 1 pond;
- in de nomisma-series: 72 (= 1 pond), 36,
30, 26, 25, 24, 20, 18, 17, 15, 12, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, V2, 1/3, 'A nomisma.
Het zal duidelijk zijn dat door deze
verbinding van pond en nomisma in de
4e eeuw een samensmelting heeft plaatsgevonden van marktgewicht en muntgewicht, Daarom ook kan ik in de titel van
dit artikel schrijven: een (munt)gewicht uit
Wijk bij Duurstede. Het object draagt
immers beide functies in zich. Het is enerzijds bedoeld voor het ambtelijk-officiële
gebruik, waarbij vooral te denken valt aan
de keizer, de staatscontrole op munten
en gewichten en - misschen nog wel het
meest! - aan de belastinginning. Anderzijds
is het ook bedoeld voor particulier gebaiik
in het (inter)lokale handelsverkeer, op de
markt, bij de apotheker of de juwelier, en
in de huishouding.
De positie van de keizer
Zoals de keizer zich intensief bemoeide
met de muntslag om fraude en misbmik
zoveel mogelijk te voorkomen of de kop in

te drukken, zo had hij ook een belangrijke
taak bij het handhaven van de juiste
gewichtsstandaard en het zorgen voor betrouwbare standaard-gewichten. Op munten
was het keizeriijk portret afgebeeld als een
garantie voor het juiste gehalte en het
correcte gewicht. Ook op gewichten komen
af en toe keizerlijke portretten voor, waarschijnlijk met dezelfde bedoeling (afb. 3).
Duidelijker nog spreekt de betrokkenheid
van de keizer uit de wetgeving. Veel wetsteksten uit de late Oudheid hebben te
maken met problemen in de muntslag of
geschillen over maten en gewichten.
De geregelde herhaling van wettelijke
bepalingen om misbmik op die terreinen
tegen te gaan, doet het ergste vrezen voor
de dagelijkse praktijk.
Het handhaven van betrouwbare maten
en gewichten is een voortdurende zorg van
de regering; met deze woorden die in een
troonrede niet zouden misstaan, kan men
wellicht het best de vrijwel permanente
keizerlijke activiteit op dit gebied omschrijven. Een kleine greep uit de literatuur laat
ik hieronder volgen om een indruk te geven
van wat er zoal mis kon gaan.
In de Codex van Justinianus I (527-565)
uit het midden van de 6e eeuw is een
wet bewaard van Constantijn uit 325 A.D.
(X,73,l). Daarin wordt bepaald, dat goud
dat wordt aangebracht door de belastingbetalers - hetzij iemand het in de vorm
van solidi wil laten wegen, hetzij als baren
goud - moet worden aangenomen met een
eerlijke weegschaal en correcte, goed-geijkte
gewichten.
Uit deze wet blijkt dat bepaalde belastingen
in goud dienden te worden voldaan. Tevens
bepaalde de keizer dat er door de belastingambtenaren met correcte gewichten en een
niet-vervalste weegschaal diende te worden
gewerkt. De praktijk was dus anders....!
Een wet van ruim een eeuw later, gedateerd op 18 januari 445 en uitgevaardigd
door keizer Valentinianus III (Nov. Val. XVI)
bepaalt het volgende: om te zorgen dat ook
bedrog met gewichten met wortel en tak
wordt uitgeroeid, worden er door ons exagia
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uitgegeven, die onder de bedreiging van de staande figuur van Aequitas, de rechtvaarstraffen in het voorgaande genoemd, zonder digheid, met een weeg.schaal in de hand
bedrog dienen te worden bewaard.
en de omringende tekst luidt: EXAG(ium)
Deze tekst voert een nieuw begrip in, het
SOL(idi) SUB Vl(ro) INL(uStri) lOANNl COM(iti)
exagium, ofwel het door de keizer persoon- s(acrarum) Uargitionum). In vertaling luidt
lijk uitgegeven gewicht voor de solidus.
deze tekst: exagium voor de solidus, ver(afb. 4). Deze exagia verschijnen in de loop vaardigd onder verantwoordelijkheid van
van de 4e eeuw, vertonen vaak het portret
de vir illustris (= Romeinse titel) Joannes,
van de keizer of de busten van twee of drie comes sacrarum largitionum (= financiële
tegelijk regerende keizers (afb. 5). Soms
functionaris). In de afsnede duidt CONS,
staat het woord exagium erop geschreven,
evenals op de munten de plaats van verzodat iedere gebruiker kon weten dat het
vaardiging aan: Constantinopel.
om een officieel goedgekeurd gewicht ging.
De exagia werden dus in de hoofdstad
Een enkele keer staat zelfs de naam van
vervaardigd onder toezicht van de Comes
exagmm van
Honorius. 393-423: de verantwoordelijke hoge ambtenaar erop
sacranim largitionum, de hoogste financiële
SAbATim (1862) pi m vermeld, zoals op het exagium van een
medewerker van de keizer. Deze top(18x17mmJ
zekere Joannes, die in de periode tussen
ambtenaar, enigszins te vergelijken met een
401
en
uiterlijk
405
in
functie
is
geweest,
minister van financiën nu, was verantwoorexagmm van
Arcadius, Honorius (afb. 6). De voorzijde daarvan toont drie
delijk voor de inning van belastingen, zowel
en Theodosius II. 402-busten van de op dat moment regerende
in goud als in natura; tevens had hij de zorg
408: SAIIATIKR (1862)
keizers Arcadius, Honorius en Theodosius
plUI(16x20mm)
voor de muntslag en de controle op de in
II, en de tekst DDD N\N AAA VV\' GGG voor
6
het rijk circulerende munten, waarbij vooral
exagium met naam
Dominorum Nostrorum Augustorum (=van
de gouden exemplaren de meeste aandacht
van pannes, comes
onze Heren de Augusti); in feite staat er
kregen. Bovendien was hij belast met de
sacrarum
D N AVG in drievoud, omdat er drie keizers controle op maten en gewichten.
largitionum, 402405: SABATIM(1862)
tegelijk waren. De keerzijde toont de
Hoogstwaarschijnlijk werden de exagia en
plUI(20mm)
de andere gewichten geproduceerd in de
keizeriijke muntateliers. De technische uitvoering vertoont grote overeenkomsten
tussen munten en gewichten en de aanduiding CONS in de afsnede maakt deze relatie
nog sterker. Vanwege de sterke keizeriijke
controle was de werkplaats voor goud in
Constantinopel binnen het paleizencomplex
gevestigd en werd ook in de muntplaatsen
in de provincie de muntslag onder streng
toezicht van de hoogste bestuursambtenaren
uitgevoerd.
De functie van de Comes sacrarum
largitionum wordt het beste omschreven
in een Latijnse Novella van Justinianus I,
eveneens uit het midden van de 6e eeuw
(Nov. 128, 15). Daarin bepaalt de keizer het
volgende: Als echter de belastingbetalers van
mening zijn dat ze bedrogen worden met
maten ofgewichten, dan hebben ze het recht
maten en gewichten van natte of droge
waren op te vragen hij de doorluchtige
prefecten; gewichten echter van goud, zilver
en andere metalen kunnen ze opvragen bij
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de op dat moment in functie zijnde Comes
sacranim largitionum. En deze maten en
gewichten dienen te worden bewaard in de
allerheiligste kerk van iedere stad, opdat in
overeenstemming met die gewichten zowel
de aanslag van de belastingbetalers (in
geld), als de afdracht van belastingen (in
natura), en de militaire en andere taxen
worden afgemeten. Uit deze tekst kan
opnieuw de centrale rol van de Comes
sacrarum largitionum in dezen worden
afgeleid. Nieuw is echter dat de standaardgewichten bewaard dienden te worden in
de voornaamste kerk van iedere plaats.
Voor Constantinopel was dat uiteraard de
Hagia Sophia. Hoewel de Novella uit de 6e
eeuw dateert, valt het niet uit te sluiten dat
de tekst teruggaat op een oudere periode.
De meeste Novellae van Justinianus I zijn
namelijk in het Grieks geformuleerd; teksten
in het Latijn doen vermoeden dat er een
oudere versie aan ten grondslag ligt.
In zekere zin betekende het besluit van
Justinianus I de standaard-gewichten in de
kerken te bewaren een terugkeer naar de
oud-Romeinse praktijk, waarin de tempels,
zoals die van Jupiter Capitolinus in Rome,
als veilige bewaarplaatsen fungeerden.
Constantijn had daar in het begin van de
4e eeuw een einde aan gemaakt. Hij had
de zorg voor de goede maten en gewichten
toevertrouwd aan de stadsprefect;
Justinianus keerde weer terug naar de oude
situatie.
Ook buiten de hoofdstad moest men
kunnen beschikken over goed-geijkte
gewichten en maten. Daarover spreekt een
wet van 28 november 386, uitgevaardigd
door de keizers Valentinianus II, Theodosius
I en Arcadius (Theod. XII, 6, 21). Daarin
bepalen deze keizers: wij bevelen dat
koperen en/of stenen maten tezamen met
grote en kleine gewichten in de verschillende
steden en dorpen worden geplaatst, zodat
iedere belasting-betaler weet wat hij aan de
belasting-ontvanger dient te geven, nadat
onderzijn ogen de maten van alle zaken
zijn vastgesteld. Er is dus blijkbaar sprake
geweest van de levering van standaardgewichten vanuit Constantinopel aan de

Het kan nog net!

Van 8 t/m 10 oktober hopen wij onze veiling
No. 14 te houden.
Voor die tijd wensen wij ook nog van een
welverdiende vakantie te genieten.

Uw eventuele inleveringen van nette losse
stukken, of hele verzamelingen - op welk
gebied dan ook - zien wij gaarne per
omgaande tegemoet.

Met vriendelijke groet,
A.G. van der Dussen b.v.
Hondstraat 5
NL-6211HW Maastricht

Tel: (0)43-215 119
Fax: (0)43-216 014
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sdiülus van Araulitis.
muiilplaats
(Miiskiiitinopi'l. 39>
408: Kon. Penningkabinet. Leiden
IJOniml
solichis van Honorim.
muntplaats Ravenna.
.m-423: Kon.
Penningkabinet.
Leiden (22mm)
9
e.xagiiim met twee
frontale portretten.
4e-5eeeuu': Revue
Numismatique (1883)
plIKlSmm)
10
l-unciageu'icht met
drie frontaal afgebeelde keizers. 4e-5e
eeitiv: Revue
Numismatique (1883)
pi II (24mm)
II
I-pond-gewicht met
twee frontaal staande
keizers onder een
arcadeboog. 4e-5e
eemi': K. WEir/MAX\ed.
Age of spirituality
(yew York/Princeton
1979)343
(60x63mm)

verschillende steden en kleinere plaatsen
in het Romeinse rijk. De positie van Rome
en Ravenna is wat minder duidelijk; deze
steden in het westen speelden in de 5e
eeuw geen rol van betekenis meer.
De keizer in Constantinopel moet voor het
gehele Romeinse gebied een dominerende
positie hebben ingenomen.

en op de exagia van die jaren de keizers
niet frontaal, maar in profiel zijn afgebeeld.
De overgang naar een frontaal portret valt
wat later in de 4e eeuw. Beter past daarom
de periode van 395 tot 402, jaren waarin de
gebroeders Arcadius en Honorius tezamen
het rijk probeerden te besturen (afb. 7
en 8). In die jaren vinden we veel frontale
portretten op munten en exagia tafb. 9 en
10), zodat er een duidelijke overeenkomst
Het gewicht uit Wijk bij Duurstede
met
de voorstelling op het stuk van
Tegen de achtergrond van het voorafgaande
3-unciae
valt aan te wijzen. Ik wil daarom
is over het gewicht uit Wijk bij Duurstede al
het
gewicht
uit Wijk bij Duurstede dateren
veel duidelijk geworden. Formaat en metaal
wijzen erop dat een datering in de late 4e of in die jaren rond de eeuuwisseling.
Een aardig detail is nog dat de al genoemde
5e eeuw het meest waarschijnlijk is.
Comes sacrarum largitionum Joannes in een
Aangezien er twee keizers staan afgebeeld,
gedeelte van die periode, namelijk in de
moeten we zoeken naar een periode dat
twee keizers samen het rijk regeerden. Dan jaren 401-402, voor de muntslag, de maten
zou allereerst de regering van Valentinianus en de gewichten verantwoording droeg.
I en Valens tussen 364 en 367 in aanmerking Hem of zijn ambts-voorganger mogen we
daarom waarschijnlijk met deze vondst in
kunnen komen, maar die periode acht ik
minder waarschijnlijk, omdat op de munten verband brengen.

10
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De voorstelling op de 3-unciae uit Wijk
bij Duurstede is tot nu toe uniek. Onder de
vele honderden bewaard gebleven gewichten uit de 4e en 5e eeuw is geen identiek
exemplaar te ontdekken. Wel zijn er gelijksoortige gewichten bekend met portretbusten, boogconstructies op zuilen, kmisen
en christogrammen. (afb. 11). Het stuk past
dus zeker in een reeks uit die tijd, maar
blijft door zijn aparte uitvoering (voorlopig
nog?) een uniek voorwerp.
Het merendeel van de laat-Romeinse en
Byzantijnse gewichten is afkomstig uit het
oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied en van de Balkan. Van een groot
aantal bewaarde exemplaren valt echter
in het geheel geen herkomst te achterhalen.
Uit Nederiandse bodem zijn tot nu toe
nauwelijks dergelijke gewichten bekend.
Ik heb inmiddels ontdekt, dat er de laatste
decennia nog minstens twee van dergelijke
gewichten gevonden zijn, één in het
Romeinse castellum van Vechten en een
ander in de Romeinse stad Maastricht.
Het moet daarbij gaan om kleinere eenheden dan 3-unciae en, voor zover ik tot

nu toe heb kunnen nagaan, is er geen
sprake van een rijke versiering op die
andere twee exemplaren.
Dat een dergelijk laat-Romeins gewicht
in Wijk bij Duurstede is opgedoken, is wellicht niet zo verwonderlijk. De handelsrelaties van Dorestat in de Merovingische
periode kunnen hierbij een rol hebben
gespeeld. Of het gewicht te maken heeft
met het Romeinse Wijk bij Duurstede of
met het Merovingische Dorestat is nog niet
duidelijk. Evenmin is zeker of het in die
plaats geftmctioneerd heeft als gewicht,
of dat men het als een soort curiosum heeft
bewaard. Dit soort vragen verdient nog
nadere aandacht; mijn onderzoek gaat dan
ook nog voort. Misschien echter heeft dit
artikel tot resultaat dat iemand zich een
soortgelijk voorwerp herinnert, dat tot nu
toe nog onbekend is gebleven. Het gaat dan
om een voorwerp dat direct samenhangt
met de zorg van de keizer voor zijn onderdanen, een bijpn^dukt van de keizeriijke
munt om gerechtigheid bij het wegen van
gouden munten en velerlei andere objecten
te waarborgen (afb. 12). •

13
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12
laat-Romeinse of
Byzantijnse ireegschaai met keizerinnebuste als gewicht.
5e eeuw: liTiiTmAXn
(1979)345
13
na het ter perse gaan
van dit nummer werd
op hetzelfde terrein
hij Wijk bij Duurstede
nog een 4e-5e eeuws
1-uncialgewicht van
25.45gram gevonden: foto RMO/KPK.
leiden (20x22 mm)

Muntbiljetten en zilverbons in
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet
H.W. JACOBI

" De Beeldenaar U
(1987)136-140

In een eerder artikel over aanwinsten van
papiergeld vermeldde ik al dat het Penningkabinet bij het verzamelen van Nederlands
papiergeld onder andere voorrang geeft aan
de muntbiljetten en zilverbons*. Dit papieren
geld, als tijdelijke vervanger van metalen
geld, sluit direkt aan bij onze verzameling
Nederlandse munten. In de loop van de
laatste tien jaar is het gelukt de verzameling
langzaam maar zeker uit te breiden. Van het
aantal van 34 hoofdtypen ontbraken er in
1989 nog slechts drie aan de verzameling.
Deze stukken waren wel in de veiling van
de verzameling-Mevius in 1987 aangeboden, maar het Penningkabinet had moeten
kiezen en deze biljetten aan anderen gelaten. Aan de verzameling ontbraken nog:
r het muntbiljet van 10 gulden met de rand
met ranken en het rijkswapen, uit de jaren
1878-1902 (catalogus: Jacobi 411 / Mevius
33), een uiterst zeldzaam biljet;
2° het muntbiljet van 50 gulden met de
Nederiandse maagd en het portretmedaillon
van koning Willem III, uit de jaren 18851897 (catalogus: Jacobi 412, Mevius 95),
eveneens een uiterst zeldzaam biljet;
3° het muntbiljet van 10 gulden met de
Nederiandse maagd en het portretmedaillon
van koningin Wilhelmina met hangend haar,
uit de jaren 1894-1898 (catalogus: Jacobi
413 / Mevius 34), een vrij zeldzaam biljet.
Dankzij een toevallige omstandigheid
had het Penningkabinet aan het einde van
1989 een extra bedrag beschikbaar voor de
aankoop van museumobjecten. Door het
boekhoudsysteem van de overheid moet
het krediet voor een bepaald jaar in datzelfde jaar uitgegeven worden; er mag niet
gereserveerd of doorgeschoven worden
naar een volgend jaar. Dit betekende dat
het laat in dat jaar ter beschikking gekomen
bedrag vóór 31 december besteed moest
worden. Omdat de belangrijkste najaarsveilingen al achter de rug waren leek het

niet gemakkelijk dit geld in zo korte tijd
goed {e besteden.
Eind november bezocht ik de firma
Laurens Schulman B.V. te Bussum om voor
onze komende expositie 'Geld van het
Koninkrijk' enkele bankbiljetten uit de serie1860 te kopen. Terwijl ik in deze serie aan
het uitzoeken was vroeg ik terloops aan de
heer Schulman of hij soms ook iets van de
drie ons nog ontbrekende muntbiljetten
had. Omdat één biljet zeldzaam was en
twee andere zelfs zeer zeldzaam verwachtte
ik natuuriijk een ontkennend antwoord.
Groot was mijn verbazing toen hij niet éénmaal, maar zelfs driemaal bevestigend kon
antwoorden. Eén voor één kwamen de
biljetten uit de albums te voorschijn en meteen stond vast: hier was de oplossing van
mijn probleem! Door aankoop van deze
belangrijke muntbiljetten zou het extra geld
goed besteed worden, terwijl de kwaliteit
van onze verzameling ook belangrijk verhoogd werd. Goedkoop konden de twee
zeldzame stukken natuuriijk niet zijn, maar
ze bleken precies binnen de (wat ruimere)
financiële mogelijkheden van dat moment te
passen. Wel moest de aankoop van één van
de bankbiljetten uit de serie I860 en het
minder zeldzame muntbiljet doorgeschoven
worden naar 1990, maar aangezien het jaar
bijna ten einde was, mocht betaling per
2 januari 1990 van dit veel lagere bedrag
geen probleem opleveren.
Nu de verzameling muntbiljetten en
zilverbons van het Penningkabinet alle
hoofdtypen omvat, lijkt een kleine catalogisering van dit deel van onze collectie zinvol.
De belangrijkste van deze biljetten liggen tot
januari 1991 in onze expositie 'Geld van het
Koninkrijk'; de overige biljetten zijn in de
verzameling opgeborgen en staan voor
serieuze bestudering ter beschikking van
het publiek.
Tot slot wil ik even stilstaan bij de termen
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muntbiljet, zilverbon en wettig betaalmiddel.De biljetten van 1846 werden gebmikt bij
De benamingen muntbiljet en zilverbon zijn de ommunting van het oude zilvergeld uit
de 17e en 18e eeuw en ontleenden hun
gebankt voor principieel dezelfde soort
biljetten, uitgegeven namens de Minister van waarde aan de zilveren munten die naar
De Nederiandsche Bank waren overgeFinanciën als vervanging van metalen geld.
bracht. De biljetten van 1849 werden
Bij de introductie van dit papiergeld heeft
gebruikt bij de intrekking van de gouden
men de naam 'muntbiljet' gekozen en het
munten van vijf en tien gulden en ontleenwoord MUXT-BiijET ook op het biljet zelf afgedrukt. (Dit in tegenstelling tot de biljetten den hun waarde aan het bij de Bank
gedeponeerde goud. Het publiek had
van De Nederiandsche Bank, waarop de
vertrouwen in deze vorm van papiergeld
naam 'bankbiljet' nooit gebniikt is.)
en prefereerde het gebmik van biljetten
De muntbiljetten van 1846 en 1849 waren
boven dat van munten. Onder druk van de
werkelijk bedoeld als tijdelijke, papieren
publieke opinie bleef de overheid ook na
ver\''angers van ingenomen munten, zodat
de bovengemelde omvangrijke operaties
de term 'muntbiljet' zeer logisch was.

Muiilhiljel nin 50
gulden. 31 juli 1897,
hoofdkleur blauw
[I68x97mmh inv. nr.
1989-098
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Catalogus
waarde

damm

nummer

formaat

Muntbiljetten
500 gulden
100 gulden
20 gulden
10 gulden
5 gulden

uitgegeven krachtens de Wet van 18 december
01-01-1846 niet inge™ld
166 X 84
01-01-1846 niet ingevuld
168x85
166 X 86
01-01-1846 niet ingevuld
166x86
01-01-1846 niet ingevuld
01-01-1846 niet ingevuld
169 X 86

Muntbiljetten
1000 gulden
500 gulden
100 gulden
10 gulden

uitgegeven krachtens de Wet van 17 .september 1849, Staatsblad no. 46:
196 X 130 randversiering / —
...-...-1849 niet ingevuld
196 X 130 randversiering / —
...-...-1849 niet ingevuld
196 X 130 randversiering / —
...-...-1849 niet ingevuld
196 X 130 randversiering/ —
15-10-1849 344550

J. 406 M. 148-1
J.407 M. 142-1
J.408 M. 112-1
J.409 M. 0,30-1

Muntbiljetten
10 gulden
: 10 gulden
; 10 gulden

uitgegeven krachtens de Wet van 26 april 1852
01-09-1866 AA 777
159x99
159x99
01-02-1875 NI 0792
29-09-1886 DY 06786
177 X 123

Staatsblad no. 90:
vrouwenfiguur / rijkswapen
vrouwenfiguur / rijkswapen
rand metrijkswapen/ ruiten

J.410
J.410
J.411

Muntbiljetten
50 gulden
10 gulden
10 gulden

uitgegeven krachtens de Wet van 27 april 1884
31-07-1897 AD 05497
168x97
15-01-1897 GE 08920/89157 167x96
15-01-1900 MP 06977/16207 167 X 97

Staatsblad no. 98:
Nederiandse maagd / rand
Nederlandse maagd / rand
Nederlandse maagd / rand

J.412 M, 095-3
j.413 M. 034-3 ;
J. 414 M. 035-1

afbeelding
1845, Staatsblad no. 90:
randversiering / —
randversiering / —
randversiering / —
randversiering / —
randversiering / —

Zilverbons uitgegeven krachtens de Wet van 6 augustus 1914, Staatsblad no. 377:
geen / —
07-08-1914 Serie 93
105 x 70
5 gulden
geen / —
2,50 gulden 07-08-1914 Serie 97
105 X 70
07-08-1914 Serie 59
106x70
geen / —
1 gulden
121 X 79
geen / —
2,50 gulden 31-03-1916 Z 12800
121 X 80
geen / —
01-11-1917 A m ' OOOOl
1 gulden
versierde rand / versierde rand
2,50 gulden 01-07-1918 E 042434
131 X 73
Wilhelmina in rand / rand
01-02-1920 J 161053
1 gulden
131 X 73
versierde rand / rand
2,50 gulden 01-10-1938 BP 927665
130 X 73
Wilhelmina in rand /rijkswapen
130 X 73
01-10-1938 GM 518542
1 gulden
16-10-1944 AP 130429
geen / rijkswapen
129 X 74
5 gulden
Muntbiljetten
100 gulden
50 gulden
25 gulden
10 gulden
2,50 gulden
1 gulden
2,50 gulden
1 gulden
2,50 gulden
1 gulden

Jacobi Mevius

J.401
J. 402
J.403
j.404
J.405

J.415
J.416
J.417
J.418
J.419
J.420
J,421
J.422
J.423
J.430

uitgegeven krachtens de Koninklijke Besluiten van 4 februari 1943 en 18 mei 1945:
Wilhelmina n. 1. / rijkswapen J.424
04-02-1943 AA 004672
152x73
Wilhelmina n. 1. / rijkswapen J.425
04-02-1943 BA 039069
153x73
Wilhelmina n. 1. / rijkswapen J.426
153x72
04-02-1943 CA 431275
152x72
Wilhelmina n. 1. / rijkswapen
J.427
04-02-1943 DB 343470
Wilhelmina n. 1. / rijkswapen J.428
126 X 73
04-02-1943 EA 926047
127 X 72
Wilhelmina n. 1. / rijkswapen J.429
04-02-1943 FK 721118
115x61
Wilhelmina n. r. / rijkswapen
18-05-1945 AV 553526
J. 431
Wilhelmina n. r. / rijkswapen
115x60
J.432
18-05-1945 1 AE 043372
Juliana / guilloches
114x60
08-08-1949 2 GA 035290
J.433
115x60
Juliana / guilloches
J.434
08-08-1949 5 JJ 018571

M. 141-1
M. 111-1
M. 056-1
M. 029-1
M. 020-1 '

M. 031-5
M. 032-1
M, 033-4

M. 021-lb '
M. 010-lb i
M. 001-lb
M. 0n-2a
M. 002-2b
M. 012-la
M. 003-la
M. 013-lb
M. 004-lb '
M. 022-ld

M. 118-1
M. 098-1
M. 079-1
M. 044-1
M. 014-1
M. 005-1
M. 015-lb
M. 006-lc
M. 0!6-lb
M. 007-1

Van een aantal gewonere biljetten bevat de verzameling meerdere exemplaren die niet in boveastaand overzicht
zijn opgenomen.
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muntbiljetten uitgeven. Op de nieuwe munt- teruggreep op de benaming muntbiljet
(Koninklijk Besluit van 4 febnjari 1943).
biljetten, uitgegeven op basis van de Wet
Door gebruik van deze term kon de
van 26 april 1852 leest men WEHIG BETAALregering papiergeld uitgeven dat niet alleen
MIDDEL, terwijl de mededeling dat de tegenduidelijk verschilde van de
waarde gedeponeerd is bij De Nederiandin bezet Nederiand circulerende zilverbons,
sche Bank is vervallen. Op de latere
maar ook van de daar circulerende
biljetten, uitgegeven krachtens de Wet van
bankbiljetten. Dit laatste was nodig omdat
27 april 1884, ontbreekt de tekst WETTIG
men ook behoefte had aan hogere waarden,
BETAALMIDDEL; de reden hiervoor is mij niet
zoals 100, 50, 25 en 10 gulden. Op deze
bekend.
en de latere muntbiljetten is de aanduiding
In 1904 heeft de overheid het gebaiik
WTTTiG BETAALMIDDEL ook Consequent gevan muntbiljetten beëindigd en ter leniging
van de vraag naar papiergeld van een lagere bruikt.
waarde dan 25 gulden aan De Nederlandsche Bank toegestaan een biljet van
Literatuur
10 gulden uit te geven. Tegelijkertijd is
H. JACOBI/B. VAN BEEK Geld van het
ook bepaald dat de bankbiljetten voortaan
Koninkrijk (Amsterdam 1988)
wettig betaalmiddel zouden zijn! Helaas
j. MEVIUS/F.G. LELIEVELT Speciale catalogus
heeft deze goede situatie slechts kort
van de Nederlandse bankbiljetten van 1814
geduurd. Bij het uitbreken van de Eerste
tot heden (Vriezenveen 19812)
Wereldooriog werd de regering door
M. VERKOOYEN/E. VAN DER KAM De eerste
schaarste aan zilvergeld gedwongen om
muntbiljetten van Nederiand Muntkoerier
opnieuw papiergeld uit te brengen (Wet
19 (nr 4, april 1990) 23-28 «
van 6 augustus 1914). Ze heeft toen bewust
de naam muntbiljet vermeden en door de
keus van de naam ZILVERBON laten zien dat
het om een heel ander soort papiergeld
ging dan de 10 jaar tevoren afgeschafte
muntbiljetten. Zilverbons zouden echt tijdeOpenbare veilingen
lijke biljetten zijn ter vervanging van de
maandelijkse prijslijsten
opgepotte zilveren guldens en rijksdaalders.
incl. behaalde prijzen:
Deze zilverbons dragen weer de term

jaarabonnement 1.000 Bfr.

WITTIG BETAALMIDDEL.

De zilverbons hebben, zij het in verschillende gedaantes, een veel langer leven
gehad dan in 1914 verwacht werd. Op de
relatief gemakkelijk na te maken biljetten
van 1914, volgden de beter beveiligde series
met data tussen 1915-1918 en 1918-1927.
Ook in de Tweede Wereldooriog zijn weer
zilverbons gebruikt, namelijk van één
gulden en van twee-en-een-halve gulden
met de datum 1 oktober 1938 en van
5 gulden met de datum I6 oktober 1944;
alle dragen de woordenTO:TTIGBETAAL-

OUDHEID - MIDDELEEUWEN - MODERNE TIJDEN

JEAN ELSEN N.V.
numismaat

TERVURENLAAN 65,
1040 BRUSSEL - BELGIË
TEL.: 09-3227346356
PCR.: 000-0831217-24

MIDDEL.

Het is begrijpelijk dat de Nederiandse
regering in Londen - toen zij in 1943 besloot om papiergeld te laten drukken voor
na-ooriogs gebruik in Nederiand - weer
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Van plan tot opening
Het maken van de expositie 'Holtzhey & Zoon
Een 18-de eeuwse penningfabriek'
M\RION ROMBOUTS

In oktober 1989 is in het Penningkabinet de
tentoonstelling 'Holtzhey & Zoon, een 18-de
eeuwse penningfabriek' geopend. Deze
expositie beoogt het publiek mee te nemen
in de wereld van een penningmakersfamilie
van een paar eeuwen geleden. Aan zo'n
tentoonstelling gaat een tijd van voorbereidingen vooraf, waarin door de medewerkers
van het Penningkabinet veel werk wordt
verricht.
Onderwerp
Bij stafoverleg over de onderwerpen van
toekomstige exposities, is al maanden
tevoren het idee ontstaan om een tentoonstelling te organiseren over de Holtzhey's
en hun werk. De reden om deze tentoonstelling in de zomer van 1989 te maken is
gelegen in het bereiken van de 65-jarige
leeftijd van drs G. van der Meer Gedurende
haar carrière heeft G. van der Meer zich
intensief met de Holtzhey's beziggehouden,
zodat de tentoonstelling gebaseerd zou
worden op haar onderzoek.

Anoniem wasportret
vanjohan George
Holtzhey. 1726-1808

(UxScmJ

Indeling
Voor de voorbereiding van de tentoonstelling wordt inderdaad een intensief
gebmik gemaakt van het gedurende drie
decennia door G. van der Meer verrichte
Holtzhey-onderzoek, waarvan zij in een
aantal artikelen verslag heeft gedaan.
Na literatuurstudie en de bestudering van
de bewaard gebleven administratie van
de penningmakers, waarin een schat aan
informatie over het bedrijf te vinden is,
worden in diverse bijeenkomsten door de
conservator en de educatief medewerker
onderwerpen bedacht die in de expositie
aan bod kunnen komen. De conservator
verdeelt deze deelonderwerpen logisch over
de elf beschikbare vitrines in de expositiezaal. Nadat zo een indeling is gemaakt,
vindt de eerste van diverse besprekingen

met de directeur plaats. In deze gesprekken
komt niet alleen de indeling ter sprake,
maar ook allerlei organisatorische aspecten
zoals: op welke datum wordt de tentoonstelling geopend, wie vragen we de
openingshandeling te verrichten, vindt er
tijdens de opening een muzikaal intermezzo
plaats en zo ja, welk ensemble komt hiervoor in aanmerking?
Afbeeldingen
De vitrines waarin het Penningkabinet haar
voorwerpen exposeert, staan vrijwel allemaal met de achterkant tegen de muur
Op die achterwanden kunnen de teksten
en afbeeldingen een plaats vinden.
De gekozen voorstellingen dienen een sfeer
op te roepen waardoor de museumvoorwerpen - in dit geval: penningen van de
Holtzhey's - in een zekere context komen
te staan, zodat ze geen geïsoleerde voorwerpen blijven maar meer tot de verbeelding van het publiek gaan spreken.
De conservator raadpleegt literatuur en
brengt diverse bezoeken aan archieven,
musea en andere kunstinstellingen waar zij
zoekt naar passende afbeeldingen voor de
achterwanden. Als al het benodigde beeldmateriaal voor de expositie bij het Penningkabinet binnen is, volgt overieg met de
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vormgever. Deze maakt een ontwerp voor
de wijze van presentatie van voorwerpen
en afbeeldingen.
Terwijl de conservator zorg draagt voor
beeldmateriaal, zoekt de educatief medewerker naar een passende kleur en kwaliteit
stof waarmee de bodems en interieurs van
de vitrines kunnen worden bekleed.
Uiteindelijk wordt gekozen voor een lichtgroene stof met structuur, waarop de voorwerpen prachtig uitkomen. De educatief
medewerker, de bibliothecaris en de
secretaresse worden ingeschakeld bij het
stofferen van de doosjes. Als er een vrijwilliger beschikbaar is, wordt ook die ingezet.
Inrichting
In een vroeg stadium van de tentoonstellingsvoorbereidingen, maakt de conservator een selectie uit de circa 400 Holtzheypenningen in het Penningkabinet. Op een
houten plaat ter grootte van een vitrinebodem, maakt zij voor iedere in te richten
vitrine een proefopstelling met behulp van
een aantal houten zuiltjes waarop de
penningen worden geëxposeerd; de meest
bevredigende oplossing wordt in een schets
vastgelegd en is zo snel reproduceerbaar.
Door iedere vitrine op die manier uit te
proberen, wordt al snel duidelijk of de
voor een bepaald onderwerp gereserveerde
vitrine te vol en druk of te leeg en saai gaat
worden - zo blijft er nog tijd over om
daarin veranderingen aan te brengen.
De proefopstellingen brengen bijvoorbeeld
aan het licht, dat met de vitrines waarin
administratie en werkplaats van de
Holtzhey's worden behandeld, iets gedaan
moet worden om de aantrekkelijkheid te
verhogen. Authentiek lijkende tafels worden
bedacht, geconstrueerd en geplaatst - het
effect is een betere indruk van de dagelijkse
werkelijkheid van het medailleursbedrijf in
de 18e eeuw. Het publiek kijkt naar een
beschadigde werktafel met gereedschap,
zich zo een beeld vormend hoe Martinus en
Johan George Holtzhey met burijnen, beitels
en hamers in de weer zijn geweest.
Als de bezoekers naar het kantoor van de
Holtzhey's kijken, zien zij dat Johan George

net even is weggelopen - zijn bril heeft hij
neergelegd op de met paperassen bedekte
tafel. Beide tafels zijn in eigen beheer door
het Penningkabinet gemaakt.
Voor de tegenwoordige stijl van exposeren van het Penningkabinet zijn bruiklenen
essentieel. Het Penningkabinet bezit zelf
vrijwel uitsluitend kleine, platte, ronde voorwerpen. Deze munten en penningen zijn
tamelijk moeilijk toegankelijk voor het algemene publiek en het te vertellen verhaal
dient daarom te worden ondersteund door
anderssoortige voorwerpen. Daarvoor wordt
een beroep gedaan op andere verzamelingen en dankzij deze baiiklenen kunnen
de penningen van de Holtzhey's in hun 18e
eeuwse context getoond worden. De bril
die in de vitrine met de administratie ligt,
is bijvoorbeeld geleend van het Amsterdams
Historisch Museum. Penningen werden bv.
als herinnering aan een 25-jarige bruiloft
door het zilveren paar aan familieleden en
vrienden aangeboden. Maar voor deze
gelegenheid zijn soms ook gegraveerde
glazen of beschilderde borden ten geschenke gegeven. Dergelijke voorwerpen verhelderen de functie van de penning; voor
de duur van de expositie wordt daarom
een bruikleen gevraagd en verkregen van
diverse musea. Tijdens het literatuuronderzoek heeft de conservator zich een
beeld gevormd van de te lenen voorwerpen
en na de selectie zijn al vrij snel contacten
gelegd met de eigenaars/beheerders, aangezien het soms voorkomt dat een bepaald
voorwerp ook de belangstelling heeft van
andere tentoonstellingmakers. Soms wordt
ook iets geleend van vrienden en kennissen.
Nadat de gedetailleerde inrichting van
de vitrines bekend is, de afbeeldingen op
de achterwanden zijn verzameld en alle
baiikleenaanvragen gehonoreerd, begint
de conservator met het schrijven van de
tentoonstellingsteksten. Onderscheiden
worden de zgn. A-, B- en C-teksten. Dit
zijn: de titel van het onderwerp per vitrine
(A-tekst), de hoofdtekst die een algemeen
beeld geeft van het onderwerp (B-tekst)
en de korte omschrijving van de getoonde
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ROBERT SCHULMAN
Het zal even wennen zijn.
Met ingang van 1 |a.]lViari 1 9 9 0 niet meer naar Amsterdam,
maar naar het schildersdorp LAREN.
Voor:
MUNTEN

Van de oudste tijden (± 700 v. Chr.) tot heden van de gehele wereld.

PENNINGEN

Van de Renaissance tot ± 1940, géén moderne commerciële uitgaven.
Onmisbaar vcx)r iedere verzamelaar. Op ieder gebied, moderne en

BOEKEN

antiquarische boeken.
Een jong verzamelgebied met toekomst.

PAPIERGELD

Hierdoor kunt u enkele stuks of complete verzamelingen verkopen.

VEIUNGEN

Via onze veiling-catalogi bereikt u verzamelaars over de gehele wereld.
Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en verkoop.

TAXATIES

Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten.

PRIJSUJSTEN
MANCOLUSTEN

Indien ingezonden berichten wij u nieuwe aanwin.sten,
die op uw lijst voorkomen.

GARANTIE

Wij garanderen alle door ons verkochte voorwerpen op
echtheid en kwaliteit.

ADVIEZEN

Gevorderde en beginnende verzamelaars helpen wij graag verder op weg.

ROBERT SCHULMAN
Hét adres voor iedere verzamelaar
NAARDERSTRAAT 67 - 1251 BG LAREN (NH) - TELEFOON 02153-10056
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voorwerpen (C-tekst). De A- en B-teksten,
in grote letters, komen op een tekstbord
op de achterwand. De C-teksten, in relatief
kleine letters, bevinden zich in de vitrine,
vlak bij de voorwerpen. Voordat de definitieve teksten op de borden uitgeprint
worden, gaan er twee correctieronden met
de directeur aan vooraf.
Publiciteit
Ongeveer twee maanden voor de opening
van de expositie vindt er met de vormgever
overieg plaats over het uiterlijk van de
uitnodigingskaart en het affiche. Om
financiële redenen wordt er in dit geval
besloten beide te combineren tot één stuk
drukwerk: een miniposter uitmondend in
een invitatie voor de opening. Daarnaast
worden ook grote affiches gedrukt die het
Penningkabinet naar diverse munthandelaren, musea, archieven en bibliotheken
stuurt. De secretaresse controleert de
verzendlijst en zorgt voor de adreslabels.
Ongeveer vier weken vóór de opening
krijgen de genodigden hun uitnodigingskaart; twee weken later gaan de affiches
op de post naar de diverse instellingen.
Een week voor de opening vindt de
verzending van persberichten naar de media
plaats. Enkele weken eerder heeft de fotograaf al persfoto's gemaakt en deze worden
nu op aanvraag aan de pers toegestuurd.
De laatste week
De laatste week is een erg hectische tijd.
Daarom is het door de educatief medewerker gemaakte draaiboek erg belangrijk.
Hierin wordt per dag omschreven welke
werkzaamheden moeten gebeuren en wie
dit gaat doen; er mag nu niets over het
hoofd worden gezien. In deze week
worden de vitrines van de vorige tentoonstelling uitgeruimd en schoongemaakt,
de bodemplaten van de vitrines van een
nieuwe bekleding voorzien en de nieuwe
foto's op de achterwanden bevestigd.
Eén of rw'ee dagen vóór de opening worden
de vitrines ingeruimd met de penningen en
de andere voorwerpen. Eén van de leuke
facetten van het werken bij een kleine

instelling is dat in zo'n week alle medewerkers - van secretaresse tot directeur hun handen uit de mouwen steken. De één
fotografeert alle te exposeren penningen om
ingeval van een calamiteit schadeclaims met
beeldmateriaal te kunnen onderbouwen, de
ander helpt met het opbergen van de voorwerpen van de vorige expositie, weer
anderen worden op pad gestuurd voor
het ophalen van bruiklenen.
Twee uur voordat de tentoonstelling
wordt geopend, moet alles klaar zijn. Dit
geldt uiteraard ook voor het zaalpapier, het
gratis informatieblad voor het publiek met
gegevens over de Holtzhey's, waaraan in de
voorgaande weken door directeur, conservator en educatief medewerker is gesleuteld. Ook voor deze dag is een schema
gemaakt, maar nu in de vorm van een
programma dat de genodigden op hun
stoel vinden. Daarin staat aangegeven welke
personen een woord zullen richten tot
mevrouw Van der Meer, welke stukken het
muzikaal ensemble zal spelen en wie het
openingswoord zal houden. Een half uur
voor de opening wordt nog een laatste blik
in de tentoonstelling geworpen: zijn er geen
zware gouden penningen naar beneden
gevallen, ligt alles recht, branden alle lampjes in de vitrine, etc?
De opening verioopt volgens plan en
nadat de genodigden de tentoonstelling
hebben bekeken, merken we aan hun positieve reacties, dat alle inspanningen niet
voor niets zijn geweest. •
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2
Martimis Hollzbey,
25-jarig huwetijk van
J. Timmers en SI.
Schinne. 1728 (zilver.
59mm)
3
Martimis HoUzhey,
Zelfportret op 33jarige leeftijd, 1729
(zilver, 44mm): met
afbeelding van een
scbroefpers en op de
achtergrond de stad
Amsterdam

Vormen zonder beeld. Penningen van
Lijsbeth Teding van Berkhout
MARJAN SCHARLGO

Dankzij een subsidie aan het Penningkabinet in het kader van de 'Tijdelijke
aankoopsubsidieregeling moderne beeldende kunst ten behoeve van kunstmusea' van
het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur was het mogelijk om in 1989
enkele bijzondere penningen van Lijsbeth
Teding van Berkhout aan te kopen. Het
betrof de Lagerbronspenning {1%2), Twee
vierkanten in elkaar (WS), deHoekpenning (1988), Prix de Rome nieuwe stijl
(1982-1986) en de Arti-penning (1985-86),
De drie eerstgenoemde penningen zijn vrij
werk, studies van de ruimte.
Op de twee laatstgenoemde penningen,
die geregeld uitgereikt worden, wil ik graag
wat dieper ingaan. Zowel de Rijksakademie
van Beeldende Kunsten als de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae, beide Amsterdamse instellingen van eerbiedwaardige
ouderdom en traditie, besloten in 1985 de
uitgifte van hun traditionele prijspenning te
beëindigen en te vervangen door iets, wat
door velen niet langer tot de penningkunst
gerekend zal worden. De naam 'penning'
of 'medaille' bleef echter wél verbonden aan
de prijs. Gebeurde dit bewust of onbewust?
Of is de definitie van het begrip 'penning'
aan herziening toe?
De traditionele visie op een penning als een
kunstzinnige combinatie van een meestal
ronde, platte vorm met aan weerszijden een
beeld en/of een tekst, is op de werken van
Teding zeker niet van toepassing. De afbeelding, datgene wat juist bij uitstek de
bedoeling van een penning weergeeft, is op
deze penningen niet aanwezig. Behalve een
summiere inscriptie ontvangt de beschouwer geen enkele visuele informatie over de
betekenis van de penning in de gangbare
zin van het woord. Terwijl vroeger de
waarde van een prijspenning gelegen was
in de combinatie van het gebruikte edel

metaal en de vormgeving, is hier een
duidelijke keuze gemaakt voor onedel
materiaal, dat zijn waarde krijgt door de
ongewone vorm en de duidelijk ambachtelijke, niet-machinale vervaardigingswijze.
De opleiding tot edelsmid van Teding van
Berkhout is duidelijk in haar werk terug te
vinden. Een edelsmid is meer gewend om
met vorm te werken dan met beeld. Dit in
tegenstelling tot de penningmakers met een
beeldhouwopleiding of een grafische
achtergrond, die juist meestal een beeld
gebruiken om de bedoeling van een
penning weer te geven.
De vorm van de penningen is driedimensionaal. Zij kunnen op verschillende
manieren staan of liggen en bestaan soms
uit enkele onderdelen. De grens met een
plastiek of een object, om die neutrale term
maar eens te gebruiken, is vervaagd. In het
maken van driedimensionale penningen
staat Teding van Berkhout zeker niet alleen.
De afgelopen jaren hebben diverse kunstenaars zoals bijvoorbeeld Eric Claus, Jos
Reniers, Fons Bemelmans en Theo van de
Vathorst geëxperimenteerd met penningen
die kunnen staan. Het lijkt alsof sommige
penningmakers steeds meer behoefte
krijgen aan het gebniik van die extra
dimensie om hun bedoelingen weer
te geven. Naar mijn mening is dit een
spannende ontwikkeling, waarvan het einde
nog niet in zicht komt. De penningmakers
staan niet alleen in deze behoefte aan een
extra dimensie. De Amerikaanse schilder
Frank Stella maakt bijvoorbeeld sinds het
einde van de jaren '70 abstrakte driedimensionale schilderijen.
Het werk van Teding verkent de grenzen
van de penningkunst. Soms wordt deze
grens overschreden, soms past een stuk
eigenlijk wonderwel binnen datgene wat tot
de penningkunst gerekend kan worden. De
motivatie van het Penningkabinet om deze
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belangrijkste instelling voor kunstonderwijs
in ons land. In 1985 onderging het reglement van de Prix de Rome belangrijke
wijzigingen. De gouden penning van Fré
Jeltsema, ontworpen in 1904-1905, die de
prijswinnaaars tot dan toe ontvingen, wilde
men graag vervangen door een meer
hedendaags ontw-erp. Toen de organisatoren
in 1986 op korte termijn een nieuwe
penning zochten, kwam het bestaande
Biliton-ontwerp hen als zeer geschikt voor.
De onderdelen voor de eerste exemplaren
van deze penning werden in ruwe vorm uit
De penning voor de Prix de Rome
messing buis gezaagd en gefreesd door een
nieuwe stijl
gespecialiseerde
firma. De volgende versies
In 1982 ontwierp Teding op eigen risico een
werden
door
Teding
van Berkhout zelf
penning voor de firma Biliton. Het is een
vervaardigd
onder
leiding
van een specialist
driedelige penning die in gesloten, of liever
op
dit
gebied.
Dit
werk
bleek
echter toch te
gezegd ingeschoven, toestand de vorm van
arbeidsintensief
te
zijn,
zodat
de
produktie
een loodbroodje heeft. Het loodbroodje
van
de
toekomstige
stukken
wederom
werd door Teding van Berkhout als symbouitbesteed zal worden. De penning wordt
lisch voor Biliton beschouwd. De firma
door Teding aan de binnen- en buitenzijde
bleek echter geen belangstelling voor het
geheel glad gepolijst. Het graveerwerk in de
ontwerp te hebben en de tekeningen en
proefmodellen verdwenen in de portefeuille letter Futura, die zij voor al haar inscripties
op penningen gebruikt, wordt door anderen
van de kunstenares.
verzorgd. Het formaat van de penning in
De Prix de Rome is al sinds 1817 (met
gesloten toestand is 59 mm lang, 59 mm
onderbrekingen) een belangrijke wedstrijd
breed en 21 ram hoog. De vorm van de
voor jonge kunstenaars in Nederiand en
wordt georganiseerd door de Rijksakademie Prix de Rome-penning heeft geen enkele
betekenis meer; slechts een inscriptie maakt
van Beeldende Kunsten te Amsterdam, de

'penningen' aan te kopen was vooral het
grensverkennende karakter van deze
stukken. Het is de taak van het Penningkabinet om deze hedendaagse ontwikkeling
te volgen en in de verzameling vast te
leggen. De toekomst zal leren of de grens
van de penningkunst opschuift in de
richting van het object of dat binnen alle
beperkingen van de meer traditionele vormgeving toch weer nieuwe wegen kunnen
worden ingeslagen.
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Lijsheth Teding van
Berkhout, Prix de
Rome-penning, 19821986 (59x59x21mm)

duidelijk door welke instantie de penning
was uitgereikt, aan wie en wanneer. De
vorm was sterk en abstract genoeg om ook
voor een andere opdrachtgever acceptabel
te kunnen zijn.

Lijsbelh Teding van
Berkhout. Artipentüng. 1985
(240xl00x38mmj

De Arti-penning
Teding ontving in 1985 de opdracht van het
bestuur van de kunstenaarsvereniging 'Arti
et Amicitiae' te Amsterdam om een nieuwe
'Arti-medaille' te ontwerpen. Deze penning
wordt jaariijks uitgereikt aan een verdienstelijk kunstenaar-lid van de vereniging. Zij
leverde twee ontwerpen in, waarvan het
hier afgebeelde exemplaar door het bestuur
gekozen werd. Het bestuur had haar 'carte
blanche' gegeven maar het ontwerp werd
niet zonder controverse ontvangen binnen
de ledenkring van Arti.
De penning bestaat uit twee stukken
gezaagd en gepolijst messing profiel, die
onder een hoek aan elkaar gesoldeerd zijn.
In de beide profielen zijn drie verspringende driehoekige glasplaatjes geklemd. Het
idee om glas te gebruiken voor een penning
was ontleend aan een vroegere opdracht
voor de Uitgeverij Het Spectrum, waarbij
een combinatie van messing en perspex
was toegepast. De over elkaar heen liggende glasplaatjes doen denken aan haar
vroegere penningen, waarbij metalen
onderdelen over elkaar heen geschoven
kunnen worden. Bij de Arti-penning is de

beweging als het ware bevroren. Een
voorbeeld van een vroegere penning in
onderdelen van Teding is de Tweedelige
vierkante penning, een uitgave van de
Vereniging voor Penningkunst in 1980.
De afzonderiijke onderdelen voor de
Arti-penning zijn in 1985 in één keer
vervaardigd en van de voorraad wordt elk
jaar een deel gebruikt bij de vervaardiging
van de prijs. Teding van Berkhout brengt
eerst het profiel op de juiste maat en polijst
het messing. Vervolgens brengt een gespecialiseerde firma de gravering aan in het
profiel. Daarna bevestigt zij de glaslagen in
het messing. Het formaat van deze penning
is 240 mm lang, 100 mm breed en 38 mm
hoog. Het resultaat is een zeer bijzondere
penning met een ijl en transparant karakter,
die op verschillende manieren neergezet
kan worden. Ook hier overheerst de vorm
en is het beeld afwezig.
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De tinhaak

PAUL KRENKING

.Vcg in 1912 deed de
tinhaak diëtist in 's
Rijks.Munt

Als vrijwilliger op het Penningkabinet
werkend aan een beschrijving van de
munten van Batenburg en Anholt, kwam
ik onlangs een muntmeesterteken tegen dat
niet lijkt te zijn ontleend aan de naam of het
familiewapen van de muntmeester, maar
aan diens ambt. Ik doel op een teken dat
in de zestiende eeuw binnen onze landsgrenzen korte tijd is gebruikt en dat in het
Duitse Rijk en verder oostwaarts op veel
grotere schaal werd toegepast. In Duitse
numismatische woordenboeken wordt dit
teken 'Zainhaken' genoemd en als volgt
omschreven: een tinhaak is een metalen
staaf met een haak aan het eind, bestemd
voor het verplaatsen van gloeiende stroken
muntmetaal. Zo'n beschrijving is voor nietingewijden een raadsel. We zullen daarom
meer aan de weet moeten komen over het
gebruik van de tinhaak bij de fabricage van
munten. Die kennis kan tevens enig licht
werpen op de betekenis van de tinhaak als
muntmeesterteken. Tinhaak is overigens de
letteriijke vertaling van 'Zainhaken', waarmee niet is gezegd dat die benaming in ons
land gangbaar is geweest.

De muntvervaardiging begon met het
smelten van het muntmetaal en het gieten
van het vloeibare metaal tot lange, dunne
staven. Die staven werden tinnen genoemd.
De drie belangrijkste bewerkingen die daarop volgden waren het op de juiste dikte
brengen van de tinnen, het uitknippen van
de muntplaatjes en het stempelen van de
beeldenaar. In Nederland zijn deze bewerkingen lang met de hand uitgevoerd.
Eerst vanaf 1670 deden in navolging van het
buitenland de metaalwals, de ponsmachine
en de schroefpers hun intrede.
De werklieden gebniikten de tinhaak in
de bewerkingsfase. waarin zij met de hamer
de tinnen op de dikte van de munt brachten. Onder de slagen van de hamer werd
het metaal namelijk hard en broos, waardoor het gemakkelijk kon scheuren en het
uitknippen van de muntplaatjes werd bemoeilijkt. Om dit euvel te verhelpen verhitte
men de tinnen in eenvoudige ovens: het
'gloeien' maakte het metaal weer zachter en
taaier. Om oxidatie te voorkomen, sloot
men de tinnen in de oven met een laag
houtskool van de lucht af. De werklieden
bonden een aantal tinnen samen met een
ketting of legden ze in een losse bak en
schoven de bundel of bak met tinnen
vervolgens in de hete oven met een lange
staaf, de tinhaak, waarmee ze de verhitte
stroken metaal er ook weer uit konden
trekken.
Die dubbele functie van duwen en
trekken gaf de tinhaak zijn karakteristieke
vorm. De staaf was namelijk aan het eind
niet eenvoudigweg rondgebogen, maar liep
na de eigenlijke haak nog een stukje door.
Dat rechte uiteinde lijkt bestemd te zijn
geweest om mee te duwen. Op een
gebrandschilderd raam uit 1565 van het
munthuis in Schaffhausen prijken zulke
tinhaken op het wapenschild van munt-
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meester Werner Zenckgraff.' In de achttiende eeuwse Encyclopédie van Diderot
zien we simpeler haken met alleen een
kromming en dus ongeschikt om mee
te duwen.2 Daarentegen staat in het Jaarverslag van 's Rijks Munt 1985 een foto uit
1912, waarop een tinhaak met doorlopende
schacht is afgebeeld.' Het andere einde van
die haak is rondgebogen tot een handgreep.
Bij Diderot vinden we zowel haken die
eindigen in zo'n ring als haken die in een
houten steel steken.
Bij het gebruik van de tinhaak als muntmeesterteken werd alleen het bovenste stuk
met de haak weergegeven. Die haak was
veelal hoekig van vorm en soms aan het
eind iets teruggebogen. In Duitsland en
Oost-Europa volstond de muntmeester
zelden met een enkele tinhaak. Vaak koos
hij voor twee of drie gekruiste haken, al
dan niet in combinatie met zijn initialen.
Tinhaken gingen ook veelvuldig vergezeld
van andere tekens, zoals een halve maan,
een pijl, hart, kroon of hamer.
De gewoonte om een tinhaak op de
munten te plaatsen heeft in ons land veel
minder ingang gevonden dan in Duitsland.
De enkele tinhaak stond op de hele en
halve zilveren daalders uit 1564 en 1565
van de heer van Batenburg en op de hele
en halve daalders die de graaf van den
Bergh enkele jaren voordien had laten
slaan. De daalders uit de stedelijke munt
van Nijmegen vertonen een ingewikkelder
variant: een tinhaak gekruist met twee
andere, dubbele haken. Het gebruik van
de tinhaak door de Nijmeegse munt en de
beide heerlijke munthuizen vertoonde
gelijke trekken. Er is in alle gevallen sprake
van het kenmerkende model tinhaak met de
doorlopende schacht. En we vinden de tinhaak in ongeveer dezelfde periode op hetzelfde soort munten; hele en halve zilveren
daalders.

Duitse daalders nagemaakt. Door die
munten een lager gehalte aan edelmetaal te
geven dan de originele munten bevatten en
ze toch tegen de officiële koers in omloop
te brengen, kon men een aardige winst
maken. De vervalsers hebben de beeldenaar
van de Duitse daalders geïmiteerd en zo
kwam waarschijnlijk met de beeldenaar ook
het Duitse muntmeesterteken op de nieuwe
munten terecht.
Op de Duitse daalders was de tinhaak
als muntmeesterteken zo algemeen, dat het
gebruik ervan nauwelijks met de persoon
van de muntmeester verbonden kan zijn
geweest. Veeleer verwees de tinhaak naar
het ambacht. Zoals een schoenmaker een
reusachtige schoen aan de gevel hing en de
snijder een schaar, voerde de muntmeester
de tinhaak als teken van het meesterschap
dat hij in zijn vak had bereikt. Slechts in
uitzonderiijke gevallen heeft een muntmeester door een tinhaak op de munten
gestalte gegeven aan zijn achternaam.
Zo lag het voor de hand dat de Zweedse
muntmeester Michael Hack de tinhaak
adopteerde als zijn teken. Meer in het algemeen was de tinhaak een stuk gereedschap
met een karakteristieke, herkenbare vorm,
die bovendien de stempelsnijder niet voor
bijzondere problemen stelde.

Een verklaring voor het opduiken van de
tinhaak op de zilveren daalders uit zowel
Nijmegen als Batenburg en 's-Heerenbergh
is niet moeilijk te vinden. In die drie muntateliers werden namelijk destijds goede
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Zilveren daalder
1564 van Willem van
Bronkhorst. heer van
Batenburg (41mm)
en detail met het
teken 'tinhaak'

Tentoonstelling 'Honderd jaar vorstinnen'

KAREL SOUDIJN

• A.A.J. SCHEFFERS/
M..\.A.

GEORGIADES

100 jaarvorstinnen
op munten en
penningen
(Utrecht 1990)
's Rijks Munt, 68 blz,
geïllustreerd,/7.50;
het boekje is ook verkrijgbaar door overmaking v a n / 10.50
(prijs inclusief verzendkosten) op giro
507486 t.n.v. 's Rijks
Munt te Utrecht,
onder vermelding van
'boekje 100 jaar
vorstinnen'.

kwam. Medewerkers van die Delftse sectie
Tot 1 oktober 1990 is in de hal van 's Rijks
laten zien hoe een methode werd bedacht
Munt te Utrecht de tentoonstelling '100 jaar
om van een foto een plastisch beeld te
vorstinnen op munten en penningen' te
maken. Als aardig detail vernemen we dat
bezichtigen. Klein, maar aantrekkelijk ingede Delftenaren dank zij het ontwerp van
richt. Enkele vitrines laten zien hoe sinds
deze munt een wiskundig probleem konden
1890 vorstinnen op zowel munten als
oplossen dat onder meer van belang is in
penningen staan afgebeeld. En zoals het
de seismiek bij de opsporing van olie.
een muntfabriek betaamt: de bezoekers
krijgen ook een beeld van het werk dat
In het zaaltje dat aan het nieuwe 50vooraf gaat aan de uitgifte van munten.
gulden stuk is gewijd, zien we verder nog In de vitrines liggen alternatieve muntop grote panelen - de ontwerpen die het
ontwerpen en gipsmodellen. Interessant is
ditmaal niet hebben gehaald. Ik vond het
met name het gipsmodel dat J. Hekman
zeer interessant om de munt van Peter
maakte voor de munten van de Nederiandse Stniycken te vergelijken met de ontwerpen
Antillen. Koningin Beatrix voorzag het
van Fong Leng, Henk Visch, Linda van
model van haar hoofd eigenhandig van
Deursen & Armand Mevis, Roberto Ruggio,
commentaar In een kriebelig, met potlood
Jurriaan Schrofer, Hans Koetsier en Robert
gemaakt handschrift plaatste zij opmerSmit.
kingen bij allerlei details van het portret.
Wie het oordeel van onze vorstin over haar Ter gelegenheid van de tentoonstelling
eigen beeltenis wil leren kennen, moet een
heeft 's Rijks Munt een boekje, geschreven
vergrootglas of leesbril meenemen naar
door Albert Scheffers (munten) en Marja
deze tentoonstelling: dat loont zeker de
Georgiades (penningen), over hetzelfde
moeite!
onderwerp uitgebracht.*
Over de munten van het Koninkrijk is
In een apart zaaltje, duidelijk afgescheide laatste jaren veel gepubliceerd. Toch beden van de vitrines in de hal, wordt de
bezoeker geconfronteerd met een bijzonde- vat de bijdrage van Scheffers diverse interessante 'nieuwtjes' over munt-ontwerpen en
re expositie binnen de tentoonstelling.
de perikelen daar omheen. Vooral de voetDit zaaltje is gewijd aan het muntstuk van
noten bij zijn hoofdstuk zijn soms onthulvijftig gulden, dat in april van dit jaar verlend. Zo schrijft Scheffers over de modellen
scheen: de zilveren munt waarop Emma,
die vijf kunstenaars maakten voor de naWilhelmina, Juliana en Beatrix als een
oorlogse munten van Wilhelmina: Met gegrillige rotsformatie staan uitgevoerd.
Toen deze munt werd uitgebracht, vertoon- voelens van trots kan hier gemeld worden
dat de gipsmodellen, diefacobi bij zijn
de de NCRV op de televisie een speciale
onderzoek niet gezien heeft en door Van den
'promotiefilm'. Deze televisie-produktie is
nu in het zaaltje in 's Rijks Munt te bekijken. Brandhof aangegeven zijn als liggend in de
De muntmeester vertelt iets over technische kluis van 's Rijks Muntmeester maar door mij
aldaar nooit zijn aangetroffen, inmiddels
eisen waaraan een geldstuk moet voldoen
gevonden zijn. Een ongecontroleerde
en ontwerper Peter Struycken van het 50guldenstuk zet uiteen hoe in samenwerking opmimaktie beginjaren '80 had deze zo
waardevolle modellen doen verdwijnen in
met de sectie patroonherkenning van de
de enorme massa nog te inventariseren
Technische Universiteit Delft een huwelijk
gipsen. Ik hoop binnenkort deze modellen te
tussen kunst en weteaschap tot .stand
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kunnen publiceren in een van de vaktijdschriften.
Het mooi geschreven hoofdstuk van
Marja Georgiades gaat onder meer in op
de officiële jubileumpenningen in opdracht
van het Koninklijk Huis, de penningen als
geschenk aan koninklijke gasten, de
Vereniging van Penningkunst, alsmede
officiële prijs- en erepenningen. De be-

moeienis van het Koninklijk Huis met de
keus van een kunstenaar was volgens
Georgiades wisselend. Ze schrijft verder,
dat wij naar de smaak van de leden van
het Koninklijk Huis slechts kunnen gissen.
Wie de verschillende afbeeldingen van
penningen ziet, zal met dat giswerk echter
weinig moeite hebben.

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE 97 - 7671 AT VRIEZENVEEN
TEL. 05499-61322 - FAX 05499-61352
MUNTEN: IN- en VERKOOP, TAXATIES, PRIJSLIJSTEN
BOEKEN: UITGEVERIJ, IMPORTEUR van o.a. KRAUSE,
BATTENBERG, OBOL, SCABY, DURST etc.
== Bezoek alleen op afspraak ==

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

t^^^y
NUMISMAAT
gespecialiseerd in provinciale munten, historie en
moderne penningen van alle landen
inkoop, verkoop, taxaties, veilingen
Hoogend 18, 8601 AE Sneek
tel. 05150-17198 - 's maandags gesloten
afspraak aanbevolen

Een selectie schutterspenningen
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Penningnieuws

FRANK LETTERIE

Nicuw werk van medaiUeurs, nieuwe uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten. Goed
reproduceerbare foto's met gegevens sturen
aan F.T.S. Letterie, Hamminkweg 1, 7251 RB
Vorden (05752-2697). Gelieve tevens te
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.

AUKE HETTEMA
Coornhert (75mm)
Nogmaals aandacht voor deze gelegenheidspenning, ontworpen door Auke Hettema.
De foto bij het artikeltje in De Beeldenaar
van maart/april 1990, pag. 64-65, was
helaas van zeer slechte kwaliteit en deed de
penning niet tot zijn recht komen. Ik hoop
dat door deze betere afbeelding nog meer
leden van de unieke gelegenheid gebruik
zullen maken om deze prachtige penning
aan te schaffen. De Vereniging heeft nog
een aantal exemplaren beschikbaar: mw.
M. Kemper-Koel, Mollenburgseweg 60,
4205 HD Gorinchem (01830-26543).
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Genesis
Naar aanleiding van landschapstekeningen
die Auke Hettema in Italië maakte, ontstond
een tiental vrije penningen. Mede gebaseerd
op het poëtische verhaal van de Schepping
in het eerste deel van het boek 'Genesis'
heeft hij de hele serie deze titel gegeven.
In de serie bevinden zich twee penningen
met een randschrift, namelijk DE AARDE NU
WAS WOEST EN LEDIG en DE GEEST GODS ZWEEFDE
OVER DE WATEREN, beide tweezijdig.
De andere penningen in deze serie zijn alle
éénzijdig.
Zonsondergang
Tegelijk met bovengenoemde serie maakte
Hettema een rond reliëf (40cm) getiteld
Zonsondergang, als basisontwerp voor een
geslagen penning.

j'iy

:^f 'ér

^;''i'-:#

DE BEELDENAAR 1990-4
147

EEFKE CORNELISSEN
Tijdens een lange herstelperiode na ziekte,
in een tijd dat zij nog geen grote beelden
op stapel kon zetten, maakte Eefke
Cornelissen twee bronzen gietpenningen
die zeer toepasselijk waren op haar situatie.
A. Abel (S5mm)
Voorzijde: A. Abel, huisarts van de ontwerper
Keerzijde: Een bonsai-boompje. Abel is
amateur-bonsaikweker. De naam is symbolisch verwerkt in het huisje, de A staat op
het dak als een schoorsteen.
Een pijnduiveltje (54mm)
Voorzijde: Een geknield duiveltje met
de kenmerkende staart, bokkepoten en
horentjes.
Keerzijde: Beeldvullende letters zonder
beginpunt - na enig puzzelwerk blijkt men
bij de s te moeten beginnen en vormt zich
het woord SATI'R; in de T staan de initialen
van de kunstenares.

I
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GUUS HELLEGERS
Het uitvUegen van de jongen
Deze bronzen gietpenning (47mm) is een
vrij ontwerp van Guus Heilegers, dat
ontstaan is in de periode 1982 - 1989.
VERLANGEN NMR DE ELXDER - HET NEST WORDT
TE KLEIN'

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Deze erepenning werd ontworpen ter
gelegenheid van het honderd-jarig bestaan
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in
Utrecht.
Voorzijde: Elk kind dat wordt opgenomen
betekent voor de artsen een steeds weer
nieuw ziektebeeld, zij moeten in de behandeling de juiste weg zien te vinden. Voor
het kind werkt het ziekenhuis bedreigend,
een chaos van gangen en ruimten. Voor
beide benaderingen staat het labyrint symbool. De opvang en begeleiding van het
patientje door de medewerkers worden
verbeeld door de holle vorm van deze zijde.
Van de tekst KR-Z^CHT OM TE HELPEN - MACHT

OM TE HELEN - WIL OM TE SPELEN verwijst het
laatste deel naar de keerzijde.
Keerzijde: Twee duiven kiezen de vrijheid,
het labyrint achter zich latend. De bolling
van deze zijde benadrukt de vrijheidsverbeelding. WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS

ANNO 1888
Ontwerp en modelé zijn van Guus
Heilegers. De penning (85mm) is uitgevoerd
in gepatineerd brons bij bronsgieterij Binder
in Haarlem.
PEPE GRÉGOIRE
Penningen en plastieken van Pépé Grégoire
zijn van 15 september t/m 21 oktober te
zien in Galerie De Tweeling, Jonkerstraat 13 te Weurt (08897-77752).

De slag op Kosovo Polje in 1389

MARGREET HOLLEM
. AN
. Laat in de 12e eeuw ontstond in Servië een
onafliankelijk koninkrijk onder de grootzjoepan van Rasjka. Na de dood van
Stefanus Doesjan in 1355 viel het rijk weer
uiteen, hetgeen aanleiding was voor de
Turken om Servië binnen te vallen. Onder
vorst Lazarus leden de Serven een nederiaag
tegen sultan Moerad. De slag vond plaats
op Kosovo Polje ("Merelveld") waar Lazarus
een leger bijeen gebracht had bestaande uit
Bosniërs. Bulgaren, Kroaten en Serven.
Ondanks deze samenwerking waren de
Turkse troepen van sultan Moerad drie maal
zo sterk in aantal. Veel kans op een overwinning had vorst Lazarus niet, doch indien
hij een compromis sloot zou hij Islamiet en
Turks vazal moeten worden. Hij besloot te
vechten voor zijn geloof en vond daarbij de
dood, evenals zijn tegenstander Moerad.
Alhoewel de Turken de slag wonnen, waren
zij dermate verzwakt dat ze zich in Azië
moesten terugtrekken en eerst in 1459 werd

Servië een Turkse provincie. Vorst Lazarus
werd als martelaar voor het geloof heilig
verklaard door het Servische volk en er
ontstonden vele sagen rond deze gebeurtenissen. Servië herdenkt de slag nog tot in
onze tijd als een overwinning voor hun
religie.
Naar aanleiding van het 6e eeuwfeest
van deze overwinning ontwierp de kunstenaar Vojo Bilbija een tweetal penningen.
De heer Bilbija is als tandarts werkzaam
in Twente en maakt in zijn vrije tijd meest
religieuze kunstwerken van bijzondere
intensiteit. Voor het eerst is in 1989 aan de
reeds lange reeks veelzijdige creaties een
tweetal gietpenningen toegevoegd. Wellicht
zal dit aantal in de toekomst nog uitgebreid
worden.
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De voorzijde van de eerste penning toont
de buste van vorst Lazarus in 1389 op 65jarige leeftijd, met de tekst HEILIGE LAZARUS
op een ronde verhoging geplaatst op een
Orthodox kaïis. Links onder het Servische
wapenschild met daarop vier tot e's gestileerde vuurijzers in de hoeken van een
kruis. In het veld zijn klopjes aangebracht:
het jaartal I989; de tekst KOSOVO en de kop
van de Servische held Milos Obelisj, die de
sultan doodde. De keerzijde vertoont de
Servische held Bosko Joegowitsj te paard,
gevolgd door zijn ridders. Op het Servische
vaandel staat de tekst XA GOLGOTHA
HERRIJZENIS; ingesloten door het vaandel ziet
men de berg Golgotha met drie kruizen als
symbool van het offer - men vocht immers
tegen een drie maal zo sterke overmacht.
Het kantschrift geeft de tekst GOD HELP HET

Het onthoofde lichaam bevindt zich in het
door Lazarus in 1376 ge.stichte klooster van
Riavanica in Servië. Alhoewel het niet gemummificeerd is, is het lichaam nog steeds
intact. Ook hier weer een aantal klopjes:
het jaartal I989; de handtekening van de
ontwerper en diens voornaam vojo in de
hoeken van een kaïis.
De keerzijde toont Christus op het schip
van de redding en de letters ic xc, links de
Servische ridders, vóór de slag in devotie
geknield achter hun schilden. Bovenaan
staat de tekst 6OOJAAR KOSOVO, terwijl rechts
langs de rand aflopend de tekst vooR HET
HEILIGE KRUIS EN HET GELOOF IN CHRISTUS iS

weergegeven (
,

SERVISCHE VOLK OM TESAME.N HET GELOOF TE
BEHOUDEN.

l\

Op de voorzijde van de tweede penning
is het afgehakte hoofd van vorst Lazarus
weergegeven, dat volgens de legende al
draaiend als een ster ten hemel steeg.
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Tentoonstellingen

MUNTEN EN PENNINGEN IN FRIESLAND
Vaste opstelling (april t.'m oktober) van het
Fries Munt- en Penningkabinet, Voorstraat
2a te Franeker (05170-3690); geopend
maandag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur.
GELD VAN HET KONINKRIJK Circulatiemunten, proefslagen, bank- en muntbiljetten
van Nederland sinds 1814.
Tot 27 januari 1990 in Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 28 te
Leiden (071-120748); geopend dinsdag t/m
zaterdag 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen
12.00-17.00 uur.
DE STENEN KRACHT 5000 jaar intagli en
cameeën.
Tot 2 juni 1991 in Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet te Leiden (zie
hien'óór).
MONETA GOSLARIENSIS Munten van
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd uit Goslar,
één van de centra van handel in en verwerking van de rijke zilvervoorraden uit
de Rammelsberg.
Verlengd in Niedersachsisches Münzkabinett
der Deut,schen Bank, Georgsplatz 20 te
Hannover; geopend maandag + woensdag +
vrijdag 08.15-15.30 uur en dinsdag+
donderdag 08.15-17.30 uur.
SCHEPEN MET GELD De handel van de
VOC op Azië en de daarbij gebruikte
munten (een licht gewijzigde versie van de
tentoon.stelling die eerder te zien was in het
KPK te Leiden).
Tot 8 september 1990 in Spaar- en Voorschotbank, Torenplein 7 te Surhuister\'een
(05124-1925); geopend maandag t/m vrijdag
12.00-16.00 uur, groepen op afspraak.

DE NEDERLANDSE MUNTSLAG Vaste
opstelling in het Museum van 's Rijks Munt,
Leidseweg 90 te Utrecht (030-910342);
geopend op werkdagen 14,00-16.00 uur,
groepen van meer dan 10 personen uitsluitend op afspraak.
100 JAAR VORSTINNEN OP MUNTEN
EN PENNINGEN Een beeld van de
ontwikkeling die munten en penningen
in de afgelopen honderd jaar doormaakten,
met speciale aandacht voor het nieuwste
50 gulden-stuk.
Tot 28 september 1990 in Museum van
's Rijks Munt (zie hiervóór).
PENNINGEN EN PLASTIEKEN
VAN PEPE GREGOIRE Van 15 september
t/m 21 oktober 1990 in Galerie De
Tweeling, lonkerstraat 1-3 te Weurt (0889777752),
\L\NN DER ARBEIT AUFGEWACHT!
Penningen en grafiek betreffende de
arbeidersbeweging in Duitsland in de
tweede helft van de 19e eeuw.
Van 8 september t/m 21 oktober 1990 in
Westfalisches Landesmuseum, Domplatz 10
te Munster
PROPAGANDA, SYMBOLIEK EN SATIRE
Omgewerkte munten uit de tijd van de
Brabantse omwenteling, 1787-1790,
Tot 31 december 1990 in Museum voor Geld
en Geschiedenis van de Nationale Bank van
België, Wildewoudstraat 9 te Bai.ssel (0922212206); geopend elke maandag 10,0017,00 uur, dinsdag t/m vrijdag uitsluitend
op afspraak.
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ROBERT SCHULMAN
Het zal even wennen zijn.
Met ingang van 1 j a t i u a r i 1 9 9 0 niet meer naar Amsterdam,
maar naar het schildersdorp LAREN.
Voor:
MUNTEN

Van de oudste tijden (+ 700 v. Chr.) tot heden van de gehele wereld.

PENNINGEN

Van de Renaissance tot ± 1940, géén moderne commerciële uitgaven.

BOEKEN

Onmisbaar voor iedere verzamelaar. Op ieder gebied, moderne en
antiquarische boeken.

PAPIERGELD

Een jong verzamelgebied met toekomst.

VEILINGEN

Hierdoor kunt u enkele stuks of complete verzamelingen verkopen.
Via onze veiling-catalogi bereikt u verzamelaars over de gehele wereld.

TAXATIES

Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en verkoop.

PRIJSLUSTEN

Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten.

MANCOI4JSTEN

Indien ingezonden berichten wij u nieuwe aanwinsten,
die op uw lijst voorkomen.

GARANTIE

Wij garanderen alle door ons verkochte voorwerpen op
echtheid en kwaliteit.

ADVIEZEN

Gevorderde en beginnende verzamelaars helpen wij graag verder op weg.

ROBERT SCHULMAN
Hét adres voor iedere verzamelaar
NAARDERSTRAAT Ó7 - 1251 BG LAREN (NH) - TELEFOON 02153-10056
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Het Nederlandse bankbiljet
Een chronologisch overzicht

J.J. GROLLE

I Crili.sch
Commentaar. A'7?C
27 september 1952
2.Mat. 6:19
i Speciale catalogus
ran de postzegels
ran Nederland
('s-Gravenhage 1978)
nrs 223. 277, 286,
298. 308.309. 412.
492, 494
•* Zie paragraaf 18
5 Archief De
Nederlandsche Bank:
bespreking Johez van
II februari 1950
6 Frits Adolf
Eschau2ier(18891957). architect
(Am.stelbrouwerij.
modernisering Rijksmu.seuni); opleiding
te Delft, Londen en
Wenen, 1948 bijzonder hoogleraar Delft.
Ontwerpen met
portretten van de
bouwmeesters
Hendrick de Keyser,
Jacob van Campen
en H.P. Beriage in
samenwerking met
architect B.B.
Westerhuis; zie
j. HOLTEN Het Nederlandse bankbiljet en
zijn vormgeiing
(.Amsterdam/Leiden
1987) 166-167

23. De eerste erflaters
De serieus bedoelde bezwaren die de heer
Zandt in 1953 te berde bracht, waren een
jaar eerder al voorafgegaan door bezwaren
in de vorm van spot: ludieker, maar niet
minder onverdraagzaam. Een critisch
commentator van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant^ veronderstelde dat model Salomo
de eersteling was van een Bijbels prentenboek. Hij meende op de andere biljetten
Mozes, Paulus en de Prediker te mogen
verwachten. Ja, op de hoog.ste coupure van
1000 gulden zou zelfs Christus verschijnen
met de vermaning: Verzamel Ugeen
schatten op aarder Ten onrechte. Sinds
1928 heeft Enschedé met de postzegels die
hij produceerde ondubbelzinnig de weg
gewezen die ook het bankbiljet inmiddels
was opgegaan. Toen waren kinderzegels
in omloop gebracht waarop Nederiandse
natuur- en scheikundigen waren afgebeeld,
onder wie Christiaan Huygens. Uit een
bredere culturele context stammen de
portretten die sinds 1935 op de zomerzegels
zijn opgenomen. Een gerichte selectie levert
op: Sweelinck in 1935, Erasmus in 1936,
Vondel in 1937. Rembrandt en Boerhaave
in 1938, De Ruyter in 1943, Johan de Witt
en Hugo de Groot in 1947.-^ Achteraf
beschouwd een reeks wel heel bekende
figuren.

en minister-president Drees bepaalde zij
ook nog: De voorstelling op een bankbiljet
mag geen opvoedende ofpredikende
betekenis hebbend Een maand later opperde
dr Holtrop die historische figuren te ontlenen aan het cultuurhistorische werk van
Jan en Annie Romein dat vlak voor de
ooriog was gepubliceerd: Erflaters van onze
beschaving, Nederlandse gestalten uit zes
eeuwen. Hiermee was de conceptie van de
serie Erflaters een feit. Behalve uit de
thematische eenheid van historische gestalten zou de samenhang van deze serie ook
moeten blijken uit het formaat van oplopende grootte bij biljetten van oplopende waarde. Evenals het portret zou dit kassierskenmerk bovendien de herkenbaarheid van
de afzonderlijke coupures moeten bevorderen, waartoe tevens de kleurstelling zou
bijdragen.

Voor de realisering van deze serie dacht
men niet meer zo zeer aan een besloten
prijsvraag, maar wilde men een meervoudige opdracht verstrekken aan een aantal
ontwerpers uit verschillende disciplines. Zo
kregen in juli 1950 de architect Eschauzier*',
de illustrator Doeveren de lithograaf Escher*^
het verzoek voorontwerpen te maken voor
biljetten van 10. 25 en 100 gulden. Ook
Sleper die zeer ontdaan was door de afwijzing van zijn Sint Franciscus kreeg, zelfs
met enige voorkeur, het verzoek om weer
Toen in 1949 Slepers ontwerp met Sint
Franciscus werd afgekeurd, sneuvelde daar- mee te doen.'-* Prof Eschauzier kwam in
november 1950 de eerste ronde niet door;
mee de Nieuwe serie definitief en werd
zijn ontwerpen vond men esthetisch en
voorgoed een streep gezet onder het
technisch
ongeschikt voor waardepapier.
fantasieportret. Inspelend op de trend die
De
portretten
waren te klein en twee van
Cachet in 1933 kennelijk onder invloed van
zijn
historische
personages kwamen niet in
Enschedé al had gedemonstreerd met
het
werk
van
Romein
voor. Na nadere
Lavoisier*, koos de Bank in februari 1950
instructie werd de drie andere ontwerpers
opnieuw voor het portret van een histoverzocht herziene voorontwerpen te maken.
rische figuur, bv. een Staatsman of een
In de tweede ronde sneuvelde Slepen zijn
Geleerde, wiens antecedenten tot uiting
zouden moeten komen in het hele ontwerp. ontwerpen werden eind mei 1952 afgeweOnbewust vooaiitlopend op de NRC-criticus zen omdat de keerzijden stilistisch en
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technisch niet harmoniëerden met de voorzijden. Ook de ontwerpen van Escher
werden afgewezen; de keerzijden waren
te overiaden van compositie en lieten een
optimaal gebruik van het watermerk niet
toe. De ontwerpen van Doeve genoten uiteindelijk de voorkeur. Meesterlijk had deze
het doorzichtregister weten te verwerken in
cartouches rond de medaillons voor het
watermerk. Op 19 juni 1952 kreeg Enschedé
dan ook van de Bank opdracht om de voorontwerpen van Doeve uit te werken tot
definitieve biljetten, hetgeen inhield dat de
ontwerpen die de kunstenaar nu zou maken
door de mangel van de technische mogelijken wenselijkheden van de drukker werden
gehaald. Dat de opvattingen van kunstenaar
en drukker niet met elkaar strookten was dit
maal niet onoverkomelijk: de vriendelijke
goedlachse Doeve paste zich zonder al te
grote protesten aan. Zijn speelse en vrolijke
ontwerpen in felle en exotische kleuren
werden daardoor tot strakke en voorname
gravures in gedekte en afgemeten tinten.
Hierbij stond Enschedé overigens de

herkenbaarheid van de biljetten voor ogen.
Het ging er niet om hoe Doeve de erflaters
zag, maar hoe het publiek ze het beste zou
herkennen en daarom wenste de drukker
een normale reproduktie, een natuurgetrouwe weergave van bekende portretten.
De Bank gaf ook duidelijk voorkeur aan
deze opvatting.
De ƒ lO-coupure droeg het portret van
de rechtsgeleerde Hugo de Groot (15831645)^'^ en werd dan ook model Hugo de
Groot genoemd. Op de keerzijde trof men
het zwaard der gerechtigheid en een weegschaal aan als symbolen van het recht en
een wereldbol met twee scheepjes als verwijzing naar Grotius' werk Mare liberum
(De vrije zee, l609). De voorzijde werd met
driekleuren plaatdruk in blauw, bruin en
groen bedrukt op een offset-ondergrond.
De handgravure was gemaakt door W.Z.
van Dijk. De keerzijde was alleen met offset
bedrukt in een blauwgrijze hoofdkleur. Het
blauwgrijze veiligheidspapier kwam van Van
Houtum & Palm en had als watermerk een
druiventros met bladeren met vertikaal

"^ losef Ferdinand
CÈppo') Doeve (19071981), autodidact,
reciametekenaar,
decorontwerper,
cartoonist en illustrator: schilderde
tevens in magischrealistische trant; vgl
1', SCHEEN Lexicon
Nederlandse heeldende kunstenaars 17501950.1 ('s Gravenhage 1969) 268
* Maurits Cornelis
Escher (1898-1972),
graficus (litho's en
houtsneden) met
grote voorkeur voor
geometrische vormen;
vgl SCHEEN I, 1969, 32.
Ontwerpen met
'exact-wetenschappelijken': Antoni van
Leeuwenhoek (met
microscoop), Simon
Stevin (met 'clootcrans') en Christiaan
Huygens (met slingeruurwerk); zie BOLTÏN
(1987) 167-169
9 Ontwerpen met
'predikers van verdraagzaamheid';
Hugo de Groot,
Erasmus en Dirck
Voikertsz Coornhert;
zieBOLTEN (1987) 170171
1" Om typografische
reden gespiegeld
afgebeeld naar een
portret uit 1631 door
Michieljanszvan
Mierevek (1567-1641)
in het bezit van het
Rijksmuseum te
Amsterdam

'.si

Bankbiljet/10-1953
'Hugo de Groot'
(83x14,7cm):
collectie DNB
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'1 Er zijn ook oplagen met watermerk
zonder repeterende
waardeaanduiding:
\'gl Staatscourant
1965-88 11 mei 1965;
zie p. SOFTENS Lijst \an
door De Nederlandsche Bank uitgegeven
bankbiljetten Het
Xeclertandse bankbiljet en zijn vormlieving (Amsterdam/
Leiden 1987;
1 BOLTEN ed.) 233312. n r l 6
'2 Staatscourant
1954-165, 27 augustus
1954

repeterend de waarde-aanduiding 10,
gemodelleerd door de drukker'i Het formaat van de biljetten was 8,3 cm bij 14,7 cm.
Dit model was gedateerd op 23 maart 1953,
de eerste creatie vond plaats op 28 oktober
1954 en op 1 november 1954 kwam het in
circulatie.!- op 19 januari 1978 werd het
buiten omloop gesteld.'•"*
Ook op 1 november 1954'2 kwam een
nieuwe coupure van 100 gulden in omloop,
waarop de humanist Desiderius Erasmus
(1469-1536)''' was afgebeeld, naar wie het
biljet model Erasmus werd genoemd. Op de
keerzijde werd de vogel Phoenix opgeno-

men als symbool van loutering. Zowel voorals keerzijde werden met plaatdruk op een
offset-ondergrond bedrukt in een bruine
hoofdkleur. De portretgravure werd vervaardigd door W.Z. van Dijk. De biljetten
hadden een afmeting van 9,7 cm bij l6,9 cm
en waren gedrukt op geelachtig veiligheidspapier van Van Houtum & Palm met een
mercuriuskop als watermerk, gemodelleerd
door P Couvez. Dit model was gedateerd
op 2 februari 1953, de eerste creatie vond
eveneens op 28 oktober 1954 plaats en ook
de circulatieperiode kwam overeen met
model Hugo de Groot.''

13 KB 116 van
5 maart 1977;
Staatscourant 197774,18 april 1977;
totaal gecreëerd
612,745.600 stuks in
series van 100.000
'4 Naar een miniatuur
van Hans Holbein de
Jonge (1497-1543) in
het bezit van de
Öffentliche Kunsts;immlung te Basel
15 Totaal gecreëerd
258.636.000 stuks in
.series van 100.000;
zie soETENS nr 96

Bankbiljet f 1001953 'Erasmus'
(9.7xl6.9cm):
collectie DNB

3 VR031SM7

'

3 VR 0 3 6 8 8 7

Bankbiljet/25-1955
'Christiaan Huygens'
(8.7x15.5cm);
collectie nSB

EDEHLANiJSCHE BANK
AAA 0 0 0 0 0 3

^'/'t

A AA.OÖOO03 .
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De ƒ 25-coupure werd model Hiiygens
genoemd, naar het portret van de wis- en
natuurkundige Christiaan Huygens (16291695)'^ afgebeeld in het uniform van de
Académie Royale. Dit portret was ook al
voorgekomen op de kinderzegel van I2V2
cent uit 1928 in een ontwerp door Jan
Sluyters, op het afgekeurde voorontwerp
voor 10 gulden door Brinks^'' en op het
voorontwerp voor 100 gulden door Escher
(1951). Op de keerzijde werden symbolen
van Huygens' wetenschappelijke arbeid
afgebeeld: uurwerk en luchttrillingen.
De voorzijde werd met plaatdruk op een
offset-ondergrond bedaikt in de hoofdkleur
rood; voor de keerzijde werd alleen offset
gebruikt. De handgravure werd wederom
gemaakt door W.Z. van Dijk en het geelgroene veiligheidspapier door Van Houtum
& Palm. Dit had een portretwatermerk met
het hoofd van Huygens en horizontale
en vertikale golflijnen, gemodelleerd door

G. Franfoys.'*' De biljetten hadden een
afmeting van 8,7 cm bij 15,5 cm. Doeve had
zijn uiteindelijke ontwerpen steeds de willekeurige datum 10 april 1952 gegeven en Van
Dijk had die op zijn werktekeningen voor
de gravure overgenomen in afwachting van
een definitieve datum. De aanmaak van
model Huygens kostte nogal wat tijd zodat
besloten werd de datering drie jaar op te
schuiven en te wijzigen in 10 april 1955.
Men realiseerde zich evenwel niet dat de
oude datum gefingeerd was en dat de
nieuwe datum op Eerste Paasdag viel. Pas
op 24 februari 1956 kon de eerste oplage
gecreëerd worden en op 26 maart daarop
kwam het biljet in circulatie.''^ Op 19 januari
1978 werd het buiten omloop gesteld, tegelijk met Hugo de Groot en Erasmus.-"
Met deze biljetten was de reeks Erflaters
in eerste aanleg gerealiseerd. Weldra zou
hij worden aangevuld met de modellen
Boerhaave, Rembrandt en Johan de Witt.

ï^ Ontleend aan de
grawire door Jean
Antoine Fréquet de
\'aurose in Huygens'
Tmilé de la lumiere
(I69O) naar een schilderij door Xicolaas
.Maes (1634-1693)
1^ Zie paragraaf 19.
noot 13
1* Gerard Franjovs
(geb. 1907), volgde
Opleiding Tekenleraren te Amsterdam,
tekenaar, beeldhouwer en medailleur
te Apeldoorn: vgl
SCHEIEN I. 3 4 7

19 Staatscourant
1956-32.
l4 februari 1956
2** Totaal gecreëerd
408.192,000 stuks in
series van 100.000:
zie SOFTENS nr 43

Graveurstekening
door W.Z. van Dijk
naar Doeve voor
model Christiaan
Huygens: collectie Joh.
Enschede & Zonen
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Tentoonstelling 'Geld van het Koninkrijk'

K.^RF.L SOUDIJ^

GELD VAN HET
KONINKRIJK

ICTKDNINIIKUIK
BINET

affiche ivor de
tentoonstelling 'Geld
van het Koinnkrijk'
iRijksmiiseiitti Het
Kotiinklijk Penningkabinet. Leiden: nog
lot januari 1991)

Wat is geld waard? Midden in de tentoonstelling 'Geld van het Koninkrijk' treft de
bezoeker een vitrine aan waarin een
huishoudboekje van omstreeks 1950 ligt;
een uitnodiging om even .stil te blijven staan
bij het vraagstuk van de geldontwaarding.
Wie de koopkracht in een nog wat breder
perspectief wil bezien, treft aanvullend
materiaal in deze vitrine aan. Wat kost een
nacht in een hotel? In de vitrine ligt een
rekening uit 1990: iemand moest voor een
tweepersoons kamer het bedrag van ƒ 150
neertellen. Er wordt ook een hotelrekening
van een eeuw geleden gepresenteerd.
De reiziger uit die tijd was eigenlijk veel
duurder uit, want hij betaalde ƒ 5,50 voor
een nacht in een hotel. De bedragen zijn
niet helemaal goed vergelijkbaar:

Verzamelbanden
voor De Beeldenaar
Voor het handig en overzichtelijk bijeenhouden van de
jaargangen van De Beeldenaar 1 t/'m 13 zijn zolang de
voorraad strekt verzamelbanden verkrijgbaar, uitgevoerd in
'Beeldenaarblauw' met zilveropdruk. In deze pennenband is
plaats voor 10 exemplaren van De Beeldenaar. Onmisbaar
voor abonnees voor wie De Beeldenaar een blijvende
waarde vertegenwoordigt!
Gereduceerde prijs (inclusief portokosten): één exemplaar
voor/ 15, twee exemplaren voor ƒ 25, drie exemplaren
voor ƒ 35 en ieder volgend exemplaar voor ƒ 10.
Te bestellen door overmaking van het bedrag op
postgironummer 5761252 t.n.v. Stichting De Beeldenaar,
Amsterdam, onder vermelding van "... verzamelband(en)
De Beeldenaar"; toezending volgt dan per omgaande.

waarschijnlijk sliep de gast honderd jaar
geleden in een eenpersoonskamer. Daar
staat tegenover dat de kamer van een eeuw
terug inclusief drank was. in tegenstelling
tot die uit 1990.
In de tentoonstellingszaal van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet
te Leiden heeft de Franse revolutie sinds
februari van dit jaar plaats gemaakt voor
een expositie over het geld van het
Koninkrijk der Nederianden. In een tiental
vitrines wordt dit onderwerp zeer breed
aangepakt. We worden van een vitrine over
het nieuwe Koninkrijk snel doorgeleid naar
een tweede, met als onderwerp de grote
geldsanering van 1845. Daarna volgt
informatie over 'nieuwe bankbiljetten'.
Vervolgens is 'goud en brons' uit de tijd van
Willem III aan de beurt. De volgende vitrine
laat de bezoekers een sprong maken naar
koloniaal geld.
Wie de tentoonstelling in de aangegeven
richting doorloopt, kan na de koloniën even
op adem komen bij het bovengenoemde
onderwerp koopkracht. Daarna gaat de
expositie verder met koningin Wilhelmina.
Naast deze vitrine is een bord opgesteld
waarop we kunnen zien dat haar moeder,
koningin Emma. postuum op bankbiljetten
is afgebeeld. Vervolgens is een vitrine
gewijd aan het geld in de Tweede Wereldoorlog. De naooriogse periode krijgt aandacht onder het kopje 'drie vorstinnen'.
Aan het eind van deze tentoonstelling staat
dan nog een vitrine over elektronisch geld:
hier kan men mijmeren over toekomstige
ontwikkelingen. Tot de vaste uitrusting van
de tentoonstellingszaal behoren de twee
computers waarmee men nog allerlei
informatie over het geld van het Koninkrijk
op kan roepen. Deze computers vormen nu
een aardige ondersteuning van de tentoonstelling.
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Het tentoongestelde materiaal is prachtig
en de vitrines zijn met smaak ingericht.
Toch wordt een zware wissel getrokken op
het begripsvermogen van de bezoekers.
Wie van de ene naar de andere vitrine
loopt, maakt niet alleen forse stappen door
de tijd: ook het soort onderwerp dat aan de
orde wordt gesteld, verspringt snel.
Persoonlijk heb ik nogal wat moeite om van
muntgeld op papiergeld over te schakelen;
de tentoonstelling dwingt me om tegelijkertijd ook te letten op allerlei aspecten van
geldpolitiek, kunstzinnige vormgeving,
de verhouding tussen het vaderiand en
de (voormalige) koloniën, oorlog en vrede,
levensomstandigheden, verieden en toekomst.
Zoals in het eerste nummer van deze jaargang van De Beeldenaar al is aangekondigd, is bij de tentoonstelling een boek
verkrijgbaar. Geld van het Koninkrijk-werd
geschreven door Hans Jacobi en Bert van
Beek, uitgegeven door Pampus te Amsterdam. Dit boek is thans verkrijgbaar voor de
lage prijs van ƒ 14,95; het verscheen in 1988
als spaarpremie voor een bank, maar was
toen niet te koop in de boekhandel.
Het verdient aanbeveling om dit boek te
lezen. Sterker nog: de tentoonstelling is te
beschouwen als een extra illustratie van het
boek (dat op zichzelf al rijk geïllustreerd is).
Ook het boek kent een zeer brede opzet,
al ontbreken het electronisch geld, het huishoudboekje en de hotelrekeningen.
De uitwerking is didactisch verantwoord
(lees: het is een mooi geschreven boek); het
boek dwingt je ook niet om vóór sluitingstijd de zaal te veriaten. De kleurenfoto's en
vergrotingen leren ons om meer oog te
krijgen voor de schoonheid van munt- en
papiergeld. Wie daar na lezing van dit boek
door gegrepen is, kan zich vervolgens naar
de zaal van het KPK begeven om te kijken
of geld er in echtheid ook zo mooi uitziet.
Dus draai de zaak eens om: beschouw dit
keer het boek niet als catalogus van een
tentoonstelling; zie de tentoonstelling als
iets extra's bij het boek Geld van het
Koninkrijk.

Aankondiging
E.J.A. VAN BEEK / J. FORTUYN DROOGLEEVER

KAKEL SOUDIJN

Geslagen te Zutphen. De stedelijke muntslag
( Z u t p h e n 1 9 9 0 ) De walburg Pers, ISBN 90-6011-7034. 54 blz. geïllustreerd, ƒ 15

Op de onlangs te Zutphen gehouden
voorjaarsvergadering van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde werd een nieuw boek over
de muntslag van die stad ten doop gehouden. Over de stedelijke muntslag in
Zutphen is in de vorige eeuw gepubliceerd
door de predikant J.C. Schultz Jacobi;
aantekeningen van diens hand zijn door
P.O. van der Chijs gebruikt voor zijn publikatie over de heren en steden van Gelderland. In het voorwoord bij hun nieuwe
boek merken Van Beek en Fortuyn
Droogleever op, dat later wel onderzoek is
gedaan naar deelaspecten van de muntslag
te Zutphen, maar er is sinds het werk van
Schukz Jacobi en van Van der Chijs geen
grotere publikatie meer verschenen over dit
onderwerp.
In hun tekst over de stedelijke muntslag
van Zutphen maken Van Beek en Fortuyn
Droogleever duidelijk, dat over dit onderwerp veel te speculeren valt. De auteurs
schrikken daar niet voor terug: magere
gegevens proberen zij aan te vullen tot een
sluitend betoog. Dat is een van de verdiensten van deze uitgave, want met hun
hypothesen dagen de auteurs anderen uit
tot verder onderzoek. Vanaf bladzijde 37
bevat het boek een door Fortuyn
Droogleever samengestelde catalogus. De
eerste muntperiode wordt gesteld op 14791480; toen werden witpenningen of gedeelten daarvan in Zutphen geslagen.
De tweede periode valt in de jaren 15821583. De derde muntperiode vinden we in
1Ó04-1605. Daarna duurt het tot 1686 voordat de vierde en laatste periode aanbreekt;
deze eindigt in l692.
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Twee dispuutpenningen

OLGA N. KEUZENKAMPROOVERS

Kees Rüüiers. Dispuut
'Yitnwim'. 1949.
(48mm)

Kees Koovers Dispinil
'Carel van Mander'. ai
l950(S2iiiiiii

Het afscheid van mevrouw drs G. van der
Meer als conservatrice van de afdeling
penningen van het Koninklijk Penningkabinet deed me onwillekeurig temgdenken
aan mijn afscheid in 1954. Weliswaar was ik
werkstudent - voor drie dagen in de week en was ik maar vijf jaren werkzaam aan het
Penningkabinet, maar nog steeds heb ik er
plezierige herinneringen aan. Niet alleen
was de wijze van samenwerking onderling
tussen staf en personeel bijzonder soepel,
maar ook waren er landelijk en internationaal vele goede contacten.
Wat mij persoonlijk betreft: het was geen
enkel bezwaar dat ik ondenverpen van mijn
doctoraal-studie combineerde met werkzaamheden voor het Penningkabinet. Daar
ik in Leiden de nodige steun ontving van
professor dr H. van de Waal, auteur van
Drie eeuwen Vaderlandsche Geschieduitbeelding ('s-Gravenhage 1952) en op
het Penningkabinet door de directeur
dr H. Enno van Gelder gestimuleerd werd
een bepaald onderwierp uit de collectie te

kiezen als studieobject, kon deze combinatie samengevat worden in een catalogus
voor het Penningkabinet die tegelijkertijd
doctoraalscriptie was. Het geheel werd
gedrukt in hel Jaarboek van het Koninklijk
Sederlandsch Genootschap voor Munt- en
Penningkunde (1953). Een keurig verzorgde
overdruk met de titel 'De Noord-Nederlandse triumfpenningen, geslagen tussen 1567
en l648' kon op deze manier in Leiden
worden ingeleverd. Dankzij de voortreffelijke hulp van staf en personeel van het
Penningkabinet kon in de stijlvolle zaal
van het kabinet, toen nog aan het Lange
Voorhout in Den Haag, een fraaie tentoonstelling ingericht worden. Het was een
genoegen prof. Van de Waal daar te ontvangen, rond te leiden en mijn catalogus
c.q. scriptie toe te lichten. Als zoon van een
edelsmid genoot hij bovendien bijzonder
van het fijne precisiewerk van deze geslagen penningen. Achteraf nog veel hulde aan
allen die mij toen zó behulpzaam waren.
Het hele 'bedrijf van het Penningkabinet
was bijzonder levendig: behalve zelf 'zilver
poetsen' ook inrichten van tentoonstellingen,
ontvangen en te woord staan van mensen
die om inlichtingen vroegen, rondleidingen
houden, lezingen geven o.a. voor de
Numismatische Kring, artikeltjes schrijven
voor De Geuzenpenning, meedoen in de
activiteiten van de Vereniging voor Penningkunst e.d.
Toen wij, als kunsthfstorische studenten in
Leiden, naast het bestaande dispuut 'Artes'
een nieuw dispuut oprichtten, genoemd
naar de bouwmeester en architectuurtheoreticus Vitruvius, wilden we voor de
leden een penning laten maken. In het
achterhoofd hadden we eigenlijk een soort
Pisanello, met het portret van Vitruvius,
op de manier zoals Romeinse keizers zich
lieten afbeelden op munten en medaillons.
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De praktijk werd dat mijn vader - die toen
zijn atelier vlakbij het Voorhout had - het
ontwerp wel wilde maken.
Wij zochten een motief of een symbool,
dat zowel de belangstelling voor de Oudheid uitdrukte, als de herwaardering daarvan in de Renaissance. De tien door Vitruvius geschreven boeken De Architectlira
(25-23 v.Chr) werden in de Renaissance
weer ontdekt. Van die tijd af waren zij een
waardevolle bron van kennis voor architecten, die theorieën uit de Oudheid weer
toepasten in eigen tijd. Het werd tenslotte
het - op verschillende wijzen te duiden symbool van het opdelven van een kruik
door een 'jongeling'. Zowel het idee 'muntvondst' (het opgraven van een oude kostbare schat) als de bijbelse gedachte maar
wij hebben deze schat in aarden vaten
(II Corinthe 4,7) speelt hierin een rol.
In ieder geval is de aandacht en het
enthousiasme voor het verioren gewaande
kostbare goed uit het verieden - versluierd tot uitdrukking gebracht.

Ruetere.a. -genoeg om, zonder enige
pretentie van volledigheid, een denkbeeld te
geven van het aandeel dat de vrije beeldhouwkunst heeft in deze vorm van uiterste
gebondenheid.

Geïnspireerd door de penning van
'Vitaivius' liet ook het Amsterdamse kunsthistorische dispuut 'Carel van Mander'
een penning maken, eveneens door Kees
Roovers. De Nederiandse kunstschilder
Carel van Mander is vooral bekend door zijn
Schilder-boeck, voor het eerst verschenen in
l604. Dit is een zeer belangrijke bron voor
de Nederiandse kunstgeschiedenis.
Typerend is, dat uit de verschillende
schetsen die mijn vader maakte, gekozen
werd voor het symbool van de evangelist
Lucas: een stierekop met een opengeslagen
evangelieboek. Sint Lucas heeft volgens een
vroeg-middeleeuwse legende de Madonna
geschilderd en daardoor is hij vanouds de
patroon van de schilderkunst.
Zowel van de Vitruvius-penning als van
de Carel van Mander-penning kreeg de
Eén exemplaar van deze penning werd
maker een exemplaar met op de keerzijde
geschonken aan het Koninklijk Penningde tekst VOOR DE ONTWERPER KEES ROOVERS.
kabinet. De gietvorm werd bewaard bij de
'Zilverfabriek' te Voorschoten, zodat jongere Deze exemplaren werden na zijn overlijden
in 1978 - hij was geboren in 1890 - aangedispuutleden - tegen kostprijs - een
troffen in zijn nalatenschap, samen met de
penning konden bestellen. Toen A.M.
Hammacher in de reeks 'De schoonheid van ontwerpschetsen voor de Carel van Manderpenning.*
ons land' zijn boek Beeldhouwkunst van
deze eeuw (Amsterdam 1955) publiceerde,
Wegens mijn huwelijk en de daaruit volgenraadpleegde hij daarvoor ook de collectie
de verhuizing naar Groningen, verliet ik
penningen van het Penningkabinet.
- met hartzeer - het Penningkabinet. Ik heb
Op pag. 62 schreef hij Behalve de hier
er echter goede herinneringen en contacten
afgebeelde troffen bijvoorbeeld penningen aan overgehouden.
van Han Richters. Kees Roovers, Gerda
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* Deze ontwerptekeningen en de
Carel van Manderpenning schonk
.schrijfster in 1990 aan
het Penningkabinet
(Red.)
Ontuerptekeningen
roordemrige
penning (helft ware
grootte)

RIETDIJK bv
Gespecialiseerd in het veilen van Numismatische collecties

Voor inlichtingen:
Rietdijk bv
Noordeinde 41
2514 CC Den Haag
tel. 070-3647831
fax 070-3632893

"Uw munten worden behandeld, alsof deze van onszelf zijn"

Rietdijk bv
een kwestie van vertrouwen sinds 1919

Muntfiandd Vtrscfioor

KAMPEN Halve Nobel op de Vlaamse voet z.j. (1590-1594)
Vz.:MON-AVR.CIVl.CAMPEN.VALO.-.FLAN.
Kz.i.NISI.DOMINVS.SERVAVERIT.CIVITATEM.FRVSTRA
Delm. 1104. 3,29 gram. Uiterst zeldzaam. Zeer fraai ƒ 3-250,Ex. Virgil Brand coll., 17-18 mei 1984, lot 454.

meretsin^ef' iz
3231 vk strijen.

teC : 0 1 8 5 4 - 1 7 1 9
ni

jCicf n.v.m.R.

fax: 01854 _442-4
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Onbekend maakt onbemind
Munten in de wereld van de Islam

13. Klein-Azië verandert van gezicht
Heden ten dage vereenzelvigen wij KleinAzië zonder meer met Turkije, zeker zij die
b.v, tijdens een vakantie dit land met eigen
ogen hebben leren kennen. Wie echter iets
meer verlangt dan zon en zee, komt al heel
snel tot het besef dat dit gebied met zijn
oude geschiedenis eigenlijk nog maar
betrekkelijk kort met Turken is bevolkt.
Wie er voordien hadden gewoond en wat er
van hen geworden is, leert in kort bestek dit
verhaal waarbij met name de numismatiek
tijdens deze verandering van bevolkingssamenstelling aan de orde komt.
Toen in 1071 de Byzantijnse keizer
Romanus IVDiogenes bij het Armeense
plaatsje Manzikert (thans Malazgirt) door de
opaikkende Seldjoeken verpletterend werd
verslagen en gevangengenomen, behoorde
Klein-Azië al sedert het begin van onze
jaartelling tot het Romeinse en later Byzantijnse Rijk. Daarvóór had het deel uitgemaakt van Griekse (Hellenistische) en
Perzische rijken en als we dan verder in
overweging nemen dat het gebied een soort
'landbrug' vormt tussen Europa en de
Oriënt, is het duidelijk dat dit alles zijn sporen heeft nagelaten op de bevolking van dit
land.
De strijd tussen Byzantijnen en Islamieten dateerde al uit de beginjaren van de
Islam, waarbij de laatsten hun tegenstanders
in snel tempo hadden verdreven uit Palestina, Syrië en Noord-Afrika; hoewel zij daarna wel eens waren doorgedrongen tot voor
Constantinopel en in het hart van KleinAzië, was toch in de loop der eeuwen een
soort status quo-lijn ontstaan dwars door
het bergland van het huidige Oost-Turkije.
In dat ruige land woonden de in het laatste
deel van de 3e eeuw tot het Christendom
bekeerde Armeniërs; nadat zij eeuwenlang
te lijden hadden gehad van de strijd tussen

Byzantijnen en Sassaniden, raakte Armenië
in het midden van de 7e eeuw onder
Arabische heerschappij. Gelukkig voor hen
verzwakte het kalifaat van Baghdad meer
en meer, zodat in 885 de Armeniërs onder
Asjot I een zelfstandig koninkrijk konden
vormen. In de 10e eeuw verplaatste Asjot III
de hoofdstad van Kars naar Ani en onder
Gagik I (989-1020) beleefde het koninkrijk
van Ani haar gouden periode. Het op de
loer liggende Byzantium slaagde er in 1045
in dit rijkje te annexeren, maar door het
christelijke Armenië machteloos te maken,
viel een bufferzone tegen de gevaren uit
het Oosten weg. De steeds toestromende
Seldjoekenhorden verwoestten in 1064 de
oude Armeense hoofdstad, waarna een
jarenlange guerrilla volgde tegen de Byzantijnen zelf met als hoogtepunt de slag bij
Manzikert. Dit feit leeft nog zo sterk bij de
Turken dat zij 900 jaar later een grote
herdenkingsmunt uitgaven met daarop een
afbeelding van Seldjoekenaanvoerder Alp
Aislan (Turks voor 'dappere leeuw'), die
zijn oom sultan Toeghril Beg in 1063 was
opgevolgd.
Bij de veroveraars hadden leden van de
stam der Yabgoeloe behoord; na de dood
van Alp Arslan in 1072 trokken zij het reeds
door de andere Seldjoeken afgestroopte
Klein-Azië binnen. Zij vestigden zich echter
in dit 'bilad i Roem' (= het land der
Romeinen) onder leiding van hun emir
Soeleiman bin Qoetalmisj. De Byzantijnen
die slag op slag te verduren hadden gekregen - zij hadden in 1071 ook hun laatste
steunpunt in Zuid-Italië, nl. Ban aan de
Noormannen verloren - waren politiek verdeeld en verzwakt, terwijl zij niet konden
rekenen op de naar onafhankelijkheid
strevende Franse bevelhebber van hun
huursoldaten in Klein-Azië. Soldatenopstanden en verdergaande concessies maakten
het mogelijk dat Soeleiman in 1077 zelfs
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L. BOEZELIJN

• T.i. DEMjs Muntshig
van het Koninkrijk
der Armeniërs in
Cilicië. 1198-13" Df

Beeldenaar 6 (mi)

Turkije. 50 lira 1971
(zilver 34mm)

Fals van de
Danisjmendiden van
Sivas, geslagen onder
Malik Mohammed II.
AD 1154-1142 (koper
26mm). De volledige
tekst luidt: OM
MEAHKI cnACHC
PQMANIAC KAI
ANATO AHC
IVIAXAMATIC =
Om meliki spases
romanias kaianatoles machamatis
(De koning van
geheel Rome en
Anatolië. Mohammed)
Ondanks het volkomen Griekse uiterlijk
van deze munt, is de
gebruikelijke Griekse
benaming voor
koning 'hasileos' hier
reeds vervangen door
het Arabische 'malik'
dat hetzelfde betekent.

Nicea (thans Iznik) tot zijn hoofdstad kon
maken. Wat naar Byzantijns voorbeeld
Anatolië (= het land van de zonsopgang)
heette, leek definitief voor hen verloren te
zijn gegaan; tekenend voor de moeilijke
situatie waarin de Byzantijnen zich bevonden, is het feit dat het reeds vijf eeuwen
onveranderd gebleven gehalte van hun
solidus en de latere stamenon nomisma
vanaf 1034 temgviel van meer dan 20 karaat
naar slechts 8 karaat in 1081. De verovering
van Nicea door Soeleiman was de direkte
aanleiding voor de naar Cilicië geëmigreerde Armeniërs om zich van de Byzantijnen af
te scheiden en een zelfstandig koninkrijk
Klein-Armenië te vormen. De geschiedenis

van dit christelijke rijkje en de interessante
numismatiek er\'an valt buiten het bestek
van deze serie, maar is voor geïnteresseerden nader te bestuderen in het artikel van
de hand van E.L. Denijs.* Zoals hiervóór
vermeld, leek geheel Klein-Azië in handen
van de Islam te vallen; het Byzantijnse rijk
werd echter op tijd gered door generaal
Alexins Comiwnus, die in 1081 de troon
besteeg als eerste van de dynastie der
Comnenen (1081-1085). Het gevaar van de
zijde der Noormannen werd bezworen door
de steun van de Venetianen te kopen - hen
werd vrijdom van belasting verleend bij de
afzet van waren in het gehele rijk - en de
van over de Donau binnengedrongen
Petsjenegen en Koemanen uiteindelijk te
verslaan, terv»'ijl bij de militaire activiteiten
in Klein-Azië een hoofdzakelijk uit Fransen
en Walen bestaand Kruisvaardersleger
voorop ging. De Seldjoeken onder Kilidj
Aislan I{\Q92-U06), de opvolger van
Soeleiman, konden de druk niet weerstaan:
na het verlies van Nicea in juni 1097 werd
de gezamenlijke macht van Seldjoeken en
Danisjmendiden door de Kmisvaarders
verslagen bij Dor^'laeum. Bij hun verdere
opmars via het geëvacueerde Konya ontmoetten zij geen tegenstand van betekenis
meer, zodat reeds in 1098 de Kruisvaardersstaatjes Edessa (thans Urfa) en Antiochië
konden worden gesticht; voor de teruggeweken Seldjoeken van Roem bleven slechts
de steppen van centraal-Anatolië over.
Ten Noord-Oosten van de Seldjoeken van
Roem hadden zich sedert omstreeks 1071
de reeds eerder genoemde Turkse Danisjmendiden gevestigd rond hun belangrijkste
plaats Sivas. Zij waren de eerste Islamieten
die in Klein-Azië munt sloegen: grote
koperstukken op naam van hun emir Ghazi
Gümüshtigin (AD 1084-1134) met uitsluitend
tekst in het Grieks, te vergelijken met het
afgebeelde exemplaar van zijn opvolger
Malik Mohammed II. Moeilijk herkenbaar
als behorend tot de Islamitische numismatiek! De eerste munten van de Seldjoeken
van Roem waren eveneens koperstukken,
geslagen onder het bewind van Mas'oed I
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ibn KiHdj Arslan (AD 1116-1156) zonder
datum of muntplaatsaanduiding. De voorzijde hieivan was nog typisch Byzantijns.
De sultan werd afgebeeld zoals de Byzantijnen de keizer uitbeeldden, nl. en face in
vol ornaat met rijksappel en scepter; op de
keerzijde voluit de naam van de sultan in
het Arabisch. Duidelijk dus munten uit een
overgangsperiode in dit verturksende
Griekse land. Tientallen jaren bleven zij zich
behelpen met dit ongedateerde kopergeld,
totdat in AH 571/AD 1175-6 Kilidj Arslan II
in Konya een zilveren dinar sloeg. Op dat
moment waren de Seldjoeken daik doende
om de gebieden van de Danisjmendiden te
annexeren. Deze Turken vochten tegen
iedereen rond hun grenzen en waren er in
geslaagd hun gebied te vergroten door in
1127 Kayseri en Ankara te veroveren. Na de
dood van Malik Mohammed II in 1142 ontstonden echter problemen rond de opvolging tussen zijn broers en zonen, waardoor
het machtsgebied der Danisjmendiden in
drie delen uiteenviel, nl. Sivas, Kayseri en
Malatya. De Seldjoeken van Roem profiteerden van deze verzwakking en breidden hun
eigen territorium snel uit, het laatst met
Malatya in 1178. Hier wreekte zich de heilloze gewoonte van de Turken om hun
gebieden tussen de erven te verdelen: wij
zullen hiervan meer voorbeelden tegenkomen. De sultan van Konya was al met
al een machtig heerser geworden, temeer
nadat hij in 1176 de ambitieuze Byzantijnse
kdzer ManuelIComnemis il\4i-ll80) in
de slag bij Myriocephalon, iets ten westen
van Konya, de laatste hoop op herovering
van Klein-Azië had ontnomen.

de Seldjoeken Turken waren, trokken zij
zich bv. weinig aan van een verbod uit de
Hadith om levende wezens af te beelden.
Daarbij verloochenden zij hun afkomst niet,
want meermalen liet de heerser zich graag
krijgshaftig te paard op zijn munten zien.
Een opvallend type verscheen tijdens het
bewind van Kai Khoesroe II {AD 1237-1246):
de voorzijde vertoont een naar rechts gaande leeuw onder een stralende zon.
Het verhaal gaat dat deze vorst zijn beeldschone Georgische echtgenote op zijn munten had willen uitbeelden, iets wat hem
echter dringend werd afgeraden. 'Dan maar
haar horoscoop' moet hij gedacht hebben,
nl. de zon in het sterrebeeld Leeuw.
Misschien is deze verklaring de juiste - er
zijn er meerdere geopperd - want dit type
zien we alleen van deze Kai Khoesroe.
Toen Kilidj Arslan II in 582/1186 zeventig
jaar was geworden en dus al 30 jaar geregeerd had, wilde hij het kalmer aan gaan
doen; hij verdeelde zijn rijk in maar liefst
elf prinsdommen voor zijn vele zonen,
daarbij slechts de hoofdstad Konya voor
zichzelf behoudend. Het behoeft geen
betoog dat deze versnippering de militaire
kracht der Seldjoeken ondermijnde: zo kon
het gebeuren dat tijdens de doortocht van
de Kruisvaarders onder Frederik Barbarossa
(Derde Kruistocht) Konya in mei 1190
ongestraft werd uitgeplunderd. Ondanks het
feit dat hij zijn zoon Kai Khoesroe als zijn
opvolger had aangewezen, brak er na de
dood van Kilidj Arslan II in 588/1192 een
vier jaren durende onderlinge strijd uit.
Kopentuk uit de
regeringsperiode van
Kai Khoesroe I. tegen
1300(22-24mmj

In AH 580/'AD 1184-5 begon in Konya
de geregelde muntslag van zilveren munten
van de Seldjoeken van Roem. Gedurende
een periode van ruim een eeuw zouden
vele typen van deze 2,6g tot 3,4g wegende
stukken worden uitgegeven en dat alles in
overvloedige hoeveelheden. Kennelijk
waren nieuwe zilvervoorraden in het
Anatolische bergland ontdekt. De aanblik
van deze dirhems van meestal 22mm is
verschillend van hun Islamitische voorgangers uit voorbije eeuwen; wellicht omdat

Dirhem van Kai
Khoesroe n. 12371246. geslagen Ie
Sivas. van hel type
met de leeuw en de
zon (ziber 22mm)
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Een andere zoon Soeleiman Shah, prins van
Tokat, won het pleit en nadat hij de controle over het gehele rijk had hersteld werd
zelfs nog het ver oostelijk gelegen Erzurum
toegevoegd. Uit deze roerige periode zijn
van vijf prinsen munten bekend geworden.
Soeleiman Shah overieed in 600/1204; de
naar Constantinopel gevluchte Kai Khoesroe
keerde terug en nam weer bezit van de
troon. Na hem regeerden zijn zoons Kai
Ka'oes HAD 1210-1219) en Kai Qoebadh I
(1219-1237). Gedurende hun bewind kende
het Seldjoekenrijk haar bloeiperiode: de
handel waarin de Venetianen een groot
aandeel hadden, floreerde en de doorvoer
via de havens aan de Zwarte Zee en de
Middellandse Zee wierp rijke vruchten af in
de vorm van douanerechten. De rust in het
land bevorderde land- en tuinbouw, ter\\'ijl
tapijten en aluin voor de ververijen gretig
aftrek vonden over de grenzen.
Militair gesproken was het rijk nog
steeds omringd door vijanden, nl. het
keizerrijk van Nicea in westelijk Klein-Azië,
het keizerrijk Trebizonde in het NoordOosten langs de Zwarte Zeekust, Georgië in
het Kaukasusgebied, Klein-Armenië en de
Ajjoebiden in het Zuiden en Zuid-Oosten.

Desondanks slaagden zij er in zich te handhaven, verdragen sluitend of verl:)rekend al
naar gelang de omstandigheden dit \ereisten. De direkte aanleiding voor de
opbloei waren twee belangrijke \^eroveringen, nl. van Antalya in 1207 en Sinope in
1214, waarmee toegang verkregen werd tot
de Middellandse en Zwane Zee. Zo gingen
de Seldjoeken deelnemen aan het internationale handelsverkeer en kwamen zij in
kontakt met belangrijke commerciële centra
als Venetië en Genua. De bloei van het rijk
bleek ook uit de muntslag onder Kai
Qoebadh: van hem zijn vele fraai vervaardigde stukken in goud, zilver en koper
bekend uit een groot aantal muntplaatsen,
zoals Konya (Qunyat), Kayseri (Qaisariyah),
Sivas, Erzinjan en Erzurum. De periode van
voorspoed zou echter niet erg lang duren.
Het gevaar kwam daarbij niet uit de direkte
omgeving, maar vanuit de steppen van
Centraal-Azië. De Mongolen waren in
beweging gekomen en hun invloed op de
loop der geschiedenis was zo groot, dat
rustig gesproken kan worden van de Islam
en haar historie vóór en na de Mongolenstorm.
In 634/1237 greep Kai Qoebadhs oudste

De achteruitgang van
het Byzantijnse Rijt; in
Klein-Azië in beeld.
Het opdringen der
Islamieten is te zien
aan de status quo
grenzen van AD 1025
en 1143.
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zoon Kai Khoesroe 11(1257-1246) de macht
door zijn vader te vermoorden. Spoedig zon
hij ondervinden wat het Mongolengevaar
betekende, want in 1241 stonden zij aan de
Oostgrens en veroverden Erzurum. Het
Seldjoekenleger had tegeUjkertijd de handen
vol aan het bedwingen van een geweldige
opstand in eigen land en met dit verzwakte
leger ging Kai Khoesroe II in juni 1243 in
de omgeving van de stad Erzinjan de confrontatie aan met de Mongolen. De gevolgen waren rampzalig, want de verslagen Kai
Khoesroe moest naar Ankara vluchten,
terwijl de Mongolen doorstootten naar
Kayseri en deze stad verwoestten. Er zat
voor de Seldjoeken niets anders op dan de
Mongolen als hun opperheer te erkennen
en een zware jaarlijkse schatting te betalen.
Kai Khoesroe keerde terug naar Konya,
maar overleed in 1246 zonder direkte opvolger want zijn drie zonen - in de
literatuur bekend als de Three Brothers waren allen nog geen twaalf jaar oud. Het
rijk van de Seldjoeken van Roem ontsnapte
weliswaar aan een totale verovering door de
Mongolen doordat hun veldheren moesten
terugkeren om een nieuwe Groot-Khan te
kiezen, maar hun macht was gebroken. De
vazalstaat bestond toen nog slechts enige
tientallen jaren aan de rand van het
Mongoolse wereldrijk, alvorens in 1307 in
de geschiedenis te verdwijnen ...
(wordt vervolgd)

A.G. van der Dussen b.v.
Hondstraat 5
NL-6211 HW Maastricht

Tel: (0)43-215 119
Fax: (0)43-216 014

VEILING 14
8, 9 en 10 October 1990
Ie dag: munten van de Nederlanden, en
een goede inzending buitenland, waaronder
driehonderd munten van Frankrijk in topkwaliteit.
2e dag: 1200 penningen.
3e dag: numismatische boeken en boeken
over aanverwante gebieden.
De catalogus gaat ƒ 20 kosten. Snelle
betalers kunnen tot 1 September a.s. nog
volstaan met het overmaken van ƒ 15 op

Dirhem van Roekn
ed-din Kitidj Arslaii
IV, 1248-1257. uit
de munt van Lulueh
(zilver, 22mm)
Dirhem ran dezgn.
'Tliree Brothers' Kai
Ka'oesU. Kilidj Arsluii
IVen Kai Qoedhadh
II uit het munthuis
Konya, 652 AH = AD
1254 (zilivr. 21mm)

postgirorekemngnummer 15.38.597 t.n.v.:
A. G. van der Dussen b.v., Hondstraat 5,
6211 HW Maastricht, m.v.v. Veiling 14.
Wij wensen U een prettige
A. G. en P. van der Dussen
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vacantie.

Verenigingsnieuws

A.J. DE KOMXG

Algemene Ledenvergadering 1990
Op 26 mei 1990 werd in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden de 65e Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging voor
Penningkunst gehouden. Aanwezig waren
34 leden, waaronder 9 be.stuursleden.
Tevens bezochten twee introducé's de
vergadering.
In zijn opening.swoord stond voorzitter
A. Koningsveld stil bij het feit dat dit de
laatste vergadering was van een periode
van zes jaar, waarin hij het voorzitterschap
vervulde. In deze periode zijn belangrijke
gebeurtenfssen aan de orde gewee.st, zoals
de verhuizing van het Koninklijk Penningkabinet naar Leiden en de contributieverhoging in verband met de zwakke
financiële positie van de vereniging, o.a.
door het wegvallen van de subsidie van het
Ministerie van XWC. Vooral de problemen

Openbare veilingen
nnaandelijkse prijslijsten
incl. behaalde prijzen:
jaarabonnement 1.000 Bfr.

OUDHEID - MIDDELEEUWEN - MODERNE TIJDEN

JEAN ELSEN N.V.
n umismaat

TERVURENLAAN 65,
1040 BRUSSEL - BELGIË
TEL.: 09-3227346356
PCR.: 000-0831217-24

rond De Beeldenaar hebben zijn aandacht
gehad. De huidige opzet met de nieuwe
vormgeving van het blad zijn een grote
verbetering.
De notulen van de vorige Algemene
Ledenvergadering alsmede de diverse
jaarstukken werden, na toelichting, goedgekeurd. Tot nieuw bestuurslid werd de heer
A.J. de Koning bij acclamatie gekozen,
evenals de herverkiesbare bestuursleden
mevrouw G.C. Nijland en de heer
F.T.S. Letterie. Het voorzitterschap van
de vereniging werd overgedragen aan
dr F.J.M, van Puyenbroek. De nieuwe voorzitter sprak een dankwoord tot de heer
Koningsveld en noemde nog enige memorabele feiten, zoals de organisatie van de
grote penning-expositie in 1988 te Laren,
de uitgave van een affiche voor het wer\'en
van nieuwe leden en het verschijnen van
het boekje van professor J.N. van Wessem
over de Nederlandse penningkunst.
Uit erkentelijkheid kreeg de scheidende
voorzitter een Coornhert-penning aangeboden. Na afsluiting van de vergadering
hield mevrouw drs M. Scharloo een zeer
interessante voordracht over 'Het bedrijf
Holtzhey en Zoon'. Na de lezing, die door
de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld,
was er gelegenheid de tentoonstelling over
hetzelfde onderwerp te bezoeken in de
expositieruimte van het Penningkabinet.
Het bestuur van de Vereniging is thans als
volgt samengesteld:
dr F.J.M, van Puyenbroek, voorzitter
N.A.J. Visser, verenigingssecretariaat
A.J. de Koning, bestuurssecretariaat
VJ.T.M. Reijs, penningmeester
mw. drs M.Scharloo, kontakten KPK
mw, M. Kemper-Koel, penningverzending
mw. G.C, Nijland, medailleur
ET.S.Letterie, medailleur
G.H. Steyn, medailleur
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Muntennieuws

AFKORTINGEN Al=aluminium; Ag=zilver;
Au=goud; Aur=aureaat; Cu=koper;
CuSn=brons; CuZn= messing; Fe=ijzer;
Mag=magnimat; Nbs=nickel bonded steel
(met nikkel geplateerd staal); Ni=nikkel;
Rvs=roestvrij staal; Sn=tin; Zn=zink.
Bondsrepubliek Duitsland
2 mark 1990

Mag

7,0g

26.7mm

tekst

Ter nagedachtenis van de in 1988 overleden
Franz Josef Strauf? wordt een muntstuk van
2 mark iiitgegeven. De medailleur van de
voorzijde is Erich Ott. De keerzijde is gelijk
aan die van de al in omloop zijnde 2 markstukken.
Canada
1 dollar 1990

Ag 500

23,3g

36,lnim

kartel

100 dollar 1990

Au 583

13.3g

26,9mm

kartel

Groot-Brittannië
5 pence 1990

CuNI

H.A. GROENENDIJK
3.25g

18.0nim

kartel

In Groot-Brittannië wordt de aanpassing van
de muntreeks aan de voortschrijdende
inflatie voortgezet met de uitgifte van een
5 pence-muntstuk van IBmm - de oude
5 pence was 23.5 mm groot. De beeldenaar
van dit nieuwe muntje is gelijk aan die van
de oude. Het is de bedoeling om in 1992
een nieuwe, kleinere 10 pence uit te geven.
5 pence-munten van het oude formaat met
het jaartal 1990 worden alleen nog geslagen
voor opname in de proof-sets en FDC-sets.
Deze sets bevatten tevens een exemplaar
van de nieuwe, kleine 5 pence. Er zullen
ook 35.000 sets met een oude en een
nieuwe 5 pence - in zilver en met jaartal
1990 - uitgegeven worden.

De speciale Canadese dollar die dit jaar
wordt uitgegeven is gewijd aan de ontdekkingsreiziger Henrv' Kelsey. Het ontwerp
van David Craig verbeeldt de eerste ontdekking van een kudde bisons. Op het 100
dollar stuk staat een Inuit-moeder afgebeeld
die samen met haar kind de letters van het
syllabisch alfabet schrijft. Op de voorzijde
van de munten is het nieuwe portret van
koningin Elizabeth II afgebeeld, ontworpen
door de Canade.se kunstenares Dora de
Pedery-Hunt. Dit portret staat ook op de in
1990 geslagen munten die voor de omloop
bestemd zijn.
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Suriname

Zuid-Afrika

50 gulden 1990

.Ag 925

28.3g

38.6mm

kartel

500 gulden 1990

Au 917

7.98g

22.1mm

kartel

Ter gelegenheid van het feit dat 125 jaar
geleden de Surinaamsche Bank werd opgericht, zijn twee herdenkingsmunten \oor
verzamelaars gemaakt: zij worden alleen in
proof uitgegeven in oplages van respectievelijk 7500 en 2500 stuks. Deze munten zijn
geslagen bij de Engelse Royal Mint.
Zweden
200 kronen 1990 Ag 925

27.0g

36.0mni

1000 kronen 1990 Au 900

5,8g

21.0mm

Ter herinnering aan het schip de Wa.sa zijn
twee munten uitgegeven. De oplage van het
200 kronen-stuk'is 50.000, die van het 1000
kronen-.stuk 15.000.

23.0mm

2 rand 1989 Cu(Xi)

kartel
glad
kartel
glad

^.0g

20.0mm

50 cent 1990 CuSn(.staal) 5.0g

22,0mm

kartel

20 cent 1990 CuSn(staal) 3.5g

19.0mm

kartel

10 cent 1990 CuSnCstaal) 2,0g

16.0mm

kartel

21.0mm

glad

2 cent 1990 Cu{.staal)

^•ïg
3.0g

18,0mm

glad

1 cent 1990 Culsiaali

i.=is

lï.Omni

glatl

1 rand 1990 Cu(Ni)

5 cent 1990 Cu(staal)

Het is de bedoeling dat deze nieuwe munten de komende drie jaar de oude muntserie
gaan veiTangen. Alle munten zijn geplateerd
met een 40[im dikke laag. de hogere waarden op nikkel en de lagere op staal.
De munten met een waarde van 2 rand,
5 en 1 cent zijn al in circulatie, de andere
worden alleen nog in proof uitgegeven.
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Bankbiljettennieuws

Canada Per 1 december 1989 heeft de
Bank of Canada een nieuw biljet van 50
dollar in circulatie gebracht. Op de voorzijde staat William Lyon Mackenzie King
afgebeeld, Canada's lOe minister-president;
op de keerzijde is een afbeelding van een
steenuil te vinden. De hoofdkleur van het
biljet is rood-roze, het formaat is
152x69,5ram en het biljet heeft geen
watermerk. Aan de onderkant van de keerzijde staan serienummer en een streepjescode ten behoeve van het sorteren van de
biljetten.
Joegoslavië Een biljet van 1.000.000 dinar
is door de Narodna Banka Jugoslavije per
1 november 1989 in circulatie gebracht.
Op de voorzijde staat een meisjesportret
met traditioneel hoofddoekje afgebeeld en
op de keerzijde een gestileerde tarwe-aar.
Het watermerk wordt gevormd door een
meisjesportret en de hoofdkleuren zijn
lichtgroen en okergeel. Het biljet is voorzien
van een vertikale veiligheidsdraad en het
formaat is 151x72mm.
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Brazilië Een nieuw bankbiljet van 200
cruzados novos is door de Banco Central do
Brasil met ingang \an 8 november 1989 in
circulatie gebracht. Op de voorzijde een
symbolisch beeld van de Republiek in de
vorm van een vrouwenportret en op de
keerzijde een deel van het schilderij Patria
(vaderland) van de schilder Pedro Bamo
(1888-19^9). Als watermerk dient een symbolische voorstelling van de Braziliaanse
republiek. De hoofdkleur van het biljet is
blauw en het formaat is 140x65mm. Het
biljet is voorzien van een veiligheidsdraad
en heeft een doorzichtregister.
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Aruba De Centrale Bank van Aruba heeft
met ingang van 1 januari 1990 een nieuwe
serie bankbiljetten in circulatie gebracht. De
motieven zijn ontleend aan de Arubaanse
fauna, gecombineerd met pre-columbiaanse
aardewerk motieven. Op het 100 tlorin-biljet
staat afgebeeld een dori (kikkerachtige) en
de hoofdkleur is groen. Op 50 florin staat
een shoco (uilachtige) afgebeeld en is de
hoofdkleur rood-roze. De 25 florin wordt
gesierd door de cascabel (slangachtige) en
heeft geel als hoofdkleur. De coupure van
10florindraagt als beeltenis de calco indjan
(schelpachtige) en heeft blauw als overheersende kleur. De laagste coupure, 5 florin,
draagt een turtuga blanco (schildpadachtige)
als beeltenis en heeft paars als hoofdkleur.
Het watermerk is voor de gehele serie
hetzelfde, namelijk een schaduw-watermerk
opgebouwd uit evenwijdig lopende lijnen.
Het formaat van de serie is ook identiek:
I47x66mm. De biljetten zijn daarnaast voorzien van een doorzichtregister en vezeltjes
die voor een deel oplichten onder ultraviolet licht. Voor blinden en slechtzienden
hebben de biljetten verschillende voeltekens, n.l. • • (100 florin), • • • (50 florin),
I (25 florin), I I (10florm)en I I I (5 florin).

0000000000
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Singapore Een nieuw biljet van 5 dollar is
door de Monetary Authority of Singapore in
de loop van 1989 in circulatie gebracht.
Op de voorzijde staan twee traditionele
schepen afgebeeld, terwijl de keerzijde
gedomineerd wordt door een afbeelding
van de PSA-container terminal. Als watermerk dient een leeuwenkop en de hoofdkleur is groen. Het formaat is 133x66mm en
het biljet is voorzien van zowel een vertikale veiligheidsdraad als van een doorzichtregister in de vorm van een vis.
Egypte Per 19 november 1989 is door de
Central Bank of Egypt een nieuw bankbiljet
van 5 pond in circulatie gebracht. Op de
voorzijde staat de Ibn Touloon moskee
afgebeeld en op de keerzijde een faraofiguur in het paars als symbool van de Nijl,
zijn zegen schenkend aan de vallei.
Het formaat van het biljet is I47x70mm, de
hoofdkleuren zijn blauw, grijs en roze.
Het watermerk wordt gevormd door een
beeld van Toet-Anch-Amon.

3<

m

Verenigde Arabische Emiraten Op 30
november 1989 werd door de Centrale Bank
van de Verenigde Arabische Emiraten een
nieuw biljet van 200 dirham in circulatie
gebracht. Centraal staat het nationale symbool met rechts daarvan afbeeldingen van
de Sharia-rechtbank en de Sjeik Zayedsporthal; op de keerzijde staat het hoofdkantoor van de centrale bank afgebeeld.
De hoofdkleur is groenachtig en het formaat
157x67mm. Het biljet heeft een regelmatig
onderbroken veiligheidsdraad en het watermerk wordt gevormd door de kop van een
valk.
„ g <

UNITED ARAB EWmAfES CENTRAl

• 'V-i •'-'

m^mm^^^ss^UÊmmMmmm.
DE BEELDENAAR 1990-4
174

Je Mentiendray
Een gegraveerde penning uit 1577

In 1931 kocht het Koninklijk Penningkabinet een voor zover bekend unieke
penning uit 1577, in het jaarverslag omschreven als Het slechten der vestingwerken
te Antwerpen door een onbekende
medailleur. Deze gegraveerde zilveren
penning is ovaal van vorm, meet 55x47mm
en weegt 23.5g. Nader onderzoek bracht
een aantal nieuwe gegevens over de
penning en de historische context aan het

De citadel van Antwerpen
Bij het lezen van de omschrijving van de
penning komt de vraag op waarom er in
Antwerpen gedurende de Tachtigjarige
Ooriog (1568-1648) vestingwerken geslecht
zouden moeten worden. Van elke stad en
zeker van het welvarende en rijke
Antwerpen zou men juist het tegendeel
verwachten in die woelige en onzekere
periode. Na de Beeldenstorm en het
mislukken van de eerste fase van de
Opstand tegen Spanje, besloot landvoogdes
Margaretha van Parma in 1567 tot de inkwartiering van garnizoenen in een aantal
belangrijke steden, waaronder Antwerpen.
Nog in hetzelfde jaar werd begonnen met
de bouw van een citadel in de stad, waarin
de Spaanse troepen gelegerd zouden
worden. Het vijfhoekige fort werd in ccn
recordtijd van enkele maanden uit de grond
gestampt. Hetontwerp van de citadel leek
niet zozeer gericht tegen een vijand van
buiten, maar veel eerder tegen de onrustige
Antwerpse bevolking. Het werd een symbool van de onderdmkking door de gehate
Spanjaarden. Het dieptepunt van deze
'onderdrukking vanuit de Antwerpse citadel
•** vormde wel de Spaanse Furie: tussen 4 en
7 november 1576 trokken de soldaten (en
hun officieren) - die al jaren geen soldij
•• ontvangen hadden - plunderend, moordend
en brandstichtend door de stad. Duizenden

burgers lieten hierbij het leven en er werd
voor miljoenen guldens geplunderd. Het
stadhuis van Antwerpen ging bij deze
gelegenheid in vlammen op. In mei 1577
vertrokken de Spaanse troepen uit de
Antwerpse citadel. Dit was een rechtstreeks
uitvloeisel van het verdrag tussen de nieuwe
landvoogd don Juan van Oostenrijk en d
Staten-Generaal, waarbij onder andere het
temgtrekken van buitenlandse troepen uit
de Nederianden geregeld werd. De achtergebleven Duitse huurlingen vertrokken
begin augustus in grote haast u i t ^ ^
Antwerpse citadel, omdat zij bang waren
voor de komst van.de Watergeuzen over
Schelde. Eind augl'stus Wtrd begonnen "met
het slechten van de citadelmuren aan de
stadzijde, zodat het fort niet langer gebruikt
kon worden om de stad te beheersen.
De muren aan de zijde van de Schelde, de
grens van de stad, liet men vanzelfsprekend
ongemoeid.^
^

MARJAN SCHARLGO

Op de pêïlnmg zien we het door de
ingenieurs Pacheco en Cerbelloni gebouwde pentagon met zwaar versterkte muren,
kanonnen en kazematten. Zelfs een windmolen ontbrak niet op het complex. Op de
penning is afgebeeld hoe de Antwerpse
burgers - mannen, vrouwen en kinderen
hielpen allemaal mee - druk bezig zijn met
het egaliseren van de muren aan de stadzijde. In de afsnede onder de afbeelding
staat de tekst AO 67 AT ESTE EDIFIE, AO 77 AT ESTE
ROMPV ET I AT MADAME LA PRIXCESE BESONGNI. In

modern Frans is dit 'L'année 1567 a été
edifié, l'année 1577 a été rompu et madame
la princesse y a besogne' en in Nederland.se
vertaling 'Gebouwd in 1567, neergehaald in
1577 en mevrouw de prinses heeft zich
ervoor ingezet'.^ Welke 'mevrouw de
prinses' hier precies bedoeld wordt is niet
onmiddellijk duidelijk. Margaretha van
Parma, de instigator van de bouw van de
citadel was een prinses, maar het lijkt op
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Ink aan mw.
drs C. Hoogetoorn,
Utrecht.

.\)ion.. Deterui>keer
ran Willem van
Oranje naar
Anlweipen en het
slechten van de
citadel. 1577
(gegraveerd, zilver
55.x47mmJ:
Koninklijk Penningkabinet Leiden. Vz.
met portret van
V'illem van Oranje.

basis van de zin.svolgorde niet geheel
logisch dat zij hier bedoeld wordt. De enige
prinses die langs een omweg voor deze rol
in aanmerking zou kunnen komen, is
Marguerite van Valois, de zuster van de
hertog van Anjou die in de volgende jaren
zo'n belangrijke rol in de Opstand zou
spelen. Bovendien was zij de vrouw van
de protestantse prins Hendrik van Navarre.
Zij maakte vanuit Frankrijk een reis naar het
kuuroord Spa in de Ardennen in de zomer
van 1577. Don Juan van Oo.stenrijk had de
hertog van Aerschot en zijn zoon de prins
van Chimay. commandant resp. ondercommandant van de Antwerpse citadel,
verzocht om hem te begeleiden bij zijn
beleefdheidsbezoek aan de prinses.
De macht was tijdens hun afwezigheid overgedragen aan Lodewijk van Blois, heer van
Treslong. Het stadsbestuur zag haar kans
schoon: de in de citadel gelegerde troepen
werden omgekocht en Treslong werd gevangen genomen. Door de hierboven
beschreven vlucht van het Duitse contingent
bleef de citadel in handen van de stad.'
De invloed van Marguerite van Valois op
deze gebeurtenissen in Antwerpen is moeilijk vast te stellen, maar zij lijkt de enig
passende 'madame la princese'.

Een portret van Nassau
Op de voorzijde van de penning is een
portret van Willem van Oranje ten voeten
uit gegraveerd. De prins is gekleed in een
borstkuras en pofbroek. Een zwaard hangt
aan zijn linkerzijde en in de rechterhand
houdt hij een wapenstok. Op de achtergrond is de Schelde en de stad Antwerpen
te zien. De prins staat aan de Vlaamse kant
van de rivier. Het contrast tussen het landelijke Vlaanderen en de wereldstad
Antwerpen -gelegen in het gewest Brabantschijnt een geliefd thema van Antwerpse
graveurs van stadsgezichten in de zestiende
eeuw geweest te zijn.-"* In ieder geval was
het de meest gebaiikelijke manier om het
profiel van de .stad af te beelden. De betekenis van de twee konijntjes die aan een
pol gras knabbelen tussen de voeten van
Oranje is niet geheel duidelijk. Al zoekend
zijn de volgende verklaringen ontstaan:
1° de konijntjes verwijzen naar het landelijke karakter van Vlaanderen, in tegenstelling tot het stedelijke van Antwerpen;
2° de konijntjes verwijzen naar de vruchtbaarheid, op de penning bedoeld in overdrachtelijke zin van het woord als terugkeer
naar de welvaart van Antwerpen onder
Oranje; 3° in de emblemata-traditie is .sprake

.4non.. De slechte
regering van Alva en
de goede regering van
Oranje, ca 1570
(24x32cm): Stichting
Atlas van Stolk.
Rotterdam

Hispania als Minerva,
met konijnen: uit
.4. H£\HÏ /A . SCHÖSE
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van konijnen als symbolen van het Spaanse
karakter: zacht en vriendelijk op eigen
bodem, maar dapper, moedig en vol toorn
buiten het eigen gebied. De weergave van
rustig etende konijnen onder prins Willem
zou in dat geval een verwijzing zijn naar de
hoop op vrede en herstel van de goede
betrekkingen met koning Philips II.''
Het omschrift van de penning luidt IE
.MENTiENDRAY NASSAV (= 'Ik Zal handhaven,
Nassau') en draagt het jaartal 1577.
Willem van Oranje was hèt symbool van
de Opstand tegen het Spaanse gezag en
als zodanig kan zijn aanwezigheid op deze
penning gemakkelijk verklaard worden.
Toch is er mijns insziens nog een speciale
reden, waarom hij juist op dat moment en
op die speciale plaats werd afgebeeld op
deze penning.
De gematigde houding van Oranje in
de religieuze tegenstellingen van de jaren

zestig is bekend. In 1566 speelde hij te
Antwerpen een verzoenende rol in het
conflict, dat na de Beeldenstorm was ont.staan tussen Katholieken, Lutheranen en
Calvinisten. Hij wist een bloedbad te voorkomen door het formuleren van een
compromis, waarbij voor elke religieuze
partij plaats werd ingeruimd voor het
houden van erediensten. Hierbij ging hij
heel wat verder dan de politiek van zijn
heer Philips II toe,stond. In de loop van
de winter 1566-1567 werd duidelijk dat zijn
positie in de Nederlanden onhoudbaar werd
en daarom besloot hij in april 1567 uit
Antwerpen naar Duitsland te vluchten. In de
volgende tien jaren had hij vele steden in de
Nederianden bezocht, maar naar het door
de Spanjaarden beheerste Antwerpen was
hij nooit meer teruggekeerd. Na de uittocht
van het garnizoen in augustus 1577 voelde
hij zich voldoende veilig om de stad te
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2 J.L. .MOTLEY Vw rise
of the Dutch Republic
(London 1911) 700710. Bij zijn beschrijving ba.seert Motley
zidi op de Nederlandse geschiedschrijvers Bor en Hooft,
5 Antwerpens gouden
eeuw: kunst en kuituur ten tijde van
Plantin. Tentoonstelling in de Stedelijke
Feestzaal van
Antwerpen
li augustus2 oktober 1955
(Ant?.'erpen 1955) 18.
* A. HENKEL -'
.\. SCHONE ed. Handhuch zur Sinnbildkunst des X\l. und
XVII. Jahrhunderts
(Stuttgart z.j.) 15401541.
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Dutch

silver. II (Den Haag
1958) 3-4.
^ .\1. MAIQI'OVHEXDRICKX te

estampes des Wierix
(Brussel 1978-1982)
nrs. 1820-1823.
7 Hieronymus had in
een dronken bui een
bierpul tegen het
hoofd van een waardin gesmeten, die zes
weken later overleed.
Zie \. i'ixcn.\RT
.Archives des arts.
des sciences et des
lettres 47: graveurs de
cuivre Messagerdes
Sciences Historiques.
oil Archires des Aris el
de la Bibliogmphie de
Belgique (1858) i5i335. Zie ook de
inleiding van
.\IAIQLOV-HI;N[)RICKX

bezoeken op doorreis naar Baissel. Tussen
17 en 23 september 1577 verbleef hij te
Antwerpen, waar hem een enthousiaste
ontvangst ten deel viel. Tijdens zijn bezoek
aan de Scheldestad kon hij met eigen ogen
het slechten van de citadel aan de stadzijde
aanschouwen, zoals afgebeeld op de
penning. Na zijn eerste bezoek keerde
Willem regelmatig terug naar Antwerpen
voor verblijven van langere tijd.
Er was een dubbele aanleiding voor het
doen vervaardigen van een penning in
1577; zowel de terugkeer van Willem van
Oranje naar Antwerpen als de gedeeltelijke
ontmanteling van de citadel zijn hier in het
zilver vereeuwigd. Wie de opdracht tot het
maken heeft gegeven of wie de ontvanger
van de penning was, blijft helaas in het
duister.

(1978-1982).
* Atlas van Stolk.
Rotterdam; nr 636
('Het innemen en
slechten van het kasteel van Antwerpen.
Zeven taferelen in
verband met de inneming en het slechten van het kasteel
van Antwerpen. Allen
in medaillon
nr 7:
de burgers trekken uit
om het kasteel te
.slechten'). Zie ook
.MAUQUOY-HENDMCKX

(1978-1982) nr 1662.

Kz. met het neerhalen
van de citadel van
Antwerpen

Kunstenaar onbekend
De penning is niet gesigneerd. Door
Frederiks is deze penning op stili,sti.sche
gronden toegeschreven aan Johan of
Hieronymus Wierix.^ Frederiks vergelijkt
in zijn Dutch Silver de penning met enkele
prenten, die in de vorm en grootte van een
penning gegraveerd zijn. Deze 'papieren
penningen' zijn gedeeltelijk gesigneerd IHW.
Frederiks' veronderstelling, dat de prenten
ook in metaal zijn uitgegeven lijkt echter

niet zeer waarschijnlijk. De afbeelding op
de penning is bovendien veel minder goed
uitgewerkt, veel minder vloeiend, dan de
voorstellingen op de prenten van dezelfde
grootte. De gebroeders Wierix waren
gerenommeerde graveurs uit Antwerpen,
die een oeuvre van vele honderden prenten
hebben nagelaten. Ook hun gesigneerde
prenten met portretten van Willem van
Oranje zijn in een heel andere stijl uitgevoerd dan de penning.^' Het argument van
Frederiks dat de Wierixen tussen 1577 en
1580 verbleven in de residentie van Oranje,
Delft, blijkt historisch niet geheel juist te
zijn. Hieronymus Wierix zat van 1578 tot
1580 in een Antwerpse gevangenis.^ Zijn
broer Johan zou tussen 1578 en 1580 wèl
in Delft geweest zijn, maar nog niet in 1577.
JVlijns inziens is de penning gemaakt door
een onbekende graveur uit de Zuidelijke
Nederianden. Daarmee vervalt de aanleiding
om de penning op te nemen in Dutch Silver.
De penning en de prentkunst
De relaties tussen prenten en gegraveerde
penningen zijn nog onvoldoende onderzocht. Het ligt voor de hand dat er zeer
nauwe betrekkingen bestonden tussen de
graveurs van prenten en makers van gegraveerde penningen. Een bekend voorbeeld
van een graveur die zowel prenten als
penningen uitgaf, is Simon van der Passé,
werkzaam rond l600. De meeste penningmakers moeten vaak gebruik gemaakt
hebben van prenten als inspiratiebron.
Zeker bij het weergeven van aktuele situaties op penningen waren zij afhankelijk van
prenten, die de enige snelle en goedkope
bron van visuele informatie waren. Ook de
afbeelding op de keerzijde van de penning,
het slechten van de Antwerpse citadel, is
waarschijnlijk ontleend aan een prent.
Volgens Frederiks is die afbeelding gebaseerd op een prent van Hogenberg. Frans
Hogenberg publiceerde in 1583 te Keulen
een grote serie prenten met afbeeldingen
van belangrijke historische gebeurtenissen
in Europa uit de voorafgaande decennia.
De meeste prenten uit deze serie zijn gekopieerd naar werk van andere graveurs.
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Een ander mogelijk voorbeeld voor de
penningmaker is een prent uit Antwerpen
zelf. Deze maakt deel uit van een serie van
zeven prenten over de gebeurtenissen in
augustus 1577 te Antwerpen en is gemaakt
door de gebroeders Wierix.** Op beide prenten is te zien hoe de Antwerpse burgers
(mannen, vrouwen en jongeren) in optocht
naar het fort trekken om de reeds
aanwezigen te helpen met het neerhalen
van de muren. De citadel in afbraak is op
de achtergrond weergegeven. Door de ovale
vorm van de penning is het perspectief van
de citadel veranderd. Toch zijn er op beide
prenten zoveel verschillen met de penning
te constateren, dat er vermoedelijk nog een
andere prent als voorbeeld gebruikt is.
Nauwkeurige vergelijking van prenten en

penning maken duidelijk dat de maker van
de penning en de makers van de prenten
niet dezelfde kunnen zijn.
Het portret van Willem van Oranje óp de
penning is vrijwel gelijk aan zijn beeltenis
op een ongedateerde prent door een onbe-^
kende kunstenaar. De gelijkenis tussen de
beide afbeeldingen is zó frappant, dat de
graveur van de penning de prent naast zich
gehad moet hebben bij de vervaardiging.
Dit biedt dan tevens een aardig aanknopingspunt voor de datering van de prent:
niet eerder dan 1569, toen Alva's belastingplannen duidelijk werden en niet later dan
1577, toen de prent als voorbeeld voor een
aktuele penning gebmikt werd.
Wierix. De burgers
van Antwerpen trekken uit om de citadel
van Antwerpen neer
te halen. 1577
(22x28.3cm);
Prentenkabinet der
Rijksuniversiteit,
Leiden
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9 Willem van Oranje:
om vrijheid van geweten. Tentoonstelling
in het Rijksmnseiim
Amsterdam.
28septemher9 december 1984
I .\msterdam 1984)
52-53.

Het onderwerp van de prent is de tegenstelling tussen het slechte bestuur van Alva
tegenover het goede bestuur van Willem
van Oranje. Alva, met een helm op het
hoofd, voert aan zijn gepantserde hand de
'Nacie der Nederianden' met zich mee: een
naakte vrouw, die aan handen en voeten
geketend is. Aan Alva's voeten zit een
vagebond, de 'Arme gemeynte'; hij wordt
gekroond door de 'Nydichheyt' en de
'Tweedracht'. In de verte worden ketters
verbrand en opgehangen. Oranje, met zijn
helm en handschoen op de grond voor
zich, wordt gekroond door 'Eere'; aan zijn
voeten zit 's Lants Voorspoet', leunend op
een geldkist en met een stokbeurs in de
opgeheven hand. Naast Willem zit een
rustige oude vrouw met een bijbel op
schoot, de 'Rust der Concientien'. De 'Faam'
verspreidt het bericht van de rampspoed
onder Alva en de voorspoed onder Oranje.'^
Het is verleidelijk om de maker van de
prent en de graveur van de penning te
herleiden tot één kunstenaar. Toch is dit niet
waarschijnlijk. Bij een vergelijking van de
menselijke figuren op de achtergrond van
de prent en de penning valt op, dat hun
vorm totaal verschillend is. Op de penning

is de menselijke romp een blokje waaruit
op stakerige wijze de ledematen steken en
bij de prent zien we een veel vloeiender
lijnvoering, waarbij de benen en de romp
in elkaar overgaan. Zelfs wanneer het
verschil in grootte tussen prent en penning
in aanmerking genomen wordt, is de manier
van 'neerzetten' van de achtergrondfiguren
zo principieel verschillend dat ze onmogelijk door dezelfde kunstenaar gemaakt
kunnen zijn. Bij het schetsen van de achtergrond komen de verschillende 'handschriften' van de kunstenaars goed naar boven.
Conclusie
De zilveren gegraveerde penning met het
jaartal 1577 heeft als onderwerp de terugkeer van Willem van Oranje naar
Antwerpen en het neerhalen van een deel
van de citadel van de .stad. Beide gebeurtenissen vonden plaats in 1577. De penning
moet kort daarna vervaardigd zijn door een
onbekende kunstenaar naar voorbeeld van
reeds bestaande prenten. De opdrachtgever
en mogelijk ook de kunstenaar onderhielden nauwe banden met Antwerpen en
waren mogelijk inwoners van de stad.

Frans Hogenberg,
De burgers van
Antwerpen slechten
de Antweipse citadel.
1583 (26.3x20.5cm):
Stichting Atlas van
Stolk Rotterdam)
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Nog een Friese overslag

P. F. L. DE GROOT

1 J.C. VAN DER WIS E e n

Friese oord (ca. 1620)
overgeslagen op een
Brabantse oord De
Beeldenaars (1984)
117-118
^ o.p. EKLiND Copper
coins of German
states (s.l. 1963) nrs
794 en 795
S H. RITTNUNN

Altf

Heller und Pfennig.
Die faszinierende
Geschichte des Geldes
und der wirtschaftlichen Entwicklung
in Deutschland
(München 1976)40-42

Friese duit 1623 of
1627 op Mecklenburgse 3 pfennig
1621 of 1622 (21mm)

Enkele jaren geleden beschreef Van der Wis H z M(E), de keerzijde heeft alleen de tekst
m PFENNING 1621 of 1622.
een Friese oord van ca. 1620 die was overgeslagen op een Brabantse oord.' Hij ging
Van de keerzijde van de oorspronkelijke
daarbij in op allerlei redenen voor het over- munt is vrijwel niets te zien, evenmin als
slaan van munten en eindigde met zich af te van de stierekop op de voorzijde; van het
vragen of de Friese muntmeester een partij
omschrift is nog,, NS (ALB) H Z M(E) te lezen.
Zuidnederiandse oorden had aangeschaft als De Friese duit heeft het normale type met
grondstof voor de produktie van Friese
op de voorzijde het gekroonde ovale wapen
oorden. Onlangs kocht ik een Friese duit
van Friesland met daaromheen xisi DXS
van 1627 (?). Nadat ik het nogal gesleten
NOBiscvM; Op de keerzijde staat binnen een
stuk had schoongemaakt, bleek dat het was krans het opschrift FRISIA 1627 of 1623.
overgeslagen op een andere munt. De goed
zichtbare letters H Z M leidden mij uiteinde- Ook in dit geval valt er, zolang er niet
lijk tot de interpretatie 'Herzog Zu Mecklen- meer van deze overslagen tevoorschijn
burg'. Inderdaad bleken munten van twee
komen, geen beslissing te nemen over het
Mecklenburgse hertogdommen (Güstrow en al dan niet toevallige ontstaan van deze
Schwerin) aan de beschrijving van mijn stuk munt. Maar enige speculatie is wel mogelijk.
te kunnen voldoen. Met behulp van een
Deze Mecklenburgse munten zijn geslagen
catalogus van Duits kopergeld kon ik aan
in de z.g. Kipper- und Wipperzeit, een tijd
de hand van de minder duidelijke rest van
van zware inflatie in Duitsland in de jaren
de inscriptie mijn keus bepalen.2
I6I8 tot 1623, die grotendeels het gevolg
was
van de in I6I8 uitgebroken Dertigjarige
De overgeslagen munt is een 3 pfennig
Oorlog.
Het hoogtepunt van deze inflatie
van hertog Hans Albrecht van Mecklenburgwerd
bereikt
in de jaren 1621-1622. In die
Güstrow (1610-1628) uit de jaren 1621-1622.
tijd
werd
er
zeer
veel minderwaardig geld
De voorzijde vertoont een gekroonde stiereuitgegeven,
waaronder
in het Noorden en
kop in een cirkel met daaromheen HANS ALB
Oosten van Duitsland ook het helemaal niet
geliefde kopergeld. Het is bekend dat in de
tweede helft van 1622 en in 1623 allerwegen werd getracht dit minderwaardige
geld in te trekken.3 Dat koperen munten in
Mecklenburg niet populair waren blijkt ook
uit het feit dat Güstrow pas een halve eeuw
later weer kopergeld sloeg en de andere
hertogdommen nog later. Als we dit combineren met het feit dat deze stukken schaars
zijn hoewel het waarschijnlijk is dat ze in
grote hoeveelheden geslagen werden, dan
lijkt het mij niet onmogelijk dat er partijen
van de ingetrokken munten verkocht zijn
naar streken die wèl kopergeld gebruikten.
Een verder onderzoek van in de twintiger
jaren van de 17e eeuw geslagen koperen
munten kan nuttig zijn.
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meer dan ooit
is munten kopen een zaak van
vertrouwen ...
leden van de n.v.m.h. zijn uw
vertrouwen waard!
opgericht 25 januari 1982 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 voorlichting
kwalificatie volgens gangbare normen

ledenlijst per 1 september 1990
lijst van aaneengesloten munthandelaren in alfabetische volgorde:
Batavia
G.J. Rietbroek
Zoutmanstraat 32
2518 GR Den Haag
070-451772

Holleman-munten
Mevr. M. Holleman
Min. Dr. Kuyperplein 64
7522 AW Enschede
053-338779

Van Roekei B.V.
E.D.J. van Roekei
Postbus 3
1400 AA Bussum
02159-48684

Munt- en postzegelhandel J. Speyer
Winkelcentrum Hilverlshof
Postbus 1415
1200 BK Hilversum

Bussumse postzegelen munthandel
J.W. Eeckhout
Kapelstraat 20
1404 HX Bussum
02159-16288

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

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

035-12996

L. Kevelam
Speulderweg 15
3886 LA Garderen
05776-1955

Laurens Schulman b.v.
Brinklaan 84a
1404 GM Bussum
02159-16632

C.A.M. Kienhorst
Steenstraat 16
7571 BK Oldenzaal
05410-15879

Robert Schulman
Naarderstraat 67
1251 BG Laren
02153-10056

Mevius Numisixioks
J. Mevius Jr.
Oosteinde 97
7671 AT Vriezenveen
05499-61322

C.J.G. SchuurmanRijnholt
Emmastraat 13
7075 AL Ettlen (GId)
08350-27781

NMB Bank
J. Evers
Herengracht 580
1017CJ Amsterdam
020-5577375

SIpIro Munten
R Willems
Nassaulaan 5
6721 DW Bennekom
08389-18064

Munthandel Hekra
L H . Helderton
Molenstraat 25
4061 AB Ophemert
03445-1392

Munthandel OostBrabant
M. v. Berkom
Carmelietenstraat 10
5341 EG Oss
04120-24123

Spaar-en
Voorschotbank
J. Bekkema
Torenplein 7
9231 CG Surhuisterveen
05124-1925

H.B.U. n.v.
A.A. Wijsman
Herengracht 434-440
1017 BZ Amsterdam
020-298012

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

Munthandel Civitat
A.H.G. Drouven
Luttekestraat 31
8011 LP Zwolle
038-223368
Coinselling Hoogeveen
B.H. Hagemeijer
V. Echtenstraat 23
7902 EK Hoogeveen
05280-73634
A.G.van der Dussen B.V.
Hondstraat 5
6211 HW Maastricht
043-215119
Munth. Karel de Geus
Stratumsedijk 47a
5611 NC Eindhoven
040-123455

secretariaat n.v.m.h.
postbus 5803
3290 AC Strijen

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

Viel 6
6456 AT Bingelrade
04492-3700
Munthandel Verschoor
Merelsingel 12
3291 VH Strijen
01854-1719
J.B. Westerhof
Hoogend 18
8601 AE Sneek
05150-17198
corresponderend lid:
Münz Zentmm
W. Albrecht
RubensstraBe 42
5000 Köln 1 - B.R.D.
J. Eisen
Tervurenlaan 65
1040 Brussel
België

Weet u dat er n.v.m.h.-geschenkbonnen bestaan van ƒ 10, en ƒ 25,-?
Misschien een leuk idee om eens kado te geven.
Verkrijgbaar bij bovenstaande munthandelaren.
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Tentoonstellingen

MUNTEN EN PENNINGEN IN FRIESLAND
Vaste opstelling (april t/m oktober) van het
Fries Munt- en Penningkabinet, Voorstraat
2a te Franeker (05170-3690); geopend
maandag t/m vrijdag 13-00-17.00 uur.

PENNINGEN EN PLASTIEKEN VAN PEPE
GREGOIRE
Van 15 september t/m 21 oktober 1990 in
Galerie De Tweeling, Jonkerstraat 1-3 te
Weurt (08897-77752).

GELD VAN HET KONINKRIJK Circulatiemunten, proefslagen, bank- en muntbiljetten
van Nederiand sinds 1814.
Tot 27 januari 1990 in Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 28 te
Leiden (071-120748); geopend dinsdag t/m
zaterdag 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen
12.00-17.00 uur.

MANN DER ARBEIT, AUFGEWACHT!
Penningen en grafiek betreffende de
arbeidersbeweging in Duitsland in de
tweede helft van de 19e eeuw.
Van 8 september t/m 21 oktober 1990 in
Westfalisches Landesmuseum, Domplatz 10
te Munster

DE STENEN KRACHT 5000 jaar intagli en
cameeën.
Tot 2 juni 1991 in Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet te Leiden (zie
hiervóór).
MONETA GOSLARIENSIS Munten van
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd uit Goslar,
één van de centra van handel in en verwerking van de rijke zilvervoorraden uit de
Rammelsberg.
Veriengd in Niedersachsisches Münzkabinett
der Deutschen Bank, Georgsplatz 20 te
Hannover; geopend maandag + woensdag +
vrijdag 08.15-15.30 uur en dinsdag+ donderdag 08.15-17.30 uur.

PROPAGANDA, SYMBOLIEK EN SATIRE
Omgewerkte munten uit de tijd van de
Brabantse omwenteling, 1787-1790.
Tot 31 december 1990 in Museum voor Geld
en Geschiedenis van de Nationale Bank
van België, Wildewoudstraat 9 te Brussel
(09-22212206); geopend elke maandag
10.00-17.00 uur. dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak.

DE NEDERUNDSE MUNTSUG Vaste opstelling in het Museum van 's Rijks Munt,
Leidseweg 90 te Utrecht (030-910342);
geopend op werkdagen 14.00-16.00 uur,
groepen van meer dan 10 personen uitsluitend op afspraak.
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Tentoonstelling
'Van keizer Augustus tot creditcard
Van november t/m februari jl. werd in het
Geschied- en Oudheidkundig Museum
't Freulekeshuus' te Venray een tentoonstelling gehouden onder de titel 'Van keizer
Augustus tot creditcard'. De expositie gaf
op overzichtelijke wijze een beeld van 2000
jaar munten en alles wat daar aan vast zit.
Ze kan - zeker wat het tentoongestelde
betreft - als voortreffelijk geslaagd worden
beschouwd. Zeer veel was afkomstig uit
het eigen bezit van het museum, hier en
daar aangevuld met bruiklenen van het
Gemeente-archief, de RABO-bank en het
Koninklijk Penningkabinet.
In een negental vitrines, beginnend
met ruilmiddelen, kwam de bezoeker via
romeins en middeleeuws geld tot de huidige munten van Nederiand. Veel aandacht
was besteed aan een drietal vondsten gedaan in Venray en omgeving: één uit 1933
van Franse munten uit het einde van de 18e
eeuw, één uit 1938 van 700 duiten gevonden in Boschhuizen en één uit 1948 van
22 hele en halve dukatons uit Castenray.
De belangrijke vondst uit 1957 van wellicht
800 laat-middeleeuwse goud- en zilverstukken kwam op de tentoonstelling niet
aan bod, evenmin als de vondst uit 1898
van ruim 600 Franse kronen uit de 18e
eeuw. Veel papiergeld waaronder het noodgeld van Venray uit 1940, bekendmakingen
uit 1944/45 inzake inlevering van vijandelijk
papiergeld, waardepapieren, oude rekeningen, een bronzen beeldje van een munter,
een 18e eeuwse muntbus, spaarpotten en
muntsieraden completeren het beeld.
Van de door Reinald IV van Gelderland om-'
streeks 1400 als graaf van Kessel te Venray
geslagen munten, toonde men de dubbele
groot. De overige drie types uit die muntplaats - elk slechts in één exemplaar bekend - berusten in het Koninklijk Penningkabinet. Doordat een aantal munten in
munthouders waren verpakt, trad onder

kunstlicht soms een hinderiijke schittering
op, die de zichtbaarheid van de tentoongestelde munten niet ten goede kwam.
Als toelichting op de expositie was voor
ƒ 5 een boekje verkrijgbaar Een dergelijke
uitgave kan een positieve bijdrage vormen,
maar dit werkje bevat helaas een aantal
taalfouten en enkele numismatische onjuistheden die aan het gehalte van de publikatie
nogal afdoen. Zo verstaat men in de numismatiek onder 'vuurijzer' een zilveren groot
met een vuurijzer in de beeldenaar - onze
voorouders zullen beslist geen zilver
hebben gebruikt om vuur te slaan...
Helaas schijnt het aantal bezoekers te
zijn tegengevallen. De streekbewoners, die
verzuimden de tentoonstelling te bezoeken,
hadden ongelijk en zij hebben een leuke
gelegenheid voor kennismaking met de
numismatiek voorbij laten gaan. Als in 1992
de musea, die ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van het Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde munten
en penningen gaan exposeren, het niveau
van deze tentoonstelling weten te bereiken,
kunnen wij meer dan tevreden zijn.
't Freulekeshuus' kan terug zien op een
alleszins fraaie presentatie.
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Het Nederlandse bankbiljet
Een chronologisch overzicht

J.J. GROLLE

1 Kluisvoorraad per
31 oktober 1954:
4.425.000 stuks, toereikend tot mei 1956
^ Herman Boerhaave
(1668-1738), geneesen scheikundige,
ontleend aan een
gravure door Jacobus
Houbraken (16981780) naar
J. Wandelaar (16901759); zie ook paragraaf 19 noot 5

24. Aanvullende erflaters
Omdat de voorraad van het 'Engelse' ƒ 20biljet 1945 terug liep, kreeg Doeve in mei
1954 opdracht een opvolger te ontwerpen,
aansluitend bij de reeds ontworpen
Erflaters.1 In eerste instantie bevatten zijn
schetsen hiervoor het portret van Hendrickje
Stoffels, Willem Beukelsz van Biervliet en
Cornells Lely. Geen van drieën kwam voor
in het boek van Romein, bovendien was
Hendrickje niet Rembrandts wettige echtgenote geweest, berustte het portret van
Beukelsz op fantasie en viel ir Lely moeilijk
in te passen in de rij van Erasmus, Grotius
en Huygens. In tweede instantie werd
daarom gekozen voor het portret van
Boerhaave.2 Deze had overigens reeds
eerder met de Schone herderin en het
Meisje in 't blauw geconcurreerd om de
plaats op een biljet. In 1938 had hij zijn
gezicht ook al laten zien op de zomerzegel
van I2V2 cent. De keuze zal dus op advies
van Enschedé zijn gemaakt.

Het ƒ 20-biljet werd naar het portret"
model Boerhaave genoemd. Op de keerzijde werd het symbool van de farmacie
afgebeeld: een slang met een gifbeker.
De hoofdkleur van het biljet was paars, de
voorzijde werd bedrukt met plaatdruk op
een offset-ondergrond, de keerzijde alleen
met offset. De gravure was van de hand van
W.Z. van Dijk. Het geelachtige veiligheidspapier werd geleverd door Van Houtum &
Palm; het watermerk bestond uit het hoofd
van Hippokrates en een aesculaapstaf plus
twee maal de waarde-aanduiding 20 en was
gemodelleerd door G. Franfoys. Het model
kreeg als datum 8 november 1955, de eerste
creatie vond reeds plaats op 10 april 1956
en kort daarop kwam het in circulatie.^
Al spoedig bleek dat de bevolking het
Boerhaave-biljet met dat van Hugo de Groot
verwarde en bij de begrotingsbehandeling
in 1957 gingen in de Tweede Kamer stemmen op om model Boerhaave af te schaffen.
Bovendien besloeg in 1956 de ƒ 20-coupure

^ Staatscourant 195674 16 apr 1956
* Te weten
ƒ 8.245.940 op
een totaal van
ƒ 4.900.220.365; De
Sederlandsche Bank
NX'. Jaarverslag I960
(1961) 135
5 KB 35 van 21 sep
I960, Staatscourant
1960-211 31 okt1960;
totaal gecreëerd
13.740.500 stuks in
series van 100.000;
ZieP.J. SOETENS Lijst

van door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten
Het Nederlandse
bankbiljet en zijn
vormgeving
(Amsterdam/Leiden
1987; J. BOLTEN ed)
246 nr 21

[gjt^'*ïgi

•y^fi^

'oö..

/20 model
Boerhaave 1955
(82xl51mm):
collectie DNB
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slechts 3,35% van de totale bankbiljettencirculatie en in I960 was dit nog maar
0,17%."' Daarom werd Boerhaave tegelijk
met het 'Engelse' ƒ 20-biljet dat hij oorspronkelijk zou vervangen buiten omloop
gesteld op 1 mei 1961'
In juni 1954 kreeg Doeve het verzoek
ook voor 1000 gulden een ontwerp te maken en eerst kwam ook hierop Hendrickje
Stoffels te staan. Later was deze vervangen
door een feestvierende Rembrandt die als
bonvivant de champagnefluit heft met
Saskia van Uylenburch - wel wettige echtgenote blijkens dit bruiloftsportret uit 1634.
Zo'n genotzuchtig tafereel was natuurlijk
niet geschikt voor een eerbiedwaardig
ƒ 1000-biljet. De keuze viel daarna, hoewel
Doeve Coornhert voorstelde, op een jeugdportret van Rembrandt*^ als symbool van de
zich steeds verjongende geest van de schilder, maar in maart 1956 koos men toch voor
een zelfportret op gevorderde leeftijd.^
De degelijkheid van de ouderdom moest
de geloofwaardigheid van het geld te hulp
komen. Maar dat viel lelijk tegen. In 1969
maakte prof. H. Gerson de gevolgtrekking
dat het wel om een portret van Rembrandt
ging, maar niet om een portret door
Rembrandt: het was geen zelfportret. Niet

" Zelfportret van
zonder gevoel voor sensatie kreet de verRembrandt Harmensz
baasde vaderlandse pers uit: Het zou trou- van
Rijn (I606-I669)
wens te gek zijn, niet waar, als je moet ge- uit ca 1630 in het beloven dat op drie miljoen echte bankjes van zit van het Mauritshuis te 's-Gravenhage
duizend van de Nederlandsche Bank een
^ Toen in bruikleen
valse Rembrandt je aankijkt!^
bij het Rijksmuseum
Behalve het portret van de schilder werd tot 1965, nadien in
op de voorzijde van dit model Rembrandt het Museum of Fine
Arts te Houston, sinds
de molen aan de Amsterdamse Kostverio1973 in particulier
bezit te Londen
renvaart afgebeeld, zoals de meester die
* Panorama
in l64l zelf had geëtst. Op de keerzijde
22 november 1974 88
symbolen voor het rembrandtieke clair9 In het bezit van
obscur: een hand met lichtend penseel en
Muséejacquemarteen palet waarin zoon Titus en vrouw
Andre te Parijs
Saskia zijn verwerkt. De hoofdkleur van het 1" Bedoeld als pendant voor een portret
biljet was groen en zowel de voor- als de
van Frederik Hendrik
keerzijde werden met plaatdruk op een
door Gerard van
offset-ondergrond bedmkt. De handgravure Honthor,st;B. HAAK
Rembrandt, zijn
was gestoken door W.Z. van Dijk.
leven, zijn werk, zijn
Het geelachtige veiligheidspapier werd
«yd (Amsterdam z.j.)
geleverd door Van Houtum & Palm en was 84, afb. 120
voorzien van een portretwatermerk, gemodelleerd naar een vrouwsportret door
J.F. Doeve, ontwerp
Rembrandt.9 Men dacht toen dat dit
voor f 1000 model
Rembrandt, met
Rembrandts vrouw Saskia voorstelde, doch
het huweiijksportret
later bleek het om een portret van Amalia
van Rembrandt
van Solms te gaan dat reeds in 1632 bekend en Saskia van
Uylenburch. maart
was: een contrefeytsel van Hare Excie in
1955 (95.xl65mm);
profijl bij Rembrandts gedaen}^ Het biljet
collectie Johez

,^i_i^'Di|iRÏiSii®^'BS5K.'3 7.Jll|)(l)(|]'
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11 Staatscourant
1958-135 16 juli 1958
12 Totaal gecreëerd
9.028.000 stuks in
series van 100.000;
zie SOETENS (1987)
nrl44

gulden te ontwerpen met twee portretten
van Antoni van Leeuwenhoek die net als bij
de modellen Luitspeelster en Oestereetster
elkanders spiegelbeeld waren. Dit zelfde
portret was reeds eerder afgebeeld op de
zomerzegel 1937 van 12V2 cent naar ontwerp van Sem Hartz. In 1954 bleek dat de
ƒ 50-coupure slechts 5,15% van de totale
bankbiljettencirculatie vertegenwoordigde
en daarom werd uiteindelijk van dit reserve-

kreeg als datum 15 juli 1956, een zondag,
maar ook de 350e geboortedag van de
schilder De eerste creatie vond plaats op
l6 juli 1958 en kort daarop is het in circulatie gebracht." Het werd tegelijk met De
Groot, Huygens en Erasmus buiten omloop
gesteld op 19 januari 1978.^2
Na de afwijzing van zijn ontwerpen voor
een Erflatersreeks kreeg Escher op 19 juni
1952 opdracht om een reservebiljet van 50

iffi'«iiia^Miü'«ii'

ID),ILIIZEMD GMLDEM,
f 1000 model
Rembrandt, 1956
(97xl69mm):
collectie nSB

Proefdruk van
resenebiljet
f 1000-1955 naar
ontwerp van Wiibbo

1000

dejonge
(105xl8omm);
collectie DNB

Reseivehiljet f 10
model fohan de Witt,
1963 (83xl47mm);
collectie DNB

fl»'***» 1000
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biljet afgezien.i3 Het leek de directie daarentegen beter een reservebiljet voor de
ƒ 1000-coupure te laten maken. Opnieuw
bracht Enschedé uitkomst. Desgevraagd
bleek deze over een ontwerp van Wubbo
de Jonge uit 1948 te beschikken met de
afbeelding van een Scheveningse visservrouw op de voorzijde en een vuurtoren
op de keerzijde. Op 5 januari 1956 werd de
drukker verzocht hiervan drukmateriaal te
ver\'aardigen voor een ƒ 1000-biljet dat gedateerd werd op 14 februari 1956.
Omdat echter model Rembrandt ook in
1956 gedateerd was en er zodoende twee
ƒ 1000-modelIen van dat jaar zouden ontstaan, werd besloten het reservebiljet te
antedateren op 14 februari 1955. De hoofdkleur was groen; de voorzijde was geschikt
voor plaatdruk op een offset-ondergrond,
de keerzijde voor vierkleuren offset.
De handgravure werd vervaardigd door
K.F.W. Seisinger'"' Het biljet zou eventueel
gedrukt worden op geelachtig veiligheidspapier van Van Houtum & Palm met een
kroon als watermerk. Doordat dit papier
echter verkeerd werd gesneden moest men
eventueel zijn toevlucht nemen tot het
papier met de mercuriuskop dat ook voor
model Erasmus werd gebruikt. In tegenstelling tot model Lazarus (ƒ 100-1950)
werd dit reser\''ebiljet niet in oplage gedrukt.

knotte zuil met cijferreeksen afgebeeld
als verwijzing naar De Witts verzekeringswetenschappelijke werk Waerdije van
lijfrenten naerproportie van losrenten
(1671). Een mercuriusstaf verwees naar
zijn bekwaamheid in koopmanszaken, drie
vlaggen verbeeldden de Triple Alliantie van
1668 waarin de Nederlanden, Engeland en
Zweden zich verenigden tegen de agressiviteit van Lodewijk XIV, terwijl een oranjeappel herinnerde aan de verheffing van
Willem III in l672 waardoor een einde
kwam aan het bewind van De Witt.

1* Te weten
ƒ I86.799.950 op
een totaal van
ƒ 3.624.585; De
Nederlandsche Bank
NV. Jaarverslag 1954
(1955)130
1* Karl Friedrich
Wilhelm Seisinger
(1898-1978), graveur
van Duitse afliomst In
dienst van Johez; vgl
j . BOLTEN Het Nederlandse bankbiljet en
zijn vormgeving
(Amsterdanv'Leiden
1987)175-176
1' Naar een schilderij
door Caspar Netscher
(ca 1636-1684) In
particulier bezit; vgl
BOLTEN (1987) 172-173

Zomerzegel 7V2 cent
1947 met portret van
Johon de Witt naar
ontnerp van Kuno
Brinks

Toen de voorbereidingen voor het
ƒ 1000-reservebiljet waren beëindigd, leek
het de directie raadzaam ook voor de lage
coupures een reservebiljet te hebben. In die
zin deed zij in december 1956 een verzoek
aan Enschedé. Een ontwerp door De Jonge
analoog aan de Scheveningse vissersvrouw
werd in oktober 1957 afgewezen en in
februari 1958 leverde Doeve een ontwerp
dat geschikt was voor zowel 10 als voor
25 gulden. Evenals het ontwerp voor de
prijsvraag 1945 en de zomerzegel 1947 van
T/l cent, beide verzorgd door Kuno Brinks,
vertoonde dit ontwerp het portret van de
Nederiandse staatsman/O/M n de Witt (1625l672).i5 Diens bijzondere aandacht voor de
versterking van de Nederlandse vloot werd
gesymboliseerd door een stuurrad op de
voorzijde. Op de keerzijde was een afge-

Kuno Brinks,
afgekeurd ontwerp
voor f 20 met portret
van Johan de Witt.
1945
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16 Qg eerste toepassing van een textieldraad komt voor in
de biljetten uit 18"1
\an de Banco de
Espana; Los hilletes
dei Banco de Espanci
/7S7-/979 (Madrid
z.j.)90
l'^ Archief DNB:
notitie van 26 april
1988doorHAM.de
lleij
1 * P.J. .SOETENS

Roodborstjes en
eiflaters De Bank
1814-1964
(.Amsterdam 1964)
135; J. RITTER Het
maken van bankbiljetten Het Nederlandse bankhiijel in
zijn verscheidenlwid
(Deventer 1986;
.M.M.G. F.\SE e.a. red;
Monetaire Monografieën 6) 105-117,
spec. 108
1 ' Zie paragraaf 7
20 DNB vensiis C&A
en De Telegraaf;
Nederlandse Jurisprudentie (1968) 9.52938, nr 276; vgl
A. HEIJDER,/ A.G. LfiiliERS

Juridische aspecten
van het Nederlandse
bankbiljet Het Nederlandse bankbiljet in
zijn verscheidenheid
(Deventer 1986;
.M.M.G. FASE e.a. red;
Monetaire Monografieën 6) 88-89

Het doorzichtregister werd gevormd door
een maritiem motief: de dwarsdoorsnede
van een scheepsromp rond het vignet voor
het watermerk. In 1961 besloot men voor
de voorzijde een meerkleuren plaatdruk op
offset-ondergrond te gebruiken en voor de
keerzijde vierkleuren offset. De handgravure
werd gestoken door W.Z. van Dijk en de
hoofdkleur van het biljet was afliankelijk
van de coupure; blauw voor 10 gulden,
rood voor 23 gulden. Als papier zou men
het veiligheidspapier van Hugo de Groot,
respectievelijk Huygens gebruiken. Het formaat van het biljet was gelijk aan Doeve's
ƒ 10-biljet. Het uiteindelijke resultaat werd
in de directievergadering van 11 april 1963
goedgekeurd. Het biljet werd op die dag
gedateerd; het werd niet in oplage gedrukt.
Onderwijl ging de research naar beveiligingsmethoden door. De metaaldraad in
het 'Engelse'ƒ 10-biljet 1949 was aanleiding
om te onderzoeken of die de Nederlandse
biljetten in het vervolg kon beschermen
tegen namaak. Reeds in 1920 was de veiligheidsdraad - toen nog van textiel - ter
sprake gekomen. ^"^ In juni van dat jaar had
papierfabriek v,/h Pannekoek te Heelsum
octrooi gekregen op de produktie van
veiligheidspapier waarbij een textieldraad
in-en-uit het papier liep. Hij was bereid zijn
fabrieksgeheim aan de Bank te verkopen,
doch de drukker vond zo'n draad makkelijk
te imiteren en de Bank ging niet op dit
aanbod in.'^ Toen de draad in 1949 van
metaal was, waardoor imitatie moeilijker
werd, zag men toch van invoering af orn
produktie-technische redenen: de papierfabrikant was bang voor de messen van zijn
snijmachines, de drukker voor zijn dmkplaten. In 1958 werd nogmaals van een
veiligheidsdraad afgezien, nu voorgoed en
wel om economische redenen. De produktie van het veiligheidspapier met een draad
zou relatief een groter uitschot opleveren
en in circulatie zouden de biljetten sneller
slijten omdat het papier bij de draad inscheurde.'** Daardoor zou de kostprijs
onevenredig stijgen, ook al kon de draad
worden aangewend voor machinale detectie
bij eventuele mechanische bankbiljetten-

verwerking. Bovendien had Doeve bij het
ontwerpen geen rekening met een draad
gehouden waardoor zijn biljetten wegens de
plaats van hun watermerk niet geschikt voor
deze beveiligingsmethode waren.
Ook langs juridische weg trachtte de
Bank het namaken van haar biljetten tegen
te gaan. Het Wetboek van Strafrecht (art.
208-215) stelt een ieder strafbaar die munten
of bankbiljetten namaakt of vervalst met het
oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te
geven. Deze .strafdreiging, die sinds de invoering van de microtekst op de biljetten
heeft gestaan, was niet effectief genoeg
omdat juist dat oogmerk steeds moeilijk viel
te bewijzen. 19 Daarom nam de Bank het
auteursrecht te baat in haar strijd tegen het
ongewenst afbeelden van bankbiljetten.
Al in 1950 droeg Doeve bij notariële acte
het intellectuele eigendom van zijn ontwerpen aan de Bank over Door arrest van de
Hoge Raad der Nederlanden van 14 juni
1968 werd bevestigd dat de Bank het uitsluitend recht toekwam om de ontwerpen
van de Iwnkbiljetten, waarvan het auteursrecht aan haar was overgedragen, openbaar
te maken en te verveelvoudigen.-" Mitsdien
was gehele of gedeeltelijke reproductie alsmede nabootsing van bankbiljetten in het
vervolg in strijd met het auteursrecht.
In 1966 trad ten aanzien van het Nederlandse auteursrecht de Universele Auteursrecht Conventie van Geneve uit 1952 in
werking. Ingevolge artikel III van deze
conventie dienden de betrokken werken
(i.e. de bankbiljetten) vanaf de eerste openbaarmaking voorzien te zijn van het copyright-teken gevolgd door de naam van de
rechthebbende. Bij de ƒ 5-coupure die in
december 1966 in circulatie kwam. kon
deze regeling niet meer worden toegepast,
doch alle nadien in omloop gebrachte
modellen dragen naast het signatuur van
de drukker en de ontwerper ook een verwijzing naar de Bank als houdster van het
intellectuele eigendom.
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A.G. van der Dussen b.v.
Hondstraat 5
NL-6211HW Maastricht

Verzamelbanden
voor De Beeldenaar
Voor het handig en overzichtelijk bijeenhouden van de
jaargangen van De Beeldenaar 1 t/m 13 zijn zolang de
voorraad strekt verzamelbanden verkrijgbaar, uitgevoerd in
'Beeldenaarblauw' met zilveropdruk. In deze pennenband is
plaats voor 10 exemplaren van De Beeldenaar Onmisbaar
voor abonnees voor wie De Beeldenaar ttn blijvende
waarde vertegenwoordigt!

Tel: (0)43-215 119
Fax: (0)43-216 014

Als U deze woorden leest, weten wij
niet of onze veiling 14 (8, 9 en 10
October 1990) al geschiedenis is.

Gereduceerde prijs (inclusief portokosten): één exemplaar
voor ƒ 15, twee exemplaren voor ƒ 25, drie exemplaren
voor ƒ 35 en ieder volgend exemplaar voor ƒ 10,
Te bestellen door overmaking van het bedrag op
postgironummer 5761252 t.n.v. Stichting De Beeldenaar,
Amsterdam, onder vermelding van "... verzamelband(en)
De Beeldenaar"; toezending volgt dan per omgaande.

De tijd gaat snel. Wij denken echter al
aan Veiling No. 15 (1-3 April 1991).
Wij hebben al het een en ander in huis
en hebben ook al enige toezeggingen.

Indien U goede losse stukken heeft, of
een hele verzameling, houden wij ons
gaarne aanbevolen.
Onze discretie is vanzelfsprekend.

Openbare veilingen
maandelijkse prijslijsten
incl. behaalde prijzen:
jaarabonnement 1.000 Bfr.

OUDHEID - MIDDELEEUWEN - MODERNE TIJDEN

JEAN ELSEN N.V.
numismaat

TERVURENLAAN 65,
1040 BRUSSEL - BELGIË
TEL.: 09-3227346356
PCR.: 000-0831217-24
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Over penningen van Pépé Grégoire

AD MERX

Nederlandse penningkunst is de titel van het
prachtig verzorgde boekwerkje geschreven
door prof. J.N. van Wessem, een uitgave van
de SDU. Dit boekje bevat naast een wandeling door ruim honderd jaar geschiedenis
van de penningkunst ook een bijdrage van
Geer Steyn over de technieken die daarbij
komen kijken. Het hoofdstuk 'De laatste
leerlingen van Piet Esser' begint met Pépé
Grégoire. Van Wessem staat stil bij de
penning die Grégoire ontwierp bij de gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Galerie
De Tweeling in 1985. Pépé Grégoire werd
destijds door mijn vrouw en mij verzocht
om over zo'n gelegenheidspenning na te
denken, omdat wij haast zeker waren dat
hij met een originele oplo,ssing zou komen.
De penning ontroerde ons en nu na 5 jaar
deze penning te kennen weet ik zeker dat

de ontroering terecht is geweest.
In opdracht een penning vervaardigen is
zeker geen eenvoudige zaak. Pépé Grégoire
heeft dit ervaren tijdens het proces, waarin
de Huwelijks- of Relatiepenning voor de
Vereniging voor Penningkunst is ontstaan.*
De eerste ontwerpen werden niet bepaald
met enthousiasme ontvangen.
Het huwelijk roept bij Pépé beslist niet het
gangbare beeld op. Deze niet gebruikelijke
visie heeft hij uiteindelijk gerealiseerd op
een wijze die voor de commissie wel aanvaardbaar was en ook nu hebben wij geen
moment geaarzeld, ofwel deze extra penning meteen besteld. De grondvorm voor
Tweeling en Relatie is hetzelfde. Op een
helft van Tweeling staat één van de twee
in foetushouding afgebeeld en op de andere
helft staat de ander De twee helften kunnen

DE BEELDENAAR 1990-5
192

een afzonderiijk leven leiden - pas je ze
echter op de juiste wijze in elkaar, dan ontstaat er een volledige tweeling. Bij Relatie
heeft hij op de grondvorm zoals gebruikt bij
Tweeling een profiel weergegeven. Bij de
Verenigingspenning bleven de helften niet
los van elkaar en werden de twee profielen
onlosmakelijk in elkaar gepast - of werd de
produktie van twee losse helften voor de
Vereniging voor Penningkunst te duur en
heeft Grégoire wat water in de wijn gedaan
om de 'relatie' niet onder spanning te zetten? De profielen raken elkaar vol tederheid.
Zoals een kind de maan en profil tekent,
heeft Pépé het in klei geboetseerd. De combinatie van ruwe en gladde huid is in deze
penning, in een voor deze penningmaker zo
eigen taal, prachtig gerealiseerd. De achterzijde van de penning - of juist de voorzijde?
- toont de oren van het paar. Een open oor
voor elkaar is belangrijk voor een goede
relatie. De penning heeft twee rechter- en
twee linkerzijkanten, vier onder- en vier
bovenkanten, twee voor- en twee achterkanten. Het is een penning om in de hand
te nemen en steeds weer te beschouwen.
De wenkbrouwen geven de penning een
dikte van ongeveer 8 mm en bij de kaken
blijft van de dikte slechts ongeveer 1 mm
over. Hol en bol wisselen elkaar af op beide
zijden van de penning.
Wie penningen als hiervoor beschreven
kan maken, moet vertrouwd zijn met het

medium en de grenzen ervan. De meesten
kennen Pépé Grégoire als beeldhouwer en
niet als penningmaker. Zolang als ik zijn
werk volg - sinds 1975 - heeft hij zich met
de penningkunst bezig gehouden. Van deze
vroege penningen herinner ik mij bijvoorbeeld Klei, een weergave van voetafdrukken in klei en Een uiltje knappen, een
penning in de vorm van een hoofdkussen
waarin heel duidelijk een uilekopje is te
herkennen. Het gieten in brons gebeurt met
de grootste zorg. Een goede samenwerking
van bronsgieter en beeldhouwer is daarom
voor Grégoire een eerste vereiste. De kwaliteit van het gietsel is bepalend voor de
huid ervan en de mogelijkheden van patineren. Naast de verschillen tussen ruwe en
gladde delen van zijn werken speelt de
kleur een onmisbare rol.
Pépé Grégoire's werken dragen vaak
humor in zich, door hemzelf ooit omschreven als 'plastische ironie'. Als hijzelf met een
vrolijke blik het humoristische in zijn werk
nog eens onderstreept moet je haast de conclusie trekken, dat hij met een glimlach om
zijn mond staat te boetseren. Van Wessem
schreef; De dagelijkse realiteit venijkt hij
met droom en verbeelding.

T/m 21 oktober 1990 zijn penningen en plastieken van
Pépé Grégoire te zien op zijn tentoonstelling in Galerie
De Tweeling, Jonkerstraat 1-3 te Weurt, bij Nijmegen
(08897-77752).
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* De Beeldenaar 12
(1988)425

Penningen van Lucie Nijland

A.J. DE KONING

ƒ 50 Jaar Spoonvegeii
(65nim)

In 1989 bestonden de Spoorwegen in
Nederiand 150 jaar. Het jubileum werd
onder meer gevierd met het grote evenement 'Treinen door de Tijd'. Lucie Nijland,
beeldhouwster te Amsterdam, ontwierp naar
aanleiding van het NS-jubileum een penning
voor de Vereniging voor Penningkunst.
Op haar verzoek is voor de technische uitvoering van deze penning de geslagen vorm
gekozen. Voor haarzelf was dat namelijk een
uitdaging: tot dan toe werden haar ontwerpen in gegoten vorm uitgevoerd. De beide
technieken vragen - zoals bekend - een
geheel verschillende aanpak. De opdracht
voor een geslagen penning gaf Lucie Nijland
dus voor het eerst de gelegenheid deze uitvoeringsvorm van de penning ter hand te
nemen. Een aanpak die, gezien het eindresultaat door haar zeer serieus werd opgenomen.

De voorzijde van 150 jaar spoorwegen van
Lucie Nijland verbeeldt, puur symbolisch,
het goed in elkaar schuivende vervoerssysteem van de Nederiandse Spoorwegen:
frekwent, direkt en veilig. Dit wordt door
middel van gestileerde treinvormen aan
perrons weergegeven. Bij nadere beschouwing blijkt dat de 'treinen' niet slechts twee
kanten (naar links en rechts) uitgaan. Door
de licht geknikte vorm van de penning en
het mede daardoor subtiel uit het penningvlak laten komen van de treinvormen, ontstaat het effekt dat de 'treinen' in verschillenderichtingengaan. De herhaling van de
aaneengesloten vormen - in perspektief geeft naast de frekwentie, tevens het
sluitende spoorwegsysteem weer. Zo heeft
de fraaie, strakke, abstrakt aandoende kompositie op de voorzijde toch zijn herkenbare
betekenis. Op de keerzijde van de penning

DE BEELDEXMR 1990-5
194

staat in strakke letters en cijfers de tekst
NEDERLANDSE SPOORWEGEN 1839 -1989. Uit d e

beginletters N en s ontstaat een netwerk van
lijnen en knooppunten, dat dan tevens
een kussenstruktuur vormt wat op komfort
duidt. Het penningvlak als geheel geeft het
vlakke Hollandse landschap weer. De tekst
slaat een brug over een in perspektief weergegeven vorm van een weg of kanaal.
Door de richting van de lijnen en de strakke
vormgeving, sluit deze zijde van de penning
goed aan op de voorzijde.
Lucie Nijland heeft haar idee betreffende
de Spoorweg-penning eerst vormgegeven
door het model te snijden uit dun karton.
Zij noemt dat 'spelen met papier'. De penning is direkt naar het oorspronkelijke idee
uitgevoerd. Er zijn dus geen varianten of
andere modellen ontworpen. De basisvorm
is op 18 cm grootte positief in klei geboetseerd. Deze vorm werd overgebracht in gips
en op een positieve afdruk werd de tekst
aangebracht. Voor het bijwerken en de
afwerking werd het model ongeveer vijftien
keer van negatief naar positief en omgekeerd overgebracht. Tenslotte zijn de gave

modellen aangeleverd voor de reduceerbank. De penning is geslagen of geperst in
roodkoper en is ter bescherming voorzien
van een laklaag. Indien gewenst is deze laklaag met behulp van thinner of aceton te
verwijderen, waardoor op langere duur de
penning een natuuriijk patine zal krijgen.
Sinds de eerste trein in ons land reed zijn
er veel penningen op spoorweg-gebied verschenen. Het Spoorwegmuseum te Utrecht
beschikt over een grote koUektie fraaie en
minder fraaie penningen, die in de loop
der jaren werden ontworpen naar aanleiding van alleriei gebeurtenissen die op het
onderwerp 'spoorwegen' betrekking
hebben. Deze penningen werden vóór de
verbouwing van het museum in een grote
wandvitrine getoond. In de nieuwe presentatie zijn enige voorbeelden van penningen
met dit thema aanwezig in het zogenoemde
'open depot' in een van de zalen van het
museum. Vijftig jaar geleden -1939 - werd
naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Spoorwegen eveneens een
geslagen penning uitgegeven door de
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Flits van Hall, Eeuwfeest der Nederlandse
Spoorwegen,
Vereniging voor
Penningkunst-1939
(60mm)

Vereniging voor Penningkunst. De penning
werd ontworpen door beeldhouwer Frits
van Hall. Vergelijking van dat stuk met de
nieuwe Spoorweg-penning geeft een groot
verschil te zien in de opvatting van het
onderwerp en de vormgeving door de beide
ontwerpers. De toelichting bij de penning
uit 1939 is zeer summier.' De voorstellingen
op de voorzijde van die penning komen nu
wat kinderiijk over, maar vormen toch een
speels geheel in vergelijk met de 'zakelijke'
keerzijde.
Lucie Nijland werd in 1944 geboren te
Enschede. Zij volgde aldaar, evenals haar
zuster Christien, lessen aan de Akademie
voor Kunst en Industrie (AKI), afdeling
t>'pografie en illustratie, met als specialiteit
boekverzorging en letterontwerpen.In 1963 vervolgde zij haar opleiding aan
de Rijksakademie van Beeldende Kunsten
te Amsterdam, afdelingen schilderkunst en
beeldhouwkunst. Het maken van penningen
bleef daar door haar niet onopgemerkt en

sprak haar aan. Tot het zelf ontwerpen ervan werd zij, zonder opdracht, door mensen
rondom haar leraren Esser en Grégoire aangemoedigd.
Tijdens ons gesprek naar aanleiding van
het verschijnen van 150 jaar Spoorwegen
vertek Lucie Nijland ook enthousiast over
haar grotere werk. Naast haar vrije werk
voert zij opdrachten uit voor architekten,
bouwverenigingen en stadsherstel, zoals
gevelstenen, plaquettes en reliëfs. Zo werkte
zij met veel plezier aan gevelstenen voor de
voormalige dorpsherberg 'De (Bonte) Beer'
te Voorst en 'De Twee Bokjes' te Deventer
Nijland heeft een duidelijke voorkeur voor
het zelf ontwerpen van letter-tekstbeelden
in kombinatie met het reliëf. Voor de
Bouwvereniging 'Rochdale' te Amsterdam
ontwierp zij in 1986 een plaquette op een
sokkel. Voor haar vrije werk, werkt Nijland
het liefst in steen. Momenteel is zij bezig
met een Feestvarken, gehakt uit een 1500
kilo wegend blok van Portugees Auroremarmer. Het ontwerp is eerder in kleiner

Feestvarken. Ontwerp
t oor een groter beeld
in steen
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getal 24 geplaatst, haar leeftijd.
Voor de teksten op haar penningen
maakt Lucie Nijland geen gebruik van gestandaardiseerde lettertypes. Zij geeft de
letters en cijfers een eigen vormgeving.
Hoewel penningen haar sinds de akademie- In 1982 voltooide zij een drietal Vogelpenningen op klein formaat. De eerste is
periode niet meer loslieten, ontwierp Lucie
getiteld OU is my enemy, een mini-penninkNijland deze tot nu toe slechts incidenteel.
je als aanklacht tegen de oceaanvervuiling.
Het is voor haar meer een hobby, een liefOp de voorzijde staat een Zeekoetje, een
hebberij. Zij vindt het maken tijdrovend
- wellicht door haar zeer serieuze aanpak - door olie bedreigde vogelsoort uit de Alkenfamilie. Op de keerzijde is de tekst OIL IS MY
en heeft het idee eerst grote dingen te
hakken om dan wellicht later meer pennin- ENEMY in een dekoratief lettergeheel aangegen te gaan maken. Doordat de oorspronke- bracht - het doet denken aan oliepijpleidinlijke ontwerpen bleven liggen, hebben haar gen. De tweede Vogel-penning is eveneens
een protest. Deze kreeg als titel Passare,
vrije penningen een lange aanlooptijd.
een panklaar trekvogelgerecht dat op de
Enige ontwerpen werden na ongeveer tien
(!) jaar naar aanleiding van een bepaald feit Italiaanse menukaart voorkomt.^ De penning
weer opgepakt. Haar eerste penning werd - toont op de voorzijde een trekvogeltje en
kort na het veriaten van de Rijksakademie - een dubbele randtekst PASSARE (=het vogelgerecht) GLI UCCELLI MIGRATORI NON RITORNANO
voltooid in 1968. De voorzijde toont een
(=de trekvogeltjes keren niet terug). Op de
fraai portretje, met iets voornaams, iets
keerzijde is het voorspelbare onheil weergeklassieks. Het blijkt een zelfportretje te zijn,
geven;
de trekvogeltjes in vlucht met alvast
dat volgens haar eigen zeggen wat
meezwevende vogellijkjes. De derde Vogelgeflatteerd is. Op de keerzijde is in een
penning heeft als titel My fair birdie en
verdiept rondje - in eigen lettering - het
model uitgevoerd. Uit het gesprek en het
zien van haar grotere werk maak ik op dat
het werken daaraan en de resultaten haar
- terecht - voldoening geven.

1 Vereeniging voor
Penningkunst te
Amsterdam,
laarverslag 14 (1939)
pll.l
^ Christien Nijland
is beeldhouw.ster en
penningontwerpster.
Zij ontwierp voor
de Vereniging voor
Penningkun.st in 1962
Geboorte tn'm 1978
Linnaeus. Zie ook A.j.
DE KONING Bronzen
portretpenningen van
Christina Nijland De
Geuzenpenning 24
(1974) 45-49 en
.\.J. DE KONING

Christina Nijland
ontwierp Linnaeuspenning De Beeldenaar 4 imO) 51-54
5 Afbeeldingen van
Passare in De Beeldenaars (1984) 124

Vierentwintig (42mm)
OU is my enemy
(27mm)
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•* Aflieeklingen van
Koningin JulianaFonds in De Beeldenaar %{\%i) VA: iie
o o k J.N. VANDitSSE.M

Sederlandse penningfa/iK/Cs-Gravenhage
1988) 50

toont op de voorzijde een graanpikkend,
flirtend vogeltje. Op de keerzijde, rond een
zak graan, staat de tekst FLIRTI' BIRDIE - IT'S A
STR.\i\ TO GM
. N THE GRAIN. Titel en tekst zijn
een vrije variant op de bekende musical 'My
Fair Lady'.
In 1983 ontwierp Lucie Nijland - in
opdracht - een penning voor het Koningin
Juliana-Fonds. De voor- en keerzijde van
deze penning zijn niet als bijelkaar behorend ontworpen.'' Het lijnenspel op het fond
van de tekstzijde van de penning was

'^^rr

My fair

birdie(45mm)

Driamid. Ontwerp
voor een groter beeld
in steen

oorspronkelijk een klaproos. Dit werd aangepast tot sierlijnen toen de opdrachtgever
de voorkeur gaf aan een strakkere vormgeving en aan de voorstelling 'de mensen' op
de andere zijde van de penning.
Alle gegoten penningen werden geboetseerd op ware grootte, alleen de slagpenning 150 jaar Spoorwegen werd groter
ontworpen en daarna gereduceerd. Voordat
deze meest recente penning van haar verscheen, maakte Nijland nog een niet uitgevoerd (vrij) ontwerp 100 jaar Concertgebouworkest (}%8).
Met haar nog bescheiden maar veelzijdig
penning-oeuvre, toont Lucie Nijland haar
vak te verstaan en te weten hoe een goede
penning qua ontwerp, vormgeving en
techniek tot .stand komt. Zo zal zij mijns inziens ook in staat zijn een goed, eigentijds
en bruikbaar ontwerp te leveren voor
bijvoorbeeld één van de 50 gulden-herdenkingsmunten welke sinds enige tijd vrijwel
jaariijks verschijnen. Hoewel men uiteraard
open dient te staan voor nieuwe, progressieve uitingen en ook de technische eisen
voor de vervaardiging van munten en
penningen verschillen, heeft - of: had? men de neiging om voor de keuze van het
ontwerp van zo'n munt zich teveel te richten op grafische vormgevers of ontwerpers
op ander gebied. Wellicht wordt daarbij dan
te gemakkelijk voorbijgegaan aan het plastisch inzicht van de goede beeldhouwermedailleur. Tot die kleine groep kunstenaars
kan Lucie Nijland gerekend worden. .
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ROBERT SCHULMAN
Het zal even wennen zijn.
Met ingang van 1 j a n u a r i 1 9 9 0 niet meer naar Amsterdam,
maar naar het schildersdorp LAREN.
Voor:
MUNTEN

Van de oudste tijden (± 700 v, Chr.) tot heden van de gehele wereld.

PENNINGEN

Van de Renaissance tot ± 1940, géén moderne commerciële uitgaven.

BOEKEN

Onmisbaar voor iedere verzamelaar. Op ieder gebied, moderne en
antiquarische boeken.

PAPIERGELD

Een jong verzamelgebied met toekc:)mst.

VEILINGEN

Hierdoor kunt u enkele stuks of complete verzamelingen verkopen.
Via onze veiling-catalogi bereikt u verzamelaars over de gehele wereld.

TAXATIES

Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en verkoop.

PRIJSLIJSTEN

Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten.

MANCOLIJSTEN

Indien ingezonden berichten wij u nieuwe aanwinsten,
die op uw lijst voorkomen.

GARANTIE

Wij garanderen alle door ons verkochte voorwerpen op
echtheid en kwaliteit.

ADVIEZEN

Gevorderde en beginnende verzamelaars helpen wij graag verder op weg.

ROBERT SCHULMAN
Hét adres voor iedere verzamelaar
NAARDERSTRAAT 67 - 1251 BG LAREN (NH) - TELEFOON 02153-10056
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Utrechtse duiten op stap

J.C. VAX DER M^IS

' f..\.M. PIETERSEN

Munten van de stad
Utrecht (Utrecht 1978)
11 nr 18: P.O. VAN DER
CHij.s De munten der
bisschoppen, van de
heerhjkheid en de
stad Utrecht (Haarlem
1859)plXX\''.20en
XX\'1.21-23
2piETÏRSEN(1978)ll
3 PIETER.SEN (1978) 13
nr22

Met metaaldetectoren worden soms de
alleraardigste vondsten gedaan. Het betreft
dan veelal de kleinere muntsoorten die in
collecties niet of weinig voorkomen. Vaak
zijn dergelijke los gevonden muntjes door
corrosie erg aangetast, maar niettemin geven
ze een aardig beeld van het geld van 'de
kleine man'. Zo zijn er op meerdere plaatsen in ons land zilveren Utrechtse duiten uit
de periode 1509-1522 gevonden. Op zich
niet zo bijzonder ware het niet, dat een
aantal ervan voorzien is van een klop 'kruis
in wapenschild met een bol in het eerste of
tweede kwartier'. Mijn eerste opwelling was
te veronderstellen, dat het hier om een tot
nu toe onbekende Noordnederiandse klop
zou gaan, temeer daar over onderhavige
duiten het een en ander te doen is geweest.
Nader onderzoek leerde, dat de eerste
veronderstelling niet altijd de juiste is.

delend en het omschrift AN DNI met jaartal
en op de keerzijde een engel met het stedelijk wapenschild voor zich en de tekst
crviTAS TRAiEcr.i Het Utrechtse Buurspraakboek vermeldt, dat op 3 februari 1523 de
koers van de 'doytkens' bepaald zou zijn
op 'braemtgens', hetgeen betekende dat de
duiten van vóór 1523 in waarde werden gehalveerd.' Enkele dagen daarna benadrukte
de raad nog eens, dat de duiten tegen deze
koers in omloop zouden zijn. Bij de bevolking bestond namelijk een grote weerstand
de te lichte duiten nog langer tegen de volle
koers aan te nemen. In juli 1524 werd
medegedeeld, dat men niet langer verplicht
was de gedevalueerde duiten aan te nemen;
er zouden voldoende duiten van een nieuw
type zijn gemunt. Gedoeld werd op de
duiten van 1523 met op de voorzijde het
stadsschild en op de keerzijde een gevoet
en versierd kruis.3

In 1509 begon de stad Utrecht met de uitgifte van een emissie zilveren duiten van
laag gehalte (gewicht ca. 0,90g) met op de
voorzijde Sint Maarten te paard, zijn mantel

Het is heel wel denkbaar, dat een aan
Utrecht naburige stad - b.v. Amersfoort een monetaire maatregel heeft getroffen om
haar inwoners te beschermen tegen een toevloed van in Utrecht gedevalueerde duiten
door de in de stad circulerende Utrechtse
duiten in waarde te halveren en te laten
kloppen en de ongeklopte te verbieden.
Een bijkomstigheid is, dat het wapenschild
van Amersfoort een kruis bevat. Voor zover
het archiefmateriaal van Amersfoort niet
verioren is gegaan, is daarin echter niets
te vinden omtrent een monetaire maatregel
tegen Utrechtse duiten.
De omloop van de onderhavige Utrechtse
duiten is - zo blijkt uit kloppen en uit
muntvondsten - niet beperkt gebleven tot
onze huidige landsgrenzen, maar strekte
zich ook uit tot de Duitse staten en steden
in het Nederrijngebied, waar men al vroeg
in de 15de eeuw gedwongen was geldsanerende maatregelen te treffen vanwege
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de verschillen in kwaliteit van de koerserende muntsoorten en als uitvloeisel daarvan goede en minder goede munten van
elkaar scheidde door de goede van een
instempeling of klop te voorzien.
Zo is in een Dortmunds tarief uit 1418
te lezen"^: blanken van Hasselt met twee
tekens = 23/4 pfennig, blanken van Utrecht
met één teken = 2V2 pfennig, goudguldens
van Arnhem met twee tekens = 5 schilling
8 pfennig of naar een andere bron 3 schilling
8 pfennig. Een vergelijkbare bron uit Soest
is bekend. In een verdrag tussen de vier
Rijnse Keurvorsten, de hertogen van Berg
en Gelre en de stad Dortmund uit de
periode 1419-1426 worden genoemd: goede
Prager groschen met één teken = 5 pfennig,
ongetekende Prager groschen = 4^8 pfennig, getekende witten = iVs pfennig,
ongetekende witten der vier steden =
IVs pfennig. In een muntverdrag tussen
graaf Gerhard van der Marck en de stad
Dortmund uit 1430 zijn getarifieerd: goede
Prager groschen getekend = 5 pfennig,
witten van Stralsund en Greifswald =
1 pfennig. In een kroniek uit hetzelfde jaar
is te lezen, dat Dortmund met de landsoverheid en niet nader aangeduide steden
was overeengekomen geld te tekenen (=
kloppen). In een verdrag van de Westfaalse
Muntunie (de aartsbisschop van Keulen, de
bisschoppen van Munster en Osnabrück, de
hertog van Kleef en de stad Dortmund) uit
1489 staat, dat de Raden van de steden
Dortmund, Munster, Osnabrück, Werl en
Soest en niemand anders een deskundige
zullen belasten met het onderzoeken van
nieuwe Kleefse, Dortmundse en Werlse
stuivers. De goede stukken moesten volgens
het gebruik der genoemde steden geklopt

worden en 3 pfennig gelden, de ongeklopte 2V2 pfennig.
Dortmund klopte met een ongekroonde
adelaar uit het stadswapen. Munster met de
Pauluskop, Osnabrück met een heel of half
wiel met zes spaken uit het stadswapen.
Soest met een sleutel eveneens ontleend
aan het stadswapen en Weri met een
wapenschild met een kniis, waarbij in het
eerste en/of tweede kwartier, vermoedelijk
ter onderscheiding van verschillende
perioden van instempeling, vaak bollen,
ringen of liggende kruisen zijn geplaatst.
Onder de geklopte muntstukken bevonden
zich vele van Utrechtse herkomst, doch
voor zover tot nu toe bekend geen
Utrechtse duiten uit de periode 1509-1522.
Van Osnabrück en Weri zijn geklopte
munten teruggevonden, die nog in de eerste
twee decennia van de l6de eeuw van een
instempeling zijn voorzien. Klaarblijkelijk
heeft het kloppen zich niet beperkt tot de
grovere muntsoorten zoals groschen, witten,
(dubbele) stuivers, braspenningen en goudguldens, maar is ook het kleingeld in de
monetaire maatregelen meegenomen. Onze
Utrechtse duiten met een laag zilvergehalte
moeten in Werl nog goed genoeg bevonden
zijn om geklopt te worden en zijn vermoedelijk getarifieerd op Vs pfennig, de
ongestempelde lager Tot nu toe zijn dergelijke geklopte muntjes noch in ons land,
noch in Duitse vondsten teruggevonden.
Van in ons land gevonden en in Westfalen
geklopte grovere muntsoorten was bekend,
dat zij na hun buitenlandse uitstapje in de
binnenlandse circulatie konden terugkeren.
Voor de Utrechtse duiten van de emissie
1509-1522 kan thans hetzelfde gezegd
worden.

''H.KEUSY Gegenstempel aufMünzen
des Spatmittelaüers
(Frankfurt a/M 1974)

Instempelingen van
de stad Werl: naar
KRUSY (1974)pi 11-12

f
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Helsinki in de ban van de penningkunst

MARJAN SCHARLOO
FIDEM-gedeiegeerde
voor Nederland

JiriHarcuba,
J.S. Back 1989
(brons. 115xll5mm):
foto Elisabeth Varga

Van 13 t/m l6 juni heeft het 22e FIDEMcongres plaatsgevonden in Helsinki.
Vier dagen lang waren er vergaderingen,
tentoonstellingen en lezingen, workshops
en videovoorstellingen. Er namen bijna 250
mensen deel aan het congres: kunstenaars,
producenten, museummensen, en verzamelaars uit de gehele wereld. Het is dé plaats
om informatie en ideeën uit te wisselen op
het terrein van de moderne penningkunst.
De tentoonstelling
De grootste belangstelling ging vanzelfsprekend uit naar de FIDEM-tentoonstelling.
Bijna 1500 recent gemaakte penningen
(1237 catalogusnummers) uit 28 verschillende landen werden ingezonden: een duizelingwekkend hoog aantal met de grootst
mogelijke variatie in materialen, technieken
en onderwerpen.
Er waren aanzienlijke verschillen in de
kwaliteit van de inzendingen te constateren.
Van buitengewoon hoog niveau zijn - zoals
gebruikelijk - de penningen uit Polen,
Hongarije en Tsjechoslowakije. De beeld-

houwers uit deze Oosteuropese landen
leveren veelal werk van grote lyrische
kwaliteit, waarbij experimenten met materialen niet uit de weg gegaan worden.
Soms bestaat een werk uit een serie eenzijdige sculpturen, zoals de enigszins baldadige Different forms of behaviour today van
de Hongaarse Agnes Peter, bestaande uit
drie abstracte delen: 772e correct bureaucrat,
The consumeren The prophet. De hier gebruikte materialen zijn steen en porselein.
De klassieke vraag 'of dit nog wel een
penning is', wordt door de Hongaren in dit
geval bevestigend beantwoord. Een andere
prachtige serie was van Lazló Kovacs, een
ervaren penningmaker, die in steen en
brons een drieluik maakte met de titel The
gates of life.
De Tsjech Jiri Harcuba maakte indruk
met zijn portretten: f.S.Bach bijvoorbeeld, is
fotografisch haast niet goed weer te geven
omdat de medailleur speelt met het reliëf.
De delen van de penning die gewoonlijk
uitsteken boven het vlak, liggen bij hem
vaak verzonken, en andersom. Hierdoor
wordt een vervreemdend effekt bereikt, dat
in de verte doet denken aan de schilderijen
van Arcimboldo. Van de Slowaak Jan
Hoffstadter was een indaikwekkende
penning te zien, getiteld At a blow: een
gedeeltelijk pokdalig gezicht 'en profil',
versierd met echte vogelveren. Een kleine
vitrine buiten de eigenlijke tentoonstelling
bevatte werk van kunstenaars uit de
Baltische staten, waarbij vooral de Esten
opvielen. M. Kerem weet met enkele dunne
lijnen een landschap van grote wijdsheid op
een (eenzijdige) penning te zetten, terwijl
Ane Ranhan op ironische wijze een reeks
moderne Griekse goden portretteert.
Een andere interessante inzending was
die van Portugal. In dat land worden vrijwel
alle penningen in opdracht ontworpen door
grafici en architecten: beeldhouwers houden

DE BEELDEN.AAR 1990-5
202

zich er nauwelijks meer met penningmaken Staten was een bijzondere. Het vorige
bezig en het gevolg van deze benadering is FIDEM-congres, gehouden in Colorado
dan ook te zien aan de inzending. De mees- Springs in 1987, heeft volgens de Amerikanen een stimulerende werking gehad op
te ontwerpen zijn tweedimensionaal en
bestaan vaak uit duidelijke, scherp omlijnde hun produktie. Opvallend is de grote persoonlijke betrokkenheid bij aktuele ondervlakken. Soms bestaat de penning uit
ingenieus in elkaar geknutselde onderdelen werpen, zoals het milieu en de politiek.
Een intrigerend en fraai voorbeeld hiervan
die ten opzichte van elkaar kunnen beweis een penning door Jeanne Lee Stevensgen. Ook in Portugal is de grens tussen
SoUman, getiteld One glass - one earth penning en 'object' aan het vervagen.
fragile, bestaande uit een vergrootglas,
De opdrachtgever die het moderne snelle
gezet in een reeks bronzen botjes.
imago van zijn bedrijf in een originele
penning weerspiegeld wil zien, komt in
Het gastland Finland had een sterke
Portugal ruimschoots aan zijn trekken.
tentoonstelling. Opvallend bij de Finse
Een kanttekening die hierbij gemaakt moet
penningen is vooral het enorm hoge reliëf
worden, is een zekere dreiging van oppervan hun geslagen penningen. Tijdens een
vlakkigheid. Na de aanvankelijke verrassing lezing merkte de Finse spreker hierover op,
ligt de verveling om de hoek bij het bekijdat hun penningfabriek Kultateolusuus zich
ken van reeksen penningen in dit genre.
werkelijk in dienst stelt van de kunstenaar
Ook de inzending van de Verenigde
en zich verantwoordelijk voelt om het ont-

fan Hoffstadter
'De laatste veer, 1989
(brons met vogelveer,
148x120mm); foto
Elisabeth Varga

Laszló Kovacz, De
poorten des levens L Si.
George-poort, 1988
(steen/brons, 155mm);
foto Elisabeth Varga
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Kauko Rasanen,
FlDEM-congres te
Helsinki, 1990
(brons, 50x50mm):
voorzijde, keerzijde
en twee binnenzijden

werp zonder allerlei beperkingen vooraf uit
te voeren. Dit bleek ook duidelijk het geval
bij de FIDEM-penning, gemaakt door de
bekende Finse medailleur Kauko Rasanen.
De penning bestaat uit twee delen die in
elkaar passen. Het hoogteverschil tussen de
in elkaar grijpende hoeken en het veld is
een loodrechte 4 millimeter. Aan de keerzijde van de 'buitenkant' van de penning
is een penninggraveur en zijn model uitgebeeld en op de voorzijde twee vrouwen met
een penning in de hand. In de 'binnenkant'
staat de tekst xxii FIDEM en HELSINKI. In plaats
van de gangbare twee kanten van een
penning zijn er hier dus vier zijden te
bewonderen. Rasanen is bijzonder geboeid
door de contrasten tussen inwaarts-opwaarts
en positief-negatief. Hij heeft al een aantal
penningen gemaakt die bestaan uit meerdere delen.
Wat vond men eigenlijk van de Nederlandse inzending? Daarover zijn vele lovende woorden gesproken. Men heeft bewon-

dering voor het niveau van de penningkunst
en ook voor de verschillende benaderingen
van het begrip penning in ons land. Toch is
ook de opmerking gevallen, dat er zo weinig nieuws uit Nederiand te melden is.
Het probleem van het gebrek aan belangstelling voor penningkunst bij een nieuwe
generatie kunstenaars blijkt overigens zeker
geen exclusief Nederiands probleem te zijn.
De catalogus
De FIDExM-catalogus is een belangrijk
middel om de nieuwste ontwikkelingen in
de penningkunst vast te leggen. Toch geven
de foto's slechts een schamele indruk van
het geheel. Veel van de afbeeldingen
kunnen uitsluitend dienst doen als geheugensteun hoe de penning er in het echt
uitzag. Sommige penningen lenen zich nu
eenmaal beter voor fotografische weergave
dan andere. Dit keer zijn er niet zoveel
foto's in de catalogus opgenomen als de
vorige keer - het gerucht ging dat de
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Finnen zich enigszins verkeken hadden
op het budget voor de catalogus. Het totale
budget voor het congres was overigens toch
nog zo'n $ 250.000... Daartegenover staat
wél dat elke kunstenaar die werk heeft
ingezonden ditmaal weer een gratis exemplaar toegestuurd zal krijgen. Voor belangstellenden is de catalogus te koop voor 150
Finse marken (ca. ƒ 75) exclusief verzendkosten bij de organisatoren. Het besteladres
luidt: Ilkka Voionmaa, Urheilukatu 48A3,
00250 Helsinki, Finland.

In 1992 naar Londen
Op de Ledenvergadering is verder besloten
om het volgende congres in Londen te houden van 23 t/m 26 september 1992.
Het programma ziet er veelbelovend uit
en de tentoonstelling komt ditmaal in het
British Museum. De organisatoren waarschuwden wél, dat de tentoonstellingsruimte veel kleiner zal zijn dan die van het
Museum voor Moderne Kunst van Helsinki,
zodat het aantal inzendingen waarschijnlijk
verminderd zal worden. Het congres - dus
niet de tentoonstelling zelf- zal de relatie
tussen tekeningen en penningen als onderwerp hebben. Het idee is om de rol van de
ontwerptekening bij het penningmaken te
verkennen, zowel tegenwoordig als in
vroeger tijden. Hedendaagse kunstenaars en
wetenschappers zullen hun licht over heden
en verieden van dit interessante onderwerp
laten schijnen. Nederiandse bijdragen
worden met belangstelling ingewacht.

De FIDEM-vergadering
Claude Arthus-Bertrand trad na 16 jaar af
als secretaris-generaal en is opgevolgd door
Mariangela Pasqualetti-Johnson te Milaan.
Op echt Europese wijze blijft Monique
Lembourbé te Parijs de penningmeester en
zit hoofdredacteur Mark Jones van de
tijdschriften Médailles en The Medal in
Londen.
De kosten van deelname bedragen £• 120
Een belangrijk besluit van de vergadering is de wijziging van de contributies per (ca. ƒ 36O) voor leden van de FIDEM.
1 januari 1991. Wanneer iemand al lid is van Speciaal voor het congres zijn voor Londense begrippen zeer goedkope éénpersoons
een bij de FIDEM aangesloten organisatie,
kamers te reserveren in een college (ca.
zoals de Vereniging voor Penningkunst,
ƒ 66 per nacht). De organisatoren rekenen
wordt de contributie FF 100 per jaar.
op veel Nederiandse belangstelling. Dit is
Voor kunstenaars-leden, niet aangesloten
werkelijk een unieke kans om dicht bij huis
bij een vereniging, wordt de contributie
kennis te maken met het werk van vele
verhoogd tot FF 150. Verzamelaars, niet
aangesloten bij een vereniging, gaan FF 200 belangrijke penningmakers. Het volgende
betalen. Het doel van de contibutiewijziging congres zal zeker op grotere afstand
gehouden worden. ledere kunstenaar of
is het lidmaatschap van de FIDEM aantrekliefhebber die serieus met het vak of de
kelijker te maken voor geïnteresseerden in
hobby bezig is, kan ik zo'n congres van
de moderne penningkunst. Als lid van de
FIDEM ontvangt men het meest interessante harte aanbevelen. Het is bijzonder inspirerend en verfrissend om te zien dat penningpenningtijdschrift ter wereld, The Medal
dat twee keer per jaar verschijnt en het blad makers overal ter wereld met dezelfde
problemen worstelen en soms ook al gewelMédailles, dat na elk FIDEM-congres uitdige oplossingen voor bepaalde problemen
komt. Verder is besloten om opnieuw een
hebben bedacht. Het is leuk om ideeën uit
aantal prijzen in te stellen voor de beste
te wisselen met anderen en nieuwe relaties
ingezonden penningen bij elke FIDEMaan te knopen met gehjkgestemden. Mocht
tentoonstelling. De vergadering ging
deelname aan het congres niet tot de mogeakkoord met het voorstel van het FIDEMbestuur om alvast FF 10.000 ter beschikking lijkheden behoren, dan is een 'werkbezoek'
aan Londen in de herfst van 1992 toch wel
te stellen voor dit doel. Het idee is om
het minimum.
ongeveer vijf verschillende prijzen in te
stellen; het nieuwe prijzensysteem wordt
nog nader uitgewerkt.
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Muntennieuws

AFKORTINGEN Al=aluminium; Ag=zilver;
Au=goud; Aur=aureaat; Cu=koper;
CuSn=brons; CuZn= messing; Fe=ijzer;
Mag=magnimat; Nbs=nickel bonded steel
(met nikkel geplateerd staal); Ni=nikkel;
Rvs=roestvrij staal; Sn=tin; Zn=zink.
Finland
100 markka 1990 Ag 830

24,0g

35,Omm

kartel

Ter herdenking van het 50-jarig bestaan van
de vereniging van oorlogsinvaliden,
opgericht na afloop van de Fins-Russische
oorlog in 1940, is een 100 markka-stuk
uitgebracht in een oplage van 100.000
exemplaren.
10pennil990

CuNi

l,8g

l6,3mm

50pennil990

CuNi

3,3g

19,7mm

Begin dit jaar zijn nieuwe munten van 10 en
50 penni in circulatie gebracht.

Frankrijk
100 franc 1990

Ag 900

22,2g

37,0mm

tekst

500 franc 1990

Au 920

17,0g

31,0mm

tekst

In de serie munten ter gelegenheid van
de Olympische Winterspelen van 1992 in
AlbertviUe, eerder besproken in De Beeldenaar 14 (1990) 41, zijn twee nieuwe series
uitgebracht met stukken van 100 en 500
franc. Op die van serie III zijn hardrijders
op de schaats afgebeeld, serie IV toont
bobsleeën en rodelen. Er zijn 300.000 resp.
30.000 stuks gemaakt van deze 100 en 500
franc, uitsluitend in proof

Gibraltar

Japan
5000 yen 1990

Ag 925

15,0g

30,0mm

lekst

Ter gelegenheid van de tuinbouwtentoonstelling in Osaka is een muntstuk met een
waarde van 5000 yen uitgegeven. De oplage
is 10 miljoen stuks.
Groot-Brittannië
5 pond 1990

CuNi

28,3g

38,6mm

kartel

Ter gelegenheid van de 90e verjaardag van
de in Groot-Brittannië zeer populaire koningin Elizabeth - de moeder van de huidige
koningin Elizabeth II - is op 4 augustus een
'crown' uitgegeven, Op de voorzijde is het
door Raphael Maklouf ontworpen portret
van Elizabeth II afgebeeld, hetzelfde dat
ook op de overige munten wordt gebruikt.
.Met dit nieuwe muntstuk is een traditie
doorbroken: immers, eerdere herdenkingsmunten van dit formaat, ook de in 1980 uitgegeven crown ter gelegenheid van de 80e
verjaardag van de koningin-moeder, hadden
een waarde van 25 pence ('/4 pond).
Of de toekomstige herdenkings-crowns ook
een waarde van 5 pond zullen hebben, is
niet bekend gemaakt. Er worden tevens
maximaal 150.000 stukken in zilver van
925%o en 28,3g uitgegeven, evenals maximaal 2.500 in goud van 917%o en 39,9g.

25 pence 1990

CuNi

28,3g

38,6mm

kartel

Ter herdenking van 21 jaar staatsregeling, is
een muntstuk met een waarde van 25 pence
in omloop gebracht in een oplage van
50.000 stuks. Ook zijn 30.000 zilveren exemplaren (925%o) in proof gemaakt. Daarnaast
nog 1000 sets met goudstukken (917%o) ter
waarde van V4, V2, 1, 2 en 5 pond uitgegeven. De munten zijn in Engeland bij de
Pobjoy Mint geslagen.
Zwitserland
5 frank 1990

CuNi

13,2g

31,0mm

tekst

Ter herdenking van de 100e sterfdag van
schrijver Gottfried Keller (Zurich 1819—
Kilchberg 1890) is op 12 juni een muntstuk
ter waarde van 5 frank in omloop gebracht.
De oplage bedraagt 1,1 miljoen stuks plus
69.400 exemplaren in proof.

Orri
OOl IrOEDZfiAïlO
•ïnm
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Verenigde Staten van Amerika
1 dollar 1990

Ag 900

26,7g

38,lnim

Rusland
kartel

Ter herdenking van de 100e geboortedag
van Dwight D. Eisenhouwer is een zilveren
dollar uitgegeven. Op de voorzijde zijn twee
portretten van Eisenhouwer afgebeeld, één
als generaal en één als burger; de keerzijde
toont zijn huis in Gettysburg. De stukken in
FDC worden geslagen in West Point (muntteken W), de proefexemplaren in
Philadelphia (muntteken P).
Oostenrijk
500 schilling 1990 Ag 925

24,0g

37,0mm

tekst

Dit muntstuk is op 24 april uitgegeven ter
herdenking van de 100e geboortedag van
schilder Egon Schiele, die overleed in 1918.
De oplage is 350.000 stuks, waarvan 75.000
in FDC en 75.000 in proof.
20 schilling 1990

CiiNiAl

8,0g

277mm

glad

Deze op 22 mei in omloop gebrachte
circulatiemunt is gewijd aan het Bundesland
Vorarlberg; op de keerzijde staat de Martinstoren in Bregenz afgebeeld.

10 roebel 1990

Pd

15,6g

30.0mm

kartel

25 roebel 1990

Pd

31,lg

37,0mm

kartel

Deze zogenaamde 'bullion'-munten worden
uitgegeven om op een gemakkelijke manier
in kleine hoeveelheden edel metaal te
kunnen beleggen. Op beide denominaties is
een ballerina afgebeeld. De oplage is 13.500
en 24.300 stuks voor de 1/2 respectievelijk
1 ounce. Het is de bedoeling om elk jaar
stukken met een nieuwe aflieelding uit te
geven. Er bestaat ook al een 25 roebel 1989,
voorzien van dezelfde beeldenaar als de
huidige 10 roebel. Het bijzondere van deze
stukken is gelegen in het metaal waarvan ze
gemaakt zijn. Palladium is een zilverwit edel
metaal dat behoort tot de zogenaamde
platina-groep. Met andere metalen uit deze
groep wordt het vaak samen met platina
gevonden. Het heeft een soortelijke massa
van 12,0 en is dus iets zwaarder dan zilver
(soortelijke massa 10,5). De huidige prijs
van palladium is circa ƒ 10 per gram,
minder dan de helft van de goudprijs.
Palladium heeft voornamelijk technische
toepassingen als katalysator, voor electrische
contacten en als toevoeging aan goud in
bijvoorbeeld de tandheelkunde; wit goud
bevat palladium. Voor de muntslag is het tot
nu toe alleen gebruikt voor een uitgifte van
de Tonga Eilanden (V4, V2 en 1 hau 1967:
Yeoman 15, I6 en 17). Verder is alleen een
proefslag in palladium van een sixpence
van William IV met het jaartal 1831 bekend,
die uiterst zeldzaam is.
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de STICliTINC
BEVORDERING
NUMISMATIEK

Na het succes van de manifestatie te Eindhoven
heten de volgende munthandelaren u
van harte welkom op

4 november 1990
voor de muntenmanifestatie

ROTTERDAM
World Trade Centrum
Beursplein
J.B. Westerhof, Sneek

Fa. Hekra, Ophemert

Fa. Verschoor, Strijen

Karel de Geus, Eindhoven

Spaar- en Voorschotbank,

Fa. Civitat, Zwolle

Surhuisterveen

Bussumse munthandel, Bussum

Romunt B.V., Roermond

Hartberger, Werkendam

Theo Peters, Amsterdam

Fa. Honingh, Assendelft

Lindner, Venio

Mw. Schuurman-Rijnholt,

Holleman, Enschede

Etten (G)

De toegang is gratis
De openingstijden zijn van 11.00-17.00 uur
Onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Munthandelaren
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Penningnieuws
FRANK LETTERiE

Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uitgaven, tentoonsteilingsactiviteiten. Goed
reproduceerbare foto's met gegevens sturen
aan ETS. Letterie, Hammini<weg 1, 7251 RB
Vorden (05752-2697). Gelieve tevens te
vermelden of foto's na gebmik 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.

het 40-jarig huwelijksfeest van het echtpaar
Stortelder-Harbers.
Voorzijde: Een dubbelportret van het
echtpaar.
Keerzijde: De kinderen van het huwelijk
gesymboliseerd, met de tekst BEN STORTELDER,
ANNA HARBERS 28 MEI 1948 - 1988.

Henk Doek 65 jaar
Eveneens een ontwerp van Van Kampen
is een bronzen gietpenning (BOmm) ter
gelegenheid van de 65e verjaardag van
schoenmaker Henk Doek.
Voorzijde: Portret met de tekst HENK DOEK
AET LXV.

MATH. VAN KAMPEN
Echtpaar Stortelder-Harhers
Een bronzen gietpenning (80mm), die Math.
van Kampen ontwierp ter gelegenheid van

Keerzijde: Afbeelding van Sint Crispijn,
beschermheilige van de schoenmaker, en
de tekst IN SINT CRISPIJN.
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LOEKI METZ
Multatuli
Een bronzen gietpenning van 110 mm,
ontworpen door Loeki Metz.
Voorzijde: Portret van Eduard Douwes
Dekker.
Keerzijde: Een kruisvormige uitsparing,
verwijzend naar de christelijke inspiratiebronnen van Multatuli. In de verticale baan
staat Multatuli's uitspraak DE ROEPING VAN DE
M
. ENS IS MENS TE ZIJN en de jaartallen 1820 1887. In de horizontale baan is op de
linkerzijde een Javaans vorst (districtshoofd)
afgebeeld met een knielende onderdaan.
Rechts daarvan een buffel en Saïdjah en
Adinda. Geheel rechts de klapperboom
waaronder Saïdjah en Adinda op elkaar
zouden wachten. In de hoeken van het
kruis staat de naam MULTATULI.
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Verenigingsnieuws

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Secretariaat:
N.A.J. Visser, Van der Meystraat 1,
1815 GP Alkmaar, 072-120041, giro 96820.
Penningbestellingen:
M. Kemper-Koel, Mollenburgseweg 60,
4205 HD Gorinchem, 01830-26543.
KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN
PENNINGKUNDE
Secretariaat:
J.J. GroUe, p/a De Nederiandsche Bank NV,
Postbus 98,1000 AB Amsterdam,
020-5242274
Bijeenkomst te Zutphen
J.C. ENTERS

Op 19 mei 1990 heeft het Genootschap zijn
huishoudelijke jaar- en voorjaarsvergadering
gehouden te Zutphen in de Burgerzaal van
het Stadhuis. De opkomst was uitzonderiijk
groot. Tijdens de jaarvergadering werd het
verslag over 1989 van de secretaris goedgekeurd, tevens werd op voordracht van de
Kascommissie de penningmeester décharge
verieend voor het gevoerde financiële
beleid. Na de huishoudelijke vergadering
verplaatste het gezelschap zich naar de hal
van het Stadhuis alwaar de publikatie
Geslagen te Zutphen van drj. Fortuyn
Droogleever en E.J.A. van Beek ten doop
werd gehouden, waarbij de burgemeester
mevrouw mr A.H. Brouwer-Korf het eerste
exemplaar kreeg aangeboden door de voorzitter de heer J. Lingen. Na haar charmante
dankwoord werd een tweede exemplaar
door een vertegenwoordiger van de
Walburg-Pers aan de voorzitter overhandigd.
Deze korte plechtigheid werd afgesloten
met een feestelijk drankje, aangeboden door
het gemeentebestuur van de 800 jaar oude
stad. Hierna volgde een wandeling naar de
Walburgis kerk, waarbij als belangrijkste

attractie de Librije, de oudste Nederiandse
bibliotheek werd bezichtigd. Een aperitief
en verzorgde lunch in het IJsselpaviljoen
besloot de ochtendbijeenkomst.
Het middagprogramma speelde zich af
in het Stedelijk Mu.seum van Zutphen, het
oude Predikherenklooster In de refter werd
het welkomstwoord gesproken door de
directeur van het Museum, mevrouw drs
C.E.M. Reinders. Aansluitend volgde de zeer
onderhoudende lezing 'Geslagen te
Zutphen' door de heer E.J.A. van Beek,
oud-voorzitter van het Genootschap.
Muntheren, munthuizen, en muntmeesters
vormden het onderwerp van zijn verhaal.
Na een vrolijke discussie volgde een theepauze en vervolgens gaf dr J.C. Flohil een
inleiding op de in het museum geëxposeerde penningen. Aansluitend volgde de
officiële opening van de expositie door
dr J. Fortuyn Droogleever, waarna het gezelschap de gelegenheid kreeg de expositie te
bewonderen, die mede dankzij diverse
bruiklenen een volledig beeld geeft van de
muntslag in Zutphen. Ook de rest van het
museum stond open ter bezichtiging, waarvan een dankbaar gebaiik werd gemaakt.
Het is opvallend hoe rijk en smaakvol
dergelijke stedelijke of regionale musea
kunnen zijn.
Gedurende deze dag waren de boekjes
Geslagen te Zutphen te koop ad ƒ 15; ook
hier kan van een succes worden gesproken,
gezien het feit dat de eerste 100 exemplaren
grif aftrek vonden. Om 17.00 uur was de
Genootschapsdag geëindigd, toch bleef nog
een groot aantal aanwezigen in de stad om
op het zonnige terras van het IJsselpaviljoen
van een dronk en het uitzicht over de rivier
te genieten, waarna nog een 50-tal aanwezigen met een diner de dag besloot. De najaarsvergadering, zal op 29 september a.s.
te Rotterdam worden gehouden.
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Op zondag 17 juni j.l. was er een gezamenlijke bijeenkomst met het Koninklijk
Belgisch Genootschap voor Numismatiek
en het Koninklijk Nededands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde te Antwerpen;
hiermee werd de traditie van gezamenlijke
bijeenkomsten met onze buitenlandse
zusterverenigingen in stand gehouden.
Meer dan veertig leden van het Nederlandse Genootschap troffen een bijna even
groot aantal leden van het Belgische
Genootschap bij ontvangst in het Volkskundig Museum. Na de begroeting door de
voorzitter L. Smolderen van het Belgische
Genootschap wees de voorzitter]. Lingen
van het Nederiandse Genootschap erop dat
het in 1991 honderd jaar geleden is dat in
Brussel - bij het 50-jarig jubileum van het
Belgische Genootschap en het eerste
Internationale Numismatische Congres, door
de daar aanwezige Nederlanders - het
initiatief genomen werd om in Nederiand
eveneens een genootschap voor munt- en
penningkunde op te richten. Om het 150jarig jubileum van het Belgische Genootschap extra luister bij te zetten is het Nederlandse Genootschap voornemens haar
najaarsvergadering te Brussel te houden en
wel op 7 september 1991 aan de vooravond
van het 11e Internationale Numismatische
Congres dat van 8 t/m 12 september 1991 te
Brussel wordt gehouden.'

Hierna hield de heer C. van Hengel een
voordracht onder de titel 'Computationes
Buscoducis 1330-1375; de rekeningen van
de Illustere Vrouwe Broederschap en de
daarin voorkomende munten'. De Lieve
Vrouwe Broederschap was een zogenaamde
klerkenbroederschap met het doel samen te
komen, te zingen en de goddelijke getijden
te vieren. Op den duur nam ook de
Anniversario, een dienst waar de overieden
broeders en zusters herdacht werden, een
belangrijke plaats in, evenals de dag van de
Computatio. In deze rekeningen komen als in zovele rekeningen - numismatisch
interessante gegevens voor, doch evenzo
een aantal vraagtekens. Aan de hand van
deze rekeningen wees spreker op verschillende in de rekeningen voorkomende
facetten en de daaraan te verbinden conclusies of suggesties, zoals het feit dat personen vaak onder verschillende namen in de
rekeningen voorkomen, hun onderiinge
relatie, de valuta waarin de rekeningen
werden gevoerd, de inflatie en de gebruikte
muntsoorten en denominaties. In die tijd
werd alle rente als woeker beschouwd
- een fenomeen dat in de Mohammedaanse
wereld nog steeds opgeld doet - en werd
vanzelfsprekend als een zware zonde
beschouwd, maar een cijns of tijns was
geoorloofd. Dit was een soort grondrente of
erfpacht die op een stuk land of huis gevestigd werd en ruim 10% bedroeg. Aan de
hand van een overzicht met afbeeldingen
van de munten, werden de munten besproken die in de rekeningen voorkomen.

De ere-voorzitter van het Belgische en
tevens ere-lid van het Nederiandse Genootschap, prof. P. Naster, wees op de goede
banden tussen de beide Genootschappen
en memoreerde aan de recente gezamenlijke bijeenkomsten te Leuven (1978) en
Den Haag (1986). Tevens vroeg hij de
Belgische leden bijzondere aandacht voor
het twee-maandelijkse tijdschrift De
Beeldenaar dal sinds het begin van dit jaar
in een nieuw jasje is gestoken, alsmede
voor het recentelijk verschenen Jaarboek
voor Munt- en Penningkunde 1988.

Daarna vertelde mevrouw dr Simone
Scheers welke munten werden gevonden bij
het archeologisch onderzoek in de kathedraal van Antwerpen. Voor de aanleg van
een ondergronds luchtbehandelingssysteem
moesten aanzienlijke graafwerkzaamheden
in de kathedraal worden verricht.
De archeologische dienst onder leiding van
de stadsarcheoloog, de heer Tony Oost,
maakte van deze gelegenheid gebruik de
ondergrond in de kathedraal nauwkeurig te
onderzoeken. Bij dit onderzoek zijn veel als
grafgift aan de doden meegegeven munten
uit de 13e tot 17e eeuw gevonden. Uit het

Gezamenlijke bijeenkomst met het
Koninklijk Belgisch Genootschap voor
Numismatiek
JAN LINGEN
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overzicht dat spreekster gaf bleek dat het
vooral om (versleten) munten van lage
denominaties handelde - zelfs werden
enkele rekenpenningen gevonden.
De heer Oost ging in op het hoe en
waarom van deze aan de overiedenen
meegegeven munten. Hoewel het gebruik
van grafgiften op bepaalde tradities berust
kon in de onderhavige situatie de reden
van deze giften niet worden achterhaald.
Wel bleek dat lang niet in alle graven
munten voorkwamen en dat dit gebruik
vooral in de 13e tot 15e eeuw in zwang
moet zijn gewgest. In graven van kinderen
werden geen munten gevonden. Uit de
plaats van de munten ten opzichte van de
overiedenen konden ook geen bepaalde
conclusies worden getrokken. Wel hebben
de munten enigszins geholpen bij de datering van de graven. De moeilijkheid hierbij

is echter dat mogelijk weinig voorkomende
en niet meer gangbare munten werden
meegegeven. Over het algemeen wierpen
de gevonden munten vooralsnog meer
vragen op dan zij beantwoordden.
Na een prima verzorgde lunch in de
middeleeuwse kelders van taverne 'Pelgrom'
werd onder leiding van de stadsarcheoloog
Oost een exclusief bezoek gebracht aan de
restauratiewerken en opgravingen in het
koor van de kathedraal, waar nog een aantal van de blootgelegde graven van enkele
geestelijken te zien waren. Na het bezoek
aan de kathedraal en mede aangemoedigd
door het fraaie weer praatte een deel van
het gezelschap op een zonnig terras, onder
het genot van een goede pint Belgisch bier,
nog wat na alvorens de terugreis aanvaard
w e r d . Hl!

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE 97 - 7671 AT VRIEZENVEEN
TEL. 05499-61322 - FAX 05499-61352
MUNTEN: IN- en VERKOOP, TAXATIES, PRIJSLIJSTEN
BOEKEN: UITGEVERIJ, IMPORTEUR van o.a. KRAUSE,
BATTENBERG, OBOL, SCABY, DURST etc.
== Bezoek alleen op afspraak ==

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 numismatiscfie literatuur
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RIETDIJK bv
Gespecialiseerd in het veilen van Numismatische collecties

Voor inlichtingen:
Rietdijk bv
Noordeinde 41
2514 CC Den Haag
tel. 070-3647831
fax 070-3632893
"Uw munten worden behandeld, alsof deze van onszelf zijn".

Rietdijk bv
een kwestie van vertrouwen sinds 1919

Muntfiandd Vtrscfioor

VIANEN Hendrik van Brederode 1556-1568 Gouden angelot z.j.
Vz.: Schip met de wapens van Vianen en Brederode, waarboven
de letters HB. Omschrift: MONE.NO.HE.DO-D.BRE.LI.VIAN.
Kz.: St. Michael in gevecht met de draak. Omschrift: QVOD.
IVSTEM.EST.IVDICATTE Delm. 827. Uiterst zeldzaam Z. Fr. ƒ 2.975,-

mmisingti

iz

32,91 vh strijen

n»

jficf n.v.m.ft.
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teC ; 01854 - ^7^9
fax '• 01854-442.4

Internationale numismatische salon in Parijs
Beurs - veiling - tentoonstellingen - lezingen - expertises
op 16,17 en 18 november wordt in Parijs
voor de eerste maal een grote, internationale numismatische manifestatie georganiseerd onder de titel 'NumisMonnaies'.
Op het terrein Espace Champerret (Porte de
Champerret: Paris, XVIIème) worden gedurende drie dagen tussen 09.00 en 19.00 uur
ongeveer 30.000 belangstellenden verwacht
voor een bezoek aan zo'n 130 munthandelaren, aan een veiling, aan exposities van
Annamese munten tot oude aandelen en
aan lezingen en spreekuren van medewerkers van het Penningkabinet van de
Bibliothèque Nationale. Er zal voor verzamelaars van de meest uiteenlopende terreinen van de numismatiek zeker iets van hun
gading te vinden zijn.

Muntenhandel
openingstijden: 12-18 uur
Telefoon: 09-32-3-2321429
Privé:
09-32-3-5688056
Veilinglijsten en prijslijsten
op aanvraag met opgave
van verzamelgehied

Tijdens de manifestatie vindt de presentatie plaats van een boek onder redactie van
Frederic Droulers over de geschiedenis van
de Europese écu; van het werk l'Histoire de
l'écu europeen verschijnt begin december
ook een engelse versie. Ook is een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen
van een penning, waarvan de uitslag tijdens
de beurs bekend zal worden gemaakt.

Willem van Alsenoy
Numismaat

Oudaan6
B-2000 Antwerpen

(België)

5. 9^. HVeshiiW
NUMISMAAT
gespecialiseerd in provinciale munten, historie en
moderne penningen van alle landen
inkoop, verkoop, taxaties, veilingen
H o o g e n d 18, 8601 A E S n e e k
t e l . 0 5 1 5 0 - 1 7 1 9 8 - 's m a a n d a g s g e s l o t e n
afspraak aanbevolen
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BANKBIUETTEN
MUNTEN V
PENNINGEI
Inkoop / verkoop / gratis taxatie
(betaling: per kas, bank of giro)

M.

Een bezoek aan ons
Munt en Penningkabinet is de moeite waard.
Geopend dinsdag, donderdag en vrijdag

Via 3.00 tm 16,P0 uur

Spaar en>^x)rschotbank
Surhuisterveen
Torenplein 7,9231 CG Surhuisterveen,
Telefoon 05124-1925, Fax 05124-1047

f>*"'"
ERwagLS

ü^^^

gratis
veiling
catalogus

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betalin
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.
Tel. 020-230261
242380

i^iiinf

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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in al zijn facetten
door VJ.K. de

Bruijn

een boek en standaardcatalogus
Dit zeer goed gedocumenteerde boek behandelt de geschiedenis van de
Nederlandse florijn of 28 stuiverstuk, de strijd om de munthervorming in de 17e
eeuw, de instempelingen of kloppen, de buitenlandse imitaties en navolgingen, en
nog veel meer wetenswaardigheden.
Het catalogusgedeelte geeft een complete beschrijving van alle voorkomende hele,
halve en kwart florijnen met afbeeldingen van alle typen.
Bij elk nummer wordt vermeld: muntbeschrijving • omschriften • gesignaleerde
varianten • jaartallen • bij inventarisatie aangetroffen aantallen • openbare
verzamelingen • welke instempelingen • etc.
Bovendien een duidelijke concordantie met de bestaande literatuur en vele tabellen
met spreidinggegevens van de kloppen.
ingenaaid, 160pagina's
f 69- incl. b.t.w.
Te bestellen door overschrijving van ƒ 75,- (incl. verzendkosten) bij:

^lAs^ Laurens ScHuCman B.v.
/^^

^m
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Co Westeriks Van Gogh-penning:
een gemiste kans!
A.J. DE KONING

Co Weslerik, Vincenl
van Gogh, 1990
(geslagen, lOmm)

Ter gelegenheid van het Van Gogh-jaar, op
28 juli was het honderd jaar geleden dat
Vincent van Gogh stierf, verscheen als tastbare herinnering een Van Gogh-penning.
Het ontwerp maakt deel uit van een reeks
van penningontwerpen, waarvan een collectie in het bezit is van het Rijksmuseum
Vincent van Gogh te Amsterdam.

De kwaliteit van de bestaande collectie Van
Gogh-penningen, zo'n veertig in getal, is
over het algemeen matig te noemen.
Ook de Van Gogh-penningen gemaakt door
Nederlandse kunstenaars zijn geen hoogtepunten uit de geschiedenis van de
Nederiandse penningkunst. Enkele voorbeelden van de mindergeslaagde penningen
zijn die van Louise Metz (1950), Jaap
Gutterswijk (1953) en de Begeer-uitgave van
Rudi Augustinus. Een uitzondering is de
fraaie Van Gogh-penning van Jan Bronner
(1954). De Van Gogh-penning van de Britse
medaiUeur David Cornell, die verscheen in
de zomer van 1973 ter gelegenheid van de
opening van het Van Goghmuseum, is ook
geen artistiek hoogstandje. Deze penning
gaf aanleiding tot negatieve kritiek in een
artikel in De Geuzenpenning* Er was dus
iets goed te maken en het Van Gogh-jaar
1990 leek de aangewezen gelegenheid voor
een nieuwe uitgifte. Een penning, die een
hommage zou zijn aan één van de grootste
kunstenaars van Nederiand. De schilder/
graficus Westerik ontving de opdracht een
Van Gogh-penning te ontwerpen.
Co Westerik werd geboren in 1924 te Den
Haag, alwaar hij zijn opleiding kreeg aan
de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten. Westerik ontving vele prijzen voor
zijn werk, onder andere in 1971 de staatsprijs voor beeldende kunst.
De Van Gogh-penning was voor
Westerik, voorzover mij bekend, zijn eerste
opdracht voor het ontwerpen van een penning. In juli van dit jaar lag het resultaat te
koop in het Van Gogh-village bij het Van
Goghmuseum. Bij aankoop van de penning
zei de verkoopster enthousiast: U heeft nu,
net als ik, een Westerik in uw bezit!
Inderdaad, een penning van Westerik leek
ook mij een begerenswaardig bezit.
Commercieel gezien is het ongetwijfeld
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interessant een bekende naam aan een
uitgave te verbinden; 'succes verzekerd', zal
de opdrachtgever gedacht hebben. Maar bij
het bekijken van de penning, viel mij het
resultaat niet mee!
Op de voorzijde van de penning is een
portretschets van Van Gogh aangebracht.
Het portret is een fraaie evenwichtige
schets, direct herkenbaar als het werk van
Westerik. Door het gereduceerd overbrengen van de schets op het 'harde' ongepatineerde penningvlak, verliest de afbeelding
veel aan gevoel en zeggingskracht.
De afbeelding op de penning mist veel van
wat de tekeningen en etsen van Westerik
kenmerken en vaak zo belangwekkend
maken. De beheersing van het penningvlak
en het gebruikmaken van de mogelijkheden
van het materiaal kunnen een penning
boven de middelmaat verheffen. Bij de
penning van Westerik zijn het penningvlak
en het materiaal een belemmering voor het
optimaal weergeven van het originele
ontwerp. De keerzijde van de penning is
door een horizontale en een vertikale lijn
verdeeld in vier gelijke parten.Waarschijnlijk
gedwongen door de opdrachtgever is het
logo van de Stichting Van Gogh zonder

meer overgenomen in een van de 'taartpunten'. De keerzijde van de penning heeft
niets met de voorzijde te maken en komt
niet uit boven het niveau van een goedkope
sportmedaiUe.
Onder de titel Westerik en Van Gogh is
een goed verzorgd begeleidend boekje verschenen. Het boekje bevat afbeeldingen van
een aantal van Westeriks schilderijen, aquarellen en de penning. Charlotte Wiethoff
leverde de tekstbijdrage. Zij legt een verbinding tussen de beide kunstenaars en geeft
een toelichting op de penning. Wiethoff
vraagt zich af of de Van Gogh-penning een
toevallige gelegenheidsopdracht was voor
Westerik. Ik denk dat de opdracht aan
Westerik niet zo toevallig was, wetende
dat Frits Becht - een verwoed Westerikverzamelaar - directeur is van het Bureau
Stichting Van Gogh 1990.
Nederland is een Van Gogh-penning
rijker. Mogelijk is dit onderwerp interessant
voor thema-verzamelaars, maar mijns
inziens is de vormgeving een gemiste kans
voor de penningkunst! Ik heb de penning
maar opgeborgen in het laatje waar ook het
Van Gogh-kwartetspel ligt, beiden als herinnering aan de Van Gogh-kermis. il

* A.J, DE KONING

Vincent van Gogh
penningen De
Geuzenpenning 23
(1973)60-66

JanBronner, Vincent
van Gogh, 1954
(gegoten, 66mm)
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Verenigingsnieuws

Tentoonstellingen

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

GELD \AN HET KONINKRIJK Circulatiemunten, proefslagen, bank- en muntbiljetten
van Nederiand sinds 1814. Tot 8 januari 1991
in Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 28 te Leiden
(071-120748); geopend dinsdag t/m zaterdag
10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 12.0017.00 uur.

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE
Secretariaat:
J.J. Grolle, p/a De Nederlandsche Bank NV,
Postbus 98,1000 AB Amsterdam,
020-5242274.

DE STENEN KRACHT 5000 jaar intagli en
cameeën.Tot 2 juni 1991 in Rijksmuseum
Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden
(zie hiervóór).
DE NEDERLANDSE MUNTSUG Vaste
opstelling in het Museum van 's Rijks Munt,
Leidseweg 90 te Utrecht (030-910342);
geopend op werkdagen 10.00-l6.00 uur.
groepen van meer dan 10 personen
uitsluitend op afspraak.

Openbare veilingen
maandelijkse prijslijsten
incl. behaalde prijzen:
jaarabonnement 1.000 Bfr.
OUDHEID - MIDDELEEUWEN - MODERNE TIJDEN

JEAN ELSEN N.V.
n urnisrndd i

/W\K

"^^mP
"^^^^
\ /

DE NEDERLANDSE FLORIJN IN TAL VAN
FACETTEN Tot 28 februari 1991 in het
Museum van 's Rijks Munt (zie hiervóór)
PROPAGANDA, SYMBOLIEK EN SATIRE
Omgewerkte munten uit de tijd van de
Brabantse omwenteling, 1787-1790.
Tot 31 december 1990 in Museum voor
Geld en Geschiedenis van de Nationale
Bank van België, Wildewoudstraat 9
te Brussel (09-22212206); geopend elke
maandag 10.00-17.00 uur, dinsdag t/m
vrijdag uitsluitend op afspraak.
GELD TE KIJK Vormgeving van munten en
waardepapieren. Tot 11 januari 1991 in
Crediet- en Effectenbank, Kromme Nieuwegracht 6 te Utrecht (030-284655); geopend
maandag t/m vrijdag 09.00-l6.00 uur. •

TERVURENLAAN 65,
1040 BRUSSEL - BELGIË
TEL.: 09-3227346356
PCR.: 000-0831217-24
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Het Nederlandse bankbiljet
Een chronologisch overzicht

25. Kleinste coupure
De Duitse bezetting had niet alleen voor
de economische en monetaire werking van
de Bank gevolgen, maar ook voor haar
juridische positie. Op 1 juli 1943 werd de
toen vigerende Bankwet 1937 vervangen
door de Verordening betreffende De
Nederlandsche Bank.i Daarin werd bepaald
dat de Bank een publiekrechtelijk lichaam
was, rechtstreeks ondergeschikt aan de
Reichskommissar (art. 1). Zij was met
uitsluiting van alle anderen gerechtigd tot
het uitgeven van bankbiljetten (art. 2) - niet
lager dan 10 gulden - die wettig betaalmiddel zijn tot een onbeperkt bedrag (art. I6),
terwijl de in 1904 nog gehandhaafde doch
sinds 1936 opgeschorte^ betalingsplicht van
de Bank kwam te vervallen (art. 18).
Daarmee was de Bank geen naamloze
vennootschap meer, maar in feite een
staatsbank.
In september 1944 besloot de
Nederlandse regering in Londen deze
Verordening te handhaven.3 De bevoegd
heden die de Reichskommissar zich had
toegeëigend gingen over op de Kroon en
zouden wat de Bank betreft uitsluitend
worden uitgeoefend door de minister van
financiën.'! Vanzelfsprekend konden de
heren Trip en Westerman Holstijn die per
7 mei 1945 hun functie als president en
directeur-secretaris weer uitoefenden deze
bevoogding van staatswege, ook al was die
slechts tijdelijk, niet accepteren. De regeling
was tot stand gekomen zonder dat zij erin
gekend waren en stoelde bovendien op een
vijandelijke verordening. Zij eisten derhalve
herstel van de voorooriogse situatie, dus
wederinvoering van Bankwet 1937.
Minister van financiën Lieftinck besloot
daartoe met ingang van 6 oktober 1945, met
inachtneming van enkele beperkende
bepalingen en in afwachting van een geheel
nieuwe regeling.5 Op voordracht van een

speciale commissie onder voorzitterschap
van prof. mr F. de Vries^ kwam de nieuwe
regeling in 1948 tot stand, neergelegd in
twee nieuwe wetten.
Enerzijds werd het publiekrechtelijke karakter van de Bank erkend en ten algemenen nutte werden haar aandelen onteigend
om van particuliere handen over te gaan op
de Staat ingevolge de NaastingswetP
Anderzijds betekende dit geen wezenlijke
nationalisatie van de Bank: zij werd geen
departementale afdeling, maar bleef een
zelfstandig rechtspersoon en wel in de vorm
van een naamloze vennootschap, zoals de
Bankwet 1948 bepaalde (art. 2).^ Daarmee
was de 'staatsbank' van de baan, doch ten
aanzien van de bankbiljetten werden in de
nieuwe Bankwet de principes uit de
Verordening 1943 overgenomen. De Bank
kreeg formeel het monopolie voor uitgifte
van bankbiljetten. Deze hebben de status
van wettig betaalmiddel (art. 10), en wel ten
volle aangezien de betalingsplicht van de
Bank thans verviel (art. 11).9 Op advies van
de Commissie De Vries werd aan deze
bepalingen toegevoegd dat de Bank geen
biljetten uitgeeft tot een lager bedrag dan
5 gulden. Deze veriaging van de kleinste
coupure van 10 tot 5 gulden werd gedaan
met het oog op een compensatie bij
eventuele intrekking van de ƒ 2V2
muntbiljetten die wegens zilverschaarste
sedert de Geldzuivering in omloop waren
gebracht met het portret van koningin
Wilhelmina, gedrukt door De La Rue, en
vanaf 1950 met het portret van koningin
Juliana, gedrukt door Enschede naar ontwerp van Wubbo de Jonge.
Toen aan die zilverschaarste een einde
kwam, konden er weer zilveren munten
worden geslagen: guldens vanaf 1954
(in circulatie vanaf 1956), rijksdaalders vanaf
1959 (in circulatie vanaf 1961). Dit had tot
gevolg dat de uitgifte van ƒ 1 muntbiljetten
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J.J. GROLLE

1 Verordening 58
Verordeningenblad
van het bezette
Nederlandsche
gebiedX') Wpni
1943); zie ook
A.M. DE JONG De tvetgeving nopens de
Nederlandsche Bank
1814-1958
('s-Gravenhage I960)
298 e.v.
2 Wet van 30 september 1936 art. 5, nl.
als gevolg van het
loslaten van de
gouden standaard
3 KB van 17 september 1944, Staatsblad
van het Koninkrijk
der Nederlanden E93;
zie ook DE JONG
(1960) 318 e.v.
* KB van 26 april
1945, Staatsblad F6l;
op grond van dit
besluit was minister
Huysmans gerechtigd
de 'Engelse' bankbiljetten te bestellen,
zie paragraaf 21
5 KB van 1 oktober
1945, Staatsblad F204;
zie ook DE JONG
(1960) 364 e.v.
* Francois de Vries
(1884-1958),
hoogleraar economie
Rotterdam, koninklijk
commissaris van de
Bank 1946-1958,
eerste voorzitter van
de SER 1950-1958;
Biografisch
Woordenboek van
Nederland II iim)
601-602
7 Wet van 23 april
1948 nopens de
naasting der aandelen
in De Nederiandsche
Bank N.V., Staatsblad
1-165; zie ook UE JONG
(I960) 384

* Wet van 23 april
1948 houdende
nieuwe bepalingen
nopens het Statuut
van De Nederiandsche Bank NV..
Staatsblad l-\6(>: zie
ook DE lONG (I960)
393 e.v.

in april 1958 kon worden gestaakt en van
ƒ 2V2 muntbiljetten in februari 1967.'"
Daardoor werd het toen inderdaad voor de
Bank opportuun tot emissie van haar kleinste coupure over te gaan. Een voorstel
daartoe werd dan ook in 1964 gunstig door
de ministervan financiën" ontvangen.

Geheime plannen voor aanmaak van
nieuwe biljetten dateerden overigens al uit
1962 en aanvankelijk lag het ook in de
bedoeling Doeve weer als ontwerper aan te
zoeken. Doch herhaalde malen heeft
Enschede zich tegenover deze kunstenaar
hogelijk misnoegd getoond over het uitstel

' Zie paragraaf 21
1" Jaarverslag van De
Nederlandsche Bank
1969 (Am,sterdam
1970) 126; uiteindelijk
ingetrokken bij .MB
van 16 .septemlier
1987 per 1 oktober
1987, uit circulatie 1
april 1988, vernietigd
11-15 apriil988
11 Prof. dr J.H,
Witteveen, minister
van financiën 19631965
1^ Alexander Hom
(1916 -1968), .schilder
en tekenaar te
Nijmegen, opleiding
Rijksacademie
Amsterdam, maakte
ook wandtapijten,
wandschilderingen,
mozaïeken en betonreliëfs; P.SCHEEN

Lexicon Nederlandse
beeldende kunstenaars 1750-1880
(s-Gravenhage
1969-1970), I: 511

ere NEDERLANDSCHE l A W
Lex Hom, ontwetp
voor een f 5-hiljet,
1965; met het portret
van Vondel op de
voorzijde en Lucifer
en Noach op de keerzijde en als watermerk een zich
spiegelende zwaan,
vemijzetid naar
Vondels lofdicht op
het Oranjehuis 'De
Kleefsche Hofzwaen'
uit 1646
(13-9x21.Icmk
coll. DNB
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dat deze zich steeds weer permitteerde en de
gedachten gingen op den duur uit naar een
industrial designer. Ook ten aanzien van de
portretten waren al in 1962 voorstellen
gedaan. Uiteindelijk won Vondel het in 1965
van Oldenbarnevelt, Stevin, Sweelinck,
De Ruyter en Spinoza.
Voor een nieuw ƒ 5 biljet werd op
22 mei 1965 een globaal programma van
eisen opgesteld. Zo kon op 25 mei een
meervoudige opdracht tot het vervaardigen
van een voorlopig ontwerp met de beeltenis
van Vondel worden gegeven aan Lex
Horn^^, Aat Verhoogi^ en R.D.E. Oxenaar.!•*
Reeds op 16 augustus bracht extern adviseur Schuurmani5 rapport uit. Het ontwerp
van Lex Horn was te avontuurlijk al stond
Aat Verhoog, ontwerp
voor een f 5-biljet,
1965; met Vondel en
tiet blazoen van de
Brabantse rederijkers-

I II ,1 •

het op zeer hoog artistiek niveau, dat van
Verhoog was statisch en dogmatisch van
karakter, ja zelfs eentonig, dat van Oxenaar
bood daarentegen een zo veilig mogelijke
weg tot welslagen. Bovendien voldeed
Oxenaar aan de eerder gestelde
profielschets van industrial designer, zodat
de beslissing in de directievergadering op
27 augustus 1965 wel in zijn voordeel moest
uitvallen. Op 7 september werd hij door
de Bank uitgenodigd een definitief ontwerp
te maken.
In voorgaande gevallen maakte de
ontwerper een 'soort schilderstuk' dat door
de drukker werd 'vertaald' tot drukwerk.
Enschede had dit altijd erg omslachtig
gevonden en ervoor gepleit het ontwerp

liamerHet Wit Lavendel te Amsterdam
onder de zinspreuk
'Wt levender pnst'
(14x25cm); coll. DNB

i&IF ,GUiD£N
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'3 Aclrianus Verhoog
(geb,1933). kunstschilder, beeldhouwer
en architect te Den
Haag, opleiding
Akademie en Vrije
Akademie Den Haag,
o.a. de Jacob MarisJeugdprijs 1957,
Koninklijke subsidie
i960, de prijs Jacob
Maris-stichting 1965;
docent Vrije
Akademie Den Haag;
SCHEEN (I969-I97O), II;
495
i"* Robert Deodaat
Emile Oxenaar
(geb. 1929), kunstschilder en ontwerper
te Den Haag, docent
Akademie Den Haag,
hoofd Dienst
Esthetische vormgeving van de PTT,
hoogleraar Indu.strieel
ontwerpen te Delft;
ontwierp ook
postzegels, o.a. onafhankelijkheidszegels
1963, kinderzegels
1964 en 1968 en
zomerzegels 1970,
o.a, H.N. Werkmanprijs 1986 en
Award 1987 van
International
Federation of Interior
Designers; SCHEEN
(I969-I97O), II; 150
15 Karel Eduard
Schuurman (19061966), kunstschilder
en tekenaar,
opleiding MOtekenen Amsterdam
en Akademie Den
Haag. wetenschappelijk medewerker
Rijksprentenkabinet
Amsterdam, conservator sinds 1948 en later
hoofdconservator
Haags Gemeentemuseum, sinds 1964
hoofd Dienst
Estheti.sche vorm
geving van de PTT en
sinds mei 1965 als
esthetisch deskundige
benoemd tot extern
adviseur van de
Bank; SCHEEN (19691970), II; 332; zie ook
j.BoiTEN Het Nederlands bankbiljet en
zijn vormgeving
(Amsterdam/Leiden
1987) 176-180

16 Naar een gravure
door Theodoor
Matham (1606-1660)
gebaseerd op een tekening doorJoachim
Sandrart (I6O6-I68O);
Vgl P.J.SOETENS Lijst

van door de
Nederiandsche Bank
uitgegeven bankbiljetten Het Nederlandse
bankbiljet en zijn
vormgeving
(.Amsterdam-Leiden
1987: J.BOLTEN e d )

nrl
•''irJ.Ritter (geb.
1918), sinds 1952 in
dienst van de Bank.
onderdirecteur
bankbiljettenbedrijf
1977-1981
'* Naar een gravure
door Salomo Savrj(1594-1670)
19 HOMERUS Ilias XXV

ÏTI-Ïi'i volgens
Vondels vertaling:
Twee vaten heeft
JupijnJHy schenckt
nu zuur nu zoet/
Of matight weelden
vreugt./Met dnick en
tegenspoet
2 " CLAUDIANUS In

Rufinum 1 22-23:
Tolluntur in altitm ut
lapsu graviore mant
(=Zij worden verhoogd om des te
zwaarder te vallen)

\bor en keerzijde
f 5-1966, Vondell
(7.6xl36cm):
coll. D,\B

5

door zijn eigen huisontwerpers te laten
maken ter vermijding van die vertaling en
de botsing tussen ontwerper en drukker die
daar\'an het gevolg moest zijn. De werkwijze van designer Oxenaar was echter coöperatief. Hij experimenteerde in de drukkerij
en bracht zijn inzichten over moderne
vormgeving direct in contact met de beveiligingseisen en de technische mogelijkheden.
Hierdoor kon zijn ontwerp tamelijk snel tot
stand komen; in oktober 1965 had hij zijn
schetsontwerp gereed.
Op de voorzijde werd de dichter Joost
van den Vondel (1587-1679) afgebeeldi^ die
ook al was voorgekomen op de zomerzegel
1937 van 6 cent naar ontwerp van
E. Reitsma-Valen^a. Naar hem werd deze
ƒ 5 coupure model Vondel genoemd. Op de
keerzijde het decor van de Amsterdamse
Schouwburg die in 1637 werd geopend en
waarvoor Vondel zijn treurspel 'Gijsbrecht
van Aemstel' had geschreven. De weergave
daarvan was tamelijk stilistisch, in elk geval
niet naturalistisch en dit riep in november
1965 problemen op. Maar die konden worden gesust toen ir Ritter^^ kon aantonen dat
Oxenaar zich daarvoor op historisch materiaaH*^ had gebaseerd. Bovendien werd het
abstracte karakter doorbroken door twee
concreet waarneembare spreuken: in de
linker architraaf TWEE \ATEN HEEFT JUPIJN'9 en
in het linker paneel TOLLVNTVR IN ALTV.M.^O
Op 26 april 1966 werd het ontwerp definitief goedgekeurd en werd het fiat voor de
druk gegeven. Op die dag ook werd het
biljet gedateerd.
Als beveiliging tegen namaak had de
Nationale Bank van België bij haar eerste
reeks biljetten uit 1851 de zogenaamde

'identieke druk' toegepast. Hierbij is op de
keerzijde de afbeelding van de voorzijde in
spiegelbeeld afgedrukt, zodat men bij doorzicht een afbeelding ziet. Hieruit ontstond
later het doorzichtregister, in Nederland
eerst als kassierskenmerk, vanaf model
Vondel echter als publiekskenmerk.
Dit doorzichtregister werd ondergebracht in
het doorzichtvignet of technisch paneel, dat
door de bevolking als 'televisieschermpje'
werd betiteld, In augustus 1966 bleek men
er niet onverdeeld enthousiast over te zijn,
doch het werd gehandhaafd omdat er ook
een controle op het drukproces in was
verwerkt, Aan de hand van het zogenaamde
drukkerskaliber kon de drukker vaststellen
of alle offset-partijen registeren en of het
register tussen offset en plaatdruk binnen
de tolerantie blijft. Een andere beveiliging
tegen namaak trof men aan in de cirkelvormige motieven in de onderrand op voor- en
keerzijde. Wanneer geprobeerd zou worden
via de moderne raster-fotografie een kopie
te vervaardigen, zouden de meest linksgelegen concentrische cirkels onvermijdelijk een
moiré-effect vertonen. Later zou deze
beveiliging worden aangeduid met de term
rastervanger-"^
Als hoofdkleur van het biljet werd groen
gekozen. De voorzijde werd bedrukt in
driekleuren plaatdruk op een tweekleuren
offset-ondergrond, de keerzijde alleen in
driekleuren offset. Het grijze veiligheidspapier^- was voorzien vAn fluorescerende
vezels, een kassierskenmerk waarvan de
detectie alleen met behulp van een ultravioletlamp mogelijk was. Het werd geleverd
door Van Houtum & Palm en het watermerk
bestond uit een inktkoker met ganzeveer en
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een opgerold vel papier als symbool voor
Vondels schrijverschap, gemodelleerd door
G. Fran^oys. Hoe hoog de kwaliteit van het
papier ook is - 100% katoen, grote vouwweerstand, bestendig tegen inwerking van
licht en chemicaliën, bepaalde mate van
doorschijnendheid -, bij microscopische
beschouwing blijkt het oppervlak zo ruw als
een maanlandschap te zijn. Ten gevolge
daarvan zijn bij de signatuur van ontwerper
en drukker in de witte benedenrand van de
keerzijde de punten niet altijd overgekomen
en men heeft hierbij derhalve niet te maken
met 'bewuste slordigheden' die als namaakpreventie moesten dienen.^^ De afmeting
van de biljetten was in juli 1965 reeds gesteld op 7,6cm bij 13,6cm. Deze afmeting
werd niet alleen bepaald door het maat\'erschil tussen de reeds bestaande coupures,
maar ook onder invloed van de
produktie- en verwerkingsapparatuur en
door esthetische eisen. Zelfs de uniformiteit
van de verpakkingseenheden werden hierbij
betrokken in verband met een optimaal
gebruik van de kluisstellingen.
In september 1966 liet Enschede weten
dat er ernstige twijfel bestond aan de haalbaarheid van het oorspronkelijke plan tot
levering van 25 miljoen biljetten in
december 1966. De Bank kon echter geen
vertraging tolereren. De introductie van het
biljet was vastgesteld op eind 1966 in
overieg met de minister van financiën die
daarop zijn aanmuntingsprogramma van
rijksdaalders had afgestemd. Bovendien
had de Bank die introductie reeds in haar
Jaarverslag over 1965 aangekondigd-'' en
zou president Holtrop, wiens handtekening
op het biljet stond, al op 1 mei 1967 aftreden. Bij vertraging van de produktie zou het
biljet pas na die datum in omloop kunnen
komen. Dankzij ernstige inspanning van de
drukker werd de oorspronkelijke leveringstermijn gehaald en kon het biljet op
19 december 1966 in omloop worden gebracht.25 gij notariële acte van 16 december
1966 werd het auteursrecht aan de Bank
overgedragen; dit kon evenwel niet meer
op het model worden vermeld. Sedert de
invoering van een tweede model Vondel in

1976 werd het biljet langzaam uit de
circulatie verdreven.
Model Vondel 1966 was een proeftuin
voor allerlei vernieuwingen. In verband met
de mechanisering van de biljettensortering
werd zijn hoogte gekozen tot standaard
voor de in het vervolg uit te geven modellen. Eveneens als experiment ten behoeve
van die mechanisering gold de aanmaak
van proefserie 6AA die voorzien was van
machinaal leesbare serieletters en nummers26 en die vanaf maart 1970 in omloop
werd gebracht. Ook werden - ten einde de
gemiddelde levensduur van het biljet te verlengen - proeven gedaan met een halfsynthetische papiersoort om na te gaan hoe dat
zich in circulatie zou gedragen. Proefserie
XA-XF werd gedrukt op paressijn UG-papier
met vernis, proefserie XG-XM op dit papier
zonder vernis. Beide series werden vanaf januari 1974 in omloop gebracht.27 Wel had
het paressijn UG-papier een hogere treksterkte en scheurweerstand dan het
gebruikelijke papier, maar het bleek door
statische electriciteit vuil aan te trekken.
Bovendien was hierin het watermerk niet
goed aan te brengen, zodat uiteindelijk
werd besloten dit experiment niet voort te
zetten. Ter vervanging van defecte biljetten
tenslotte, werd een serie plaatsvervangers
gedrukt, de invoilserie ZT-ZX.
Na een vooronderzoek in 1962^8 werd bij
de introductie van dit ƒ 5 biljet voor het
eerst een opiniepeiling gehouden.29 Daaruit
bleek dat 54% van de bevolking voor invoering was, 24% was tegen, terwijl 22% geen
mening had. Later werd de coupure algemeen als een gemakkelijk betaalmiddel ervaren. De publieke opinie was echter niet
verrukt van het uiterlijk van het biljet.
Men was nog niet gewend aan moderne
vormgeving en Elseviers Weekblad noemde
het biljet een typografische faux pas.
De letters en cijfers zijn van een volstrekt
niet schone eenvoud uit een oefening met
blokschrift.^ Bank en drukker daarentegen
waardeerden Oxenaars werk beter en hij
kreeg dan ook opdracht een geheel nieuwe
serie Erflaters te ontwerpen. •
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21 P.KOEZE

A graphic method of
predicting and constructing moiré patterns Optica Acta
(1982)595-610,
=Overdnikkenreeks
DNB 80
22 De series QD-TH
zijn gedrukt op wit
papier met een grijze
opdruk in natte offset
25 Vglj..\l.V"ERK0OIJEN

De puntjes op de i
Muntkoerier (maart
1987) 18-19
^* Jaarverslag DNB
7965(1966)115
25 Staatscourant
1966- 243 van 14 decemlier 1966; eerste
lichting 30 november
1966, laatste lichting
20 februari 1976; totaal in circulatie
216.870.010 stuks
2^ U.A.M. DE HEIj/
P.KOEZE Leesbare letters Compres
(1987 nr 6),=
Overdrukkenreeks
DNB 176
27 Staatscourant
1973-245 van 18 dec
1973
28 Vooronderzoek
bankhiljetten, resultaten van 60 diepte-intervieiiws gehouden
in december 1962
(Amsterdam 1963)
Rapport van het
Nederlands Instituut
voor Motivations &
Marketing Research
29 Het bankbiljet van
5 gulden, opiniepeiling september 1966
(Amsterdam 1966)
Rapport van ROC
Marketing Nederland
NT
30J.DE KLERK
Vijfguldenbiljet
geinakkelijk doch
lelijk Elseviers
Weekblad 21 januari
1967

ROBERT SCHULMAN
Het zal even wennen zijn.
Met ingang van 1 j a t i u a r i 1 9 9 0 niet meer naar Amsterdam,
maar naar het schildersdorp LAREN.
Voor:
MUNTEN

Van de oudste tijden (± 700 v. Chr.) tot heden van de gehele wereld.

PENNINGEN

Van de Renaissance tot + 1940, géén ni(xierne commerciële uitgaven.

BOEKEN

Onmisbaar vocjr iedere verzamelaar. Op ieder gebied, moderne en
antiquarische boeken.

PAPIERGELD

Een jong verzamelgebied met toekomst.

VEILINGEN

Hierdoor kunt u enkele stuks of complete verzamelingen verkopen.
Via onze veiling-catalogi bereikt u verzamelaars over de gehele wereld.

TAXATIES

Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en verkoop.

PRIJSLIJSTEN

Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten.

MANCOLIJSTEN

Indien ingezonden berichten wij u nieuwe aanwinsten,
die op uw lij.st voorkomen.

GARANTIE

Wij garanderen alle door ons verkochte voorwerpen op
echtheid en kwaliteit.

ADVIEZEN

Gevorderde en beginnende verzamelaars helpen wij graag verder op weg.

ROBERT SCHULMAN
Hét adres voor iedere verzamelaar
NAARDERSTRAAT 67 - 1251 BG LAREN (NH) - TELEFOON 02153-10056
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De Leidse Staufencamee

Een hele bijzondere camee in de collectie
van het Rijksmuseum het Koninklijk
Penningkabinet, is te zien op de tentoonstelling 'De stenen kracht'. Deze tentoonstelling, in de expositieruimte van het KPK in
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden,
laat tot 1 juni 1991 een overzicht zien van
5000 jaar steensnijkunst. Temidden van de
vele pronkstukken valt de camee waarover
deze bijdrage gaat bijna niet op. Het is een
bruin met wit gelaagde sardonyx, bijna rond
met een diameter van 30mm en een dikte
van 5mm. In reliëf, fel afstekend tegen de
witte onderiaag, is in de bruine laag een
adelaar afgebeeld, die in hevig gevecht
gewikkeld is met een slang.
Interessant, zult u zeggen, maar wat
heeft een muntenverzamelaar daaraan?
Tot nu toe weinig. Het wordt echter boeiender wanneer u weet dat deze camee de
Staufencamee wordt genoemd en gemaakt
is aan het hof van Frederik II in Zuid-Italië
in het tweede kwart van de dertiende eeuw.
En deze Frederik kent u wellicht van zijn
munten.
Het vorstengeslacht der (Hohen)Staufen
kwam oorspronkelijk uit Schwaben.
De grondvester van de dynastie, Frederik
Barbarossa, probeerde zijn familie-bezit te
vergroten. Allereerst consolideerde hij zijn
rijk in Duitsland ondanks alle elkaar bestrijdende vorsten en prinsen. Door zijn huwelijk kreeg hij invloed in Bourgondië en de
Provence. In 1154 maakte hij zijn eerste
veldtocht naar Italië omdat hij, aangelokt
door de rijkdommen van de Italiaanse steden, zijn macht wilde uitbouwen ver van de
onruststokende Duitse vorsten. De Italiaanse
steden hadden alleriei interne moeilijkheden
en de zwakkere partijen zochten dankbaar
hulp van buitenaf. Die vonden ze bij
Frederik Barbarossa en zo kreeg hij ginds
steeds meer invloed. Zelfs de paus in Rome

zocht zijn hulp omdat de Romeinse burgers
onder leiding van Arnold van Brescia zelfbestuur eisten. Daarom was ook de paus
dankbaar voor de Duitse tussenkomst.
Als resultaat van dit alles werd Frederik in
1154 in Pavia tot koning van Italië gekroond. De paus verhief hem daarna in
Rome tot keizer.
Na verioop van tijd beseften de paus en
de Italiaanse steden dat Frederiks macht te
groot werd. Daarom sloten zij een verbond
om de buitenlandse interventie te verminderen. Na veel strijd leed Frederik tenslotte
een nederlaag, zijn macht werd beknot en
hij verzoende zich met de paus. Frederik
concentreerde zich daarna weer op Saksen
en Beieren in het Duitse Rijk en liet zijn
zoon Hendrik VI trouwen met Constance,
de erfgename van het Normandische
koninkrijk van Sicilië. Frederik Barbarossa
stierf tijdens de derde kruistocht in 1190.
Zijn opvolger Hendrik VI vestigde een
machtig rijk van Zuid-Italië tot aan de
Baltische Zee. Hij stierf echter jong en zijn
zoon Frederik II was op 3-jarige leeftijd nog
te klein om hem al op te kunnen volgen.
Tijdens de opvolgingsproblemen en het
geruzie om de voogdij over de jonge
Frederik II zagen zowel de edelen in
Duitsland, als de paus en de Italiaanse
steden hun kans schoon om weer gedeeltelijk onder de macht van de Hohenstaufen
uit te komen.
Frederik II, die zeer energiek, leergierig
en zijn leeftijd ver vooruit was, werd op
17-jarige leeftijd door de paus tot keizer
gekroond. Hij vestigde een bijna absolute
macht in het van zijn moeder verkregen
Sicilië en verstevigde zijn positie in de Povlakte. In 1225 huwde hij met de erfgename Isabelle van Brienne en werd op die
manier koning van Jeruzalem. Toen hij door
de paus gedwongen werd een kruistocht te
ondernemen, wilde hij liever onderhandelen
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Stmifen-camee,
Zuid-Ualië 1241
(35x32mmJ: collectie
Kon. Penningkabinet.
Leiden

.\mimburg.
Udo 1161-1181.
hracleaat (35tnm)

Arnstein.
Walter II1135-1176,
bmcleaat. Hettstedt
(30mm)

dan vechten met de Saracenen. Hij poogde
op zijn eigen diplomatieke manier de kruistocht tot een goed einde te brengen, wat
echter niet helemaal naar de zin was van de
paus. Deze maakte namelijk van Frederiks
afwezigheid in Italië gebruik om zijn eigen
macht weer wat te verstevigen. Deze constante strijd mettde paus heeft tot aan
Frederiks dood in 1250 geduurd.
Frederik II werd bewonderd en
gevreesd. Bij zijn tijdgenoten stond hij bekend als 'stupor mundi' (= hij die de wereld
doet verbazen). Hij was een diplomaat,

organisator en generaal met gewelddadige
en wrede karaktertrekken. Temidden van
alle onrust was het strak geregeerde Sicilië
een oase van rust. Daarom verbleef Frederik
II het liefst aan het hof van Palermo. Hij
was zeer geïnteresseerd in nieuwe ideeën
en zijn hof was een centrum van wetenschap en cultuur. Hij gaf opdrachten om
vertalingen te maken van Griekse en
Arabische wetenschappelijke verhandelingen zodat hij voortdurend zijn kennis kon
uitbreiden. Als liefliebberij beoefende hij de
valkenjacht, waarover hij een boek heeft
geschreven dat echter veel meer als een
ornithologisch handboek beschouwd kan
worden, zo nauwkeurig beschrijft hij de
verschillende vogelsoorten. Heel serieus
werd door Frederik II de gedachte aan het
Imperium Romanum opgevat. Zijn grote
belangstelling voor de Romeinse cultuur en
de Latijnse taal en wetenschap zijn passend
voor iemand die zichzelf als erfgenaam van
het Romeinse rijk zag.
De munten die tijdens de heerschappij van
de Staufische keizers werden geslagen, kenmerken zich door een grote diversiteit.
Aanvankelijk was het muntrecht door de
keizer aan de bisdommen verleend.
De penningen en halve penningen die door
de bisschoppen geslagen werden gaven in
gewicht en afbeelding het voorbeeld aan
vele muntplaatsen. Maar omdat alleen al in
het Duitsland van de Staufen niet minder
dan 456 muntplaatsen bekend zijn, ontstonden er spoedig vele verschillende afbeeldingen, gewichten en vormen. Opvallend
hierbij is, dat de afbeelding van een adelaar
met slang zoals op de camee, niet op de
munten voorkomt. Af en toe is er op munten wel een adelaar weergegeven, zoals bij
voorbeeld op de munten van Waker II van
Arnstein uit Hettstedt. Deze adelaars zijn
echter zeer heraldisch, d.w.z. statisch en gestileerd, met uitgespreide vleugels het beeld
vullend. Ze zijn meer een ornamentaal symbool dan een afbeelding naar de natuur en
zeer verschillend van de levendige afbeelding vol beweging op de camee.
De adelaar van de camee komt echter
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behandeld werden, zijn waarschijnlijk - net
zoals bij de Romeinen - gebruikt in de hofkringen als 'relatiegeschenk' of als beloning
voor bevriende legerleiders of hovelingen.
Een prachtig voorbeeld van zo'n steen is de
adelaarscamee uit de Bibliotheque Nationale
in Parijs. De adelaar daarop vertoont wat
betreft naturalisme en levendigheid grote
met als omschrift IMP ROM GESAR AVG
overeenkomsten met de adelaar op de
(Imperator Romanorum Caesar Augustus).
keerzijde van de augustalis van Frederik II.
Frederik is afgebeeld als een Romeins
Temidden van al deze adelaarscameeën zijn
keizer. Op de keerzijde is een adelaar te
er slechts twee waarop een adelaar met een
zien, met wijd uitgespreide, gebogen vleugels met opengesperde, gekromde klauwen slang te zien is: één in het Penningkabinet
en een zeer waakzame blik. Bijzonder is het te Leiden en één in de Residenz in
München.
omschrift FRIDERICUS, omdat de naam van
de keizer niet op de voorzijde bij het portret
De camee in München, die omstreeks
staat, maar op de keerzijde bij de adelaar.
1250 gedateerd wordt, toont een adelaar
Daaruit kan men afleiden dat de keizer
met een slangetje onder zijn klauwen.
zichzelf wilde symboliseren door de adelaar. De adelaar is in rust, volledig verzekerd van
Dit is op zich niets nieuws, want al bij de
zijn overwinning en kijkt zelfs niet naar zijn
Romeinen was de adelaar bekend als
slachtoffer. De slang is gereduceerd tot een
symbool voor het keizerrijk en de keizer.
worm, een nietig en te verwaarlozen schepVoor Frederik II - de erfgenaam van
sel. De Staufencamee van het KPK onderhet Romeinse rijk - lag de keuze van een
scheidt zich echter van alle andere
adelaar als symbool voor de hand.
Staufische adelaarscameeën, met of zonder
slang, door het feit dat de adelaar echt in
een gevecht is gewikkeld. De adelaar heeft
Gezien het voorgaande, hoeft het dus geen
verwondering te wekken dat er aan het hof te stellen met een tegenstander die bijna
even machtig is als hijzelf. Het machtige lijf
van Frederik II in Zuid-Italië een aantal
van de slang is gekronkeld om de rechtercameeën ontstond met afbeeldingen van
adelaars erop. Deze cameeën, die zeer hoog poot van de adelaar, die zich schrap zet om
zich staande te kunnen houden. De linkergeschat en als waardevolle kostbaarheden

veel meer overeen met de adelaar op de
augustalen van Frederik II. Deze augustalen, met een gewicht van ca. 5.25g aan
20 karaats goud, werden sinds 1231 op persoonlijk bevel van de keizer in Zuid-Italië
geslagen. Op de voorzijde staat het naar
rechts gekeerde borstbeeld van Frederik II,
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Frederik II,
augustalis, Messina
1231-1250 (21mm)
Adelaarscamee,
Zuid-Italië ca. 1240
(26mm); collectie
Bibliotheque
Nationale. Parijs
Adelaar met slangcamee, Zuid-Italië ca.
1250 (66x55mm):
collectie ResidenzSchatzkammer,
München

1 R. WITTKOWïR

Eagle

and Serpent Journal
of the W'arthurji and
Courtauid Institutes 2
(1938)
^ F. KUNGENDER

Animals in Art and
nought (London
1971)

poot van de adelaar lijkt omklemd te gaan
worden door het achterlijf van de slang en
alleen door de machtige vleugels wijd uit te
slaan houdt de adelaar zich op de been.
Op deze camee is geen spoor van een zelfverzekerd optreden tegenover een reeds
overwonnen tegenstander Integendeel, er
is een heftig gevecht afgebeeld waarbij de
slang en de adelaar oog in oog staan.
Het thema van het gevecht tussen adelaar
en slang is zeer oud.' Wittkower weet het
motief terug te voeren tot het tweede
millennium v.Chr. en toont in een historisch
overzicht van het adelaar-en-slang motief
aan dat de ondediggende boodschap steeds
de strijd tussen goed en kwaad is. De slang
is immers sinds oeroude tijden het symbool
van het kwaad.^ De christelijke symboliek
nam dit over waarbij de slang uit Genesis 3
het bekendste voorbeeld is. In het apocriefe
boek van de Wijsheid wordt zelfs expliciet
bevestigd dat de slang Satan is. De adelaar
is steeds het symbool van de macht, het
licht het goede en de gerechtigheid.
Zo is hij een symbool geworden van koningen en keizers, maar ook van de evangelist
Johannes en zelfs van Christus zelf.
Het beeldmotief van de strijd tussen
adelaar en slang, zoals dit op de Leidse
Staufencamee voorkomt, is direct geïnspireerd op Hellenistisch-Romeinse voorbeelden, zoals de Romeinse glaspasta in
Beriijn. Voor een keizer als Frederik II, die
zichzelf IMP CAES AUG noemde, is het niet
vreemd om op de klassiek HellenistischRomeinse vormentaal te laten teruggrijpen.
De betekenis van de afbeelding is echter
absoluut niet kla,s,siek, maar zeer actueel
voor het midden van de 13e eeuw: het
tweede kwart van die eeuw kende roerige
tijden. West-Europa werd direct bedreigd

afdruk van een
HellenistischRomeinse glaspasta
(24mm): collectie
Staatliche Museen,
Berlin

door de Mongolen. Nadat aan het eind van
de 12e eeuw Djenghis Khan erin geslaagd
was zich als leider van de verschillende
Mongoolse stammen op te werpen, vestigde
hij met zijn horden een waar schrikbewind.
Door vele veroveringen breidde de
Mongoolse macht zich na 1206 in iedere
richting uit. Op hun kleine snelle paardjes
veroverden zij China, Korea, Turkije en de
gebieden rond de KaspLsche Zee. In 1223
werd de veldtocht tijdelijk onderbroken
door de dood van Djenghis Khan - de
Mongolen die inmiddels de Krim ook al
veroverd hadden, trokken zich terug naar
hun eigen gebied zodat hun leiders een
grote vergadering bij konden wonen waarop de opvolger van Djenghis Khan zou
worden gekozen. Dit gaf het bedreigde
Oo.st-Europa even respijt. In 1237 verschenen de Mongolen echter toch, ditmaal
onder leiding van Batu, Djenghis Khans
kleinzoon. Zij veroverden bijna geheel
Rusland, waarbij veel steden werden verwoest of geplunderd. In 1240 werd Kiev,
een van de machtigste steden, bijna volledig
vernield. Vanuit Kiev gingen de Mongolen
naar Polen, Silezië en Hongarije en in 1241
wees alles erop dat een aanval op de WestEuropese Christenheid voor de deur stond.
Daarom .schreef Frederik II in 1241 aan zijn
zwager de Engelse koning Nu wordt de
hele Christelijke gemeenschap bedreigd.
De adelaars van het hele keizerlijke Europa
moeten tegen de barbaren ten strijde trekken. Tegen deze achtergrond wordt de afbeelding op de Leidse Staufencamee duidelijk: Frederik de adelaar, strijdend tegen de
slang c.q. het kwaad in de vorm van de binnenvallende Mongolen die het Christendom
bedreigen.
Degene die de camee gemaakt heeft,
verrichtte een meesterwerk. Hij maakte gebruik van traditionele, universele symboliek
die zowel Christelijk als klassiek is: de strijd
tussen goed en kwaad, uitgebeeld door de
adelaar en de slang. Hij greep ook terug
op de klassieke Hellenistisch-Romeinse
vormentaal, geheel zoals Frederik II zichzelf
graag in de traditie van de Romeinse keizers
zag. Ondanks deze banden met het verle-
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den, slaagde hij er toch in om een momentopname te maken van zijn eigen tijd.
Want hij toont niet de uitslag, die in alle
traditionele gevechten tussen goed en
kwaad al vaststaat. Hij toont de strijden laat
de uitslag nog onbeslist. Hierdoor kan naar
mijn mening ook de datering van de camee
nauwkeurig worden vastgesteld: 1241 of de
eerste helft van 1242. Want de geschiedenis
heeft ons geleerd dat de slang zelfs zonder
strijd al zijn dreiging verloor. Hoewel de
Mongolen nog in 1242 de kusten van de
Adriatische Zee bereikten, ontsnapte WestEuropa door een gelukkig toeval aan de
strijd. In 1242 stierf de Grote Khan en moest
Batu met zijn hordes snel terug naar het
Oosten voor de vergadering waarin een opvolger zou worden gekozen. Op strategische punten in Rusland werden
Mongoolse garnizoenen achter gelaten.
Maar de dreiging voor Centraal- en WestEuropa was voorbij - de slang was gereduceerd tot worm en de adelaar kon weer
trots en zelfverzekerd heersen. •
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de STICHTING
BEVORDERING
NUMISMAIIEK

organiseert onder auspiciën van de
Nederlandse Vereniging van Munthandelaren

HOLLAND COIN FAIR 1991
In het

RMO
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN
Rapenburg 28 - Leiden
Gelijktijdig met de opening van de Holland Coin Fair 1991, opent
het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet haar nieuwe
tentoonstelling . De titel van deze tentoonstelling luidt:
'Naar Jeruzalem! De dure reis van een middeleeuwse graaf'
Deelnemers
- Alle belangrijke Nederlandse Munthandelaren
- Gerenommeerde buitenlandse standhouders
's Rijks Munt met de introductie van het nieuwe 50 gId. muntstuk 1991
'25 jaar huwelijk Beatrix-Claus'.
In het RMO is eveneens het Koninklijk Penningkabinet gevestigd.
Bezoek aan zowel het RMO als aan de expositie van het KPK zijn in
de toegangsprijs inbegrepen.
vrijdag ISjanuari
zaterdag 19 januari
zondag 20 januari

18.00-21.00 uur
10.00-17.00 uur
11.00-17.00 uur
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ƒ8,50
ƒ3,50
ƒ3,50

Onbekend maakt onbemind.
Munten in de wereld van de Islam

14. De Mongolen maken er een eind aan
Het is nuttig om even de staatkundige
situatie in het oostelijk deel van de
Islamitische wereld rond het midden van
de 11e eeuw in ogenschouw te nemen,
alvorens in deze aflevering te verhalen hoe
uiteindelijk in 1258 een definitief einde
kwam aan het kalifaat van Baghdad.
Noodzakelijk zelfs omdat in de tussenliggende periode vele grote en kleine dynastieën ook op numismatisch gebied heel duidelijk hun sporen hebben achtergelaten.
Toen de Seldjoeken onder Toeghril
begin 1055 Baghdad binnentrokken, was
de sji'itische dynastie der Fatimiden aan de
macht in Egypte, Palestina en Syrië,
de Byzantijnen heersten nog steeds over
Klein-Azië, terwijl diverse leden van de
familie der Okayliden in meer of mindere
mate macht konden uitoefenen in het noorden van Mesopotamië. Deze situatie zou
ingrijpend worden gewijzigd omdat de
toestromende Seldjoeken hun veroveringstochten in westelijke richting bleven voortzetten. Klein-Azië viel voor hen open na de
slag bij Manzikert (1071), terwijl in hetzelfde
jaar Azerbaidjan werd veroverd; tevens
werden de Fatimiden teruggedrongen tot
aan Egypte zelf. Jeruzalem werd ingenomen
in 1071, enige jaren later gevolgd door
Damascus en zelfs de controle over de
heilige plaatsen Mekka en Medina werd aan
de Fatimiden ontnomen.
Van genoemde Toeghril beg (1038-1063),
de eerste der zgn. Groot-Seldjoeken, is een
tweetal gouden dinars afgebeeld. De munten van deze dynastie werden overwegend
uit goud geslagen, terwijl weinig werd aangemunt in biljoen of koper. De dinars waarvan het gehalte weliswaar in de loop der
tijden achteruit ging, konden tussen 2V2 en
6 gram wegen, maar hadden een gemiddeld
gewicht van ongeveer 4 gram. Op het eerste
gezicht is er weinig verschil met de dinars

van voorgaande dynastieën, hoewel vooral
bij die van Toeghril beg bijzondere (stam)symbolen - zoals een soort pijl en boog kunnen worden opgemerkt. Ofschoon de
Seldjoeken in ongeveer twintig steden munt
sloegen, zijn de goudstukken me&stal afkomstig uit de belangrijkere munthuizen
van Nishapoer, Rajj, Isfahan en Medinat
al-Salaam (Baghdad).

Dinar van Toegril beg geslagen in AH 440/ AD
1049 Ie Nishapoer (goud, Jjmm)

Dinar van Toegril beg geslagen in AH 435/ AD
1044 te Isfahan (goud, 23mm)
vz: buitenomschrift: Koran XXX, 3/4
binnenomschrift: bi.smillah veld:
kalima, 3e regel: es-Sultan el-moe'azam
(de zeer verheven sultan), 4e regel:
Toeghril bek
kz: omschrift: Koran X, 33 ('Second Symbol')
veld: Mohammed Rasoel / Allah el-Qa'im /
b'amr Allah / el-Amir Faramarz (Mohammed
is de gezant van Allah. el-Qa'im b'amr Allah);
de laatste woorden staan voor 'standvastig
op bevel van Allah' El-Qa'im was
AD 1031-1075 kalief van Baghdad, Faramarz
AD 1041-1051 een plaatselijk machthebber
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Dirhem van de
Karakhaniden,
geslagen omstreeks
llSOteBoekhara
thiljoen, 38mm)
Jital van de
Khwarezm-Sjah Ala
ed-din Mohammed
(züver. 15mm)
Jital van de
Khwarezm-Sjah 'Ala
ed-din Mohammed,
Ghazni-type (koper,
15mm)
Vz: Aboe el-fateh /
Mohammed bin /
es-sultan (Vader van
de verovering,
Mohammed zoon
van de sultan)
Kz: Es-sultan / ela'zam Ala/eddunya waed-/ din
(De zeer verheven
sultan, glorie van de
wereld en het geloof)

Toeghril beg werd in 1063 opgevolgd door
probleem, maar in oktober 1092 werd
Alp Arslan. de zoon van de in 1059 overieNizam al-Moelk vermoord en een maand
den Tsjaghri beg. Hij verenigde beide delen later stierf ook Malik Sjah onder duistere
van het rijk en heerste zodoende over een
omstandigheden. Deze gebeurtenissen
gebied, dat zicli uitstrekte van het Aralmeer waren aanleiding tot veel onderiinge strijd
en Afghanistan tot aan noord-Mesopotamië
om de macht; terzelfdertijd moest men zich
en Syrië. De grootste omvang werd bereikt
grote moeite geven om de gevaarlijke sekte
onder het bewind van zijn zoon Malik Sjah der a.ssassijnen (een extreem sjiïtische
(1072-1092) toen in het oosten ook nog de
groep, georganiseerd als een geheim gewoongebieden der Karakhaniden tot aan de nootschap) te bedwingen en strijd te levebergpassen van Oost-Turkestan waren toeren met naar Palestina oprukkende kruisgevoegd.
vaarders. Dit alles leidde tot veel verwarring
en steeds verder gaande versnippering van
Het immense gebied te besturen vergde
uiteraard veel organisatietalent, welke schier het rijk - uiteindelijk hadden de grootsultans het nog slechts voor het zeggen in
onmogelijke taak de sultans grotendeels uit
hun eigen gebied Khorasan. Vandaar dat er
handen werd genomen door de grote
ook
sprake is van de munten van de
Perzische staatsman Nizam al-Moelk; een
Seldjoeken
van Irak en die van Syrië.
van zijn grote verdiensten was het oplossen
van het probleem der rondzwervende
De laatste der grootsultans was de jongTurkse nomadenhorden, die voor veel onste zoon van Malik Sjah, Moe'izzed-din
rust, wanorde en gewelddadigheden zorgAboe al Harith Sanjar (1118-1157). Zich met
den. Een deel van hen werd in het staand
moeite staande houdend tegenover zijn
leger ingelijfd, velen kregen staatslanderijen vijandige familieleden, werd hij in 1141
in leen onder voorwaarde van een bepaalde volledig verslagen door vanuit noordwestvorm van militaire dienstplicht, terwijl de
China oprukkende niet-moslimse Kara-Kytai
onhandelbaren afgeschoven werden naar de die inmiddels de Karakhaniden hadden
grenzen van Azerbaidjan (nabij het christelij- onderw'Orpen. Zij trokken na hun overwinke Georgië) en Klein-Azië. Toch sloop een
ning echter niet verder dan tot aan de
fout in het bestuurssysteem: familieleden
Amoe-Darja, Transoxanië slechts schatting
der sultans heersten over de vele provincies opleggend. Fataal voor Sanjar was echter
en voerden de daar gelegerde troepen aan.
zijn nederlaag tegen opstandige Ghoezen
Zolang er een krachtig centraal bewind
bij Balkh; na een langdurige gevangenschap
werd gevoerd - zoals onder de drie geoverleed hij in 1157 waarmee een
noemde grootsultans - was dit niet zo'n
einde kwam aan de dynastie der GrootSeldjoeken.
Van de zojuist genoemde Karakhaniden
is een (nauwelijks nog zilver bevattende)
dirhem afgebeeld, geslagen te Boekhara
omstreeks 1180. Deze Turkse bevolkingsgroep bewoonde het bergachtige gebied
ten noord-oosten van Afghanistan en ging
gedurende de 10e eeuw over tot de Islam,
waardoor de eerste islamitisch-Turkse staat
werd gevormd. Zij breidden hun invloed
naar het zuiden uit, daarbij in 992 de
Samaniden-hoofdstad Boekhara veroverend.
Omstreeks de eeuwwisseling verbreidden zij
de Islam tot in het Tarim-bekken. De AmoeDarja werd de grensrivier tussen de
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Karakhaniden (ook wel de Hek Khans genoemd) en de Ghaznawiden, die hen de
verdere doortocht naar Khorasan verhinderden. Onderlinge machtsstrijd deed hun
gebied omstreeks het midden van de 11e
eeuw uiteenvallen in twee delen, waarbij
het Westelijk Khanaat met als belangrijkste
stad Boekhara Transoxanië en een deel van
Ferghana omvatte; tegen het einde van die
eeuw geraakte Transoxanië tijdelijk onder
de hegemonie der Seldjoeken. Na geruime
tijd aan de Kara-Kytai onderhorig te zijn
geweest, slaagden zij er in hun onafhankelijkheid te herwinnen totdat de laatste
westelijke khan in 1211 door de KhwarezmSjah 'Ala ed-din Mohammed werd gedood.
Na de dood van Sanjar viel het Seldjoekenrijk definitief uiteen in een groot aantal
vorstendommen; over vele daarvan heersten
echter niet Seldjoekse kroonprinsen, omdat
hen dat was belet door hun Turkse
leermeesters. Deze zgn. atabegs
(ata-beg = vader-bevelhebber) hadden zelf
de gelegenheid te baat genomen om een
hele reeks dynastieën te stichten, zoals de
Ortokiden in Boven-Mesopotamië rond
Hisn-Kaifa (1098-1232) en Mardin (11041408), de Zengiden in noord-Mesopotamië
en Syrië (1127-1222), de Ildegiziden in
Azerbaidjan (1137-1225) en de Salghoeriden
in Fars (1148-1270). Afstammelingen van de
Seldjoeken bleven nog aan het bewind in
Irak en westelijk Perzië tot 1194, in Syrië tot
1117 en in Kerman tot 1186. De muntslag
van deze atabeg-staten is bijzonder interessant omdat de beeldenaars zo sterk afwijken
van het bekende islamitische epigrafische
patroon; daar echter in dit blad reeds eerder
een uitgebreid artikel (met vele foto's) over
dit onderwerp is gepubliceerd, zal er in
deze aflevering verder geen aandacht aan
besteed worden.*
De Khwarezm-Sjahs, hun geschiedenis
en muntsl^
Khwarezm was een vruchtbaar landbouwgebied aan de benedenloop van de AmoeDarja te midden van uitgestrekte steppen
en woestijnen. Nadat het in 1041 door de

Seldjoeken was veroverd, lieten zij het door
gouverneurs besturen; zo was ten tijde van
de grootsultan Malik Sjah de Turkse slaaf
Anoeshtigin (ca. 1077-1097) belast met het
gezag in dit afgelegen gebied. Het ambt
werd erfelijk en de gouverneurs namen de
titel van Khwarezm-Sjah aan; Anoeshtigin's
kleinzoon Atsiz had verdergaande aspiraties
en kwam in 1138/9 in opstand tegen sultan
Sanjar. Echter ook Atsiz werd geconfronteerd met de invallen van de Kara-Kytai,
in wie hij zijn meerderen moest erkennen.
Dit was echter van weinig belang omdat de
invallers zich verder nauwelijks bemoeiden
met de Khwarezmische Turken. Hun macht
nam toe gedurende het laatste deel van
de 12e eeuw, waarin de heerschappij over
Khorasan werd overgenomen van de
Ghoezen en de laatste der Seldjoeken van
Irak Toeghril III in 1194 door sjah Tekesh
(1172-1200) werd gedood. Zijn opvolger
'Ala ed-din Mohammed wist in korte tijd
een groot rijk te stichten: na veldtochten
tegen de Karakhaniden, Ghoriden in
Afghanistan en Seldjoeken in Perzië heerste
hij over een gebied dat reikte van Turkestan
en India tot aan Irak en Azerbaidjan.
Geen wonder dat hij zich de erfgenaam
van de Groot-Seldjoeken voelde en ook
Baghdad wilde veroveren, hetgeen hem
echter door de ambitieuze Abbasidische
kalief an-Nasir (1180-1215) werd verhinderd. In 1218 beging de Khwarezmische
gouverneur van de grensstad Otrar aan
de Syr Darja een onvergeeflijke fout. De
Mongolenheerser Djenghis Khan had een
afgezant met een boodschap voor de sjah
meegestuurd met een rijk beladen karavaan
die vanuit Mongolië op weg was gegaan
naar Khorasan voor het aanknopen van
handelsbetrekkingen met dat gebied.
Woedend was hij toen hij van een overlevende moest vernemen dat alle ongeveer
450 deelnemers en ook zijn afgezant waren
vermoord. Toen 'Ala ed-din Mohammed,
die dit bloedbad had kunnen voorkomen,
zich opmaakte om kalief an-Nasir beslissend
te verslaan, werd hij door de bliksemsnel
opererende Mongolen in de rug aangevallen
en vernietigend verslagen (1220).
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koperstukjes van het in oost-Afghanistan
(Farwan) gebruikelijke type met vaak een
roodkoperkleurige glans, een voor verzamelaars nog gemakkelijk te verwerven soort.

De omvang van het
rijk der KhwarezmSjahs op hel loppunl
van hun macht

Zijn Opvolger, de laatste Khwarezm-Sjah
Jalal ed-din werd voortgejaagd en moest
vluchten naar India totdat het merendeel
der Mongolen evenals Djenghis Khan zelf
in 1222 naar hun thuisland terugkeerden.
Mede door gebruik te maken van dit
vacuüm was Jalal ed-din er in 1230 toch
weer in geslaagd zijn macht te doen gelden
in een gebied dat Azerbaidjan, westelijk
Perzië, Fars en Kerman omvatte.
In dat jaar vielen de Mongolen echter opnieuw met verrassende snelheid aan; Jalal
ed-din sloeg op de vlucht en verdween
spoorloos, vermoedelijk door Koerden
vermoord (1231).
Het zal geen verbazing wekken dat
de meeste munten van deze kortstondige
dynastie geslagen zijn onder 'Ala ed-din
Mohammed. In de munthuizen van o.a.
Nishapoer, Ghazna en Herat werden rond
1218 plotseling grote gouden dinars
geslagen met zeer uiteenlopende gewichten.
Veel biljoenen munttypes droegen gestyleerde afbeeldingen van ruiters en dieren, hetgeen onwillekeurig doet denken aan de
bekende 'buil and horsemen'-series uit de
grensgebieden met India. Speciale aandacht
verdienen de grote koperen 'dirhems' met
gewichten variërend van 6g tot lig en
diameters tot 44mm. Deze zijn afkomstig uit
Boekhara en Samarkand en vermoedelijk
verzilverd vóór uitgifte; vergelijking met
soortgelijke stukken van de Karakhaniden
toont veel overeenkomsten. Afgebeeld zijn

Het eind van het kalifaat van Baglidad
Nadat de Boejiden in 945 de macht in
Baghdad hadden overgenomen, restte de
Abbasidische kaliefen nog slechts het geestelijk leiderschap der Islam. Ook de
Seldjoeken die in 1055 de macht overnamen
wachtten zich er voor de kaliefen meer zeggenschap te geven. Toen echter Malik Sjah
in 1092 overleed, begonnen de Seldjoeken
een onderlinge strijd om de macht die er
tenslotte toe leidde dat hun rijk - afgezien
van enkele kleinere vorstendommen uiteenviel in twee grote gedeelten. In het
oosten regeerde Sanjar vanuit Merw, terwijl
Mahmoed van de Seldjoeken van Irak
resideerde in Baghdad (1118).
Gedurende de 12e eeuw nam de invloed
der kaliefen in staatkundige aangelegenheden gestaag toe, terwijl het territorium van
de Seldjoeken van Irak .steeds verder afbrokkelde. Omstreeks 1180 was het al zover
dat toen kalief an-Nasir aan het bewind
kwam, hij met zijn leger - voor het
merendeel uit niet-Turken bestaand Centraal Irak geheel in zijn macht had.
Het Abbasidische kalifaat van Baghdad was
herleefd, zij het op veel bescheidener wijze
dan voorheen. Uit die overigens kortstondige periode tot 1258 zijn grote gouden dinars
bekend met gewichten tussen de 6V'2 en
9V2 gram. We hebben al gezien dat hij succesvol weerstand kon bieden aan de
Khwarezm-Sjah 'Ala ed-din Mohammed;
beide partijen zouden echter worden weggevaagd door een onweerstaanbare macht,
die met niets en niemand ontziende wreedheid alle tegenstanders overrompelde:
de Mongolen van Djenghis Khan.
Over de vroegste geschiedenis van de
Mongolen is zo goed als niets bekend, maar
in de 13e eeuw verschenen over hen de
eerste berichten; zij schenen afkomstig te
zijn uit de met wouden bedekte streken
rond het Baikal-Meer, hoewel zij meer
bekendheid zouden krijgen als bedreven
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ruiters opduikend uit de onafzienbare steppen. Als zoon van een khan der Mongolen
was een zekere Temujin ('smid') snel als
legeraanvoerder opgeklommen; in 1206
werd hij, zich reeds Chingiz Khan ('Algeheel
Leider') noemend, gekozen ais de Grote
Khan van alle Mongoolse stammen. Dit
gebeurde tijdens een zgn. koeriltai,
een bijeenkomst van alle Mongoolse leiders,
waarin belangrijke staatszaken werden
afgehandeld. Met zijn schier ontembare
energie voerde hij aanvallen uit tegen
Tibetanen en Chinezen, daarbij in 1215
Peking plunderend. Daarna overviel hij het
noorden van Turkestan, waardoor de
Mongolen oog in oog kwamen te staan met
de Khwarezm-Sjah (1218). De moordpartij
in Otrar deed hem alle vreedzame onderhandelingen vergeten en in 1220 was
hij heer en meester in Transoxanië; de gruwelijkheden die zich daar afspeelden o.a.
na de verovering van Boekhara en
Samarkand zijn met geen pen te beschrijven. De Mongolen hadden .slechts een paar
jaar nodig om Khorasan, Afghanistan,

centraal- en westelijk Perzië te veroveren,
grondig te verwoesten en grotendeels te
ontvolken. Nadat zij in 1231 Jalal ed-din
hadden uitgeschakeld, vestigden zij zich ditmaal wel in Perzië en stootten van daar uit
door in westelijke richting (Armenië,
Seldjoeken-sultanaat van Roem). Voor het
kalifaat van Baghdad kwam het definitieve
einde toen Hoelagoe, kleinzoon van
Djenghis Khan na een beleg van vijf dagen
op 10 februari 1258 de stad innam en zijn
soldaten de vrije hand gaf: de laatste kalief
al Moesta'sim werd terechtgesteld. Lange tijd
zou de islamitische wereld - ondertussen
reeds sterk beïnvloed door de toegestroomde Turkse bevolkingsgroepen - te maken
gaan krijgen met de Mongoolse heersers,
die met name in Perzië als de zgn. Ilkhans
een nieuwe staat zouden stichten.
wordt vervolgd
Literatuur:
L. DE HARTOG Djeughis Khan, 's werelds
grootste veroveraar
(Amsterdam/Bmssel 1979) •
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Bankbiljettennieuws

ERIK VAN DER KAM

Guatemala De Banco de Guatemala heeft
per 23 oktober 1989 een nieuwe serie bankbiljetten in circulatie gebracht. Alle biljetten
hebben hetzelfde formaat, namelijk 156x67
mm. Ook zijn ze voorzien van een doorzichtregister ontleend aan de Maya-cultuur,
blindentekens en een vertikale veiligheidsdraad. Enkele kenmerken van de biljetten
zijn:
100 quetzales: Francisco Marroquin/
San Caries Universiteit te
Antigua (bruin)
50 quetzales: Carios Zachrisson/koffiebonenplantage (oranje)
20 quetzales: Mariano Galvez /uitroeping
van de onafhankelijkheid
(blauw)
10 quetzales: Michuel Garcia Granados/
samenkomst Nationale
Vergadering in 1872 (roze)
5 quetzales: Justo Rufino Barrios/invoering van gratis verplicht lager
onderwijs (paars)
1 quetzal:
Jose Maria Orellana/hoofdkantoor Banco de Guatemala
(groen)
V2 quetzal: Tecun Uman/piramide te
Tikal (groen-bruin)
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Brazilië Per 9 april 1990 heeft de Banco
Central do Brasil een biljet van 5000 cruzeiros, met op de voorzijde een symbolische
afbeelding van de Republiek, in circulatie
gebracht. Dit vooriopige biljet diende in
eerste instantie om de bankbiljettencirculatie
in stand te houden tot er nieuwe biljetten in
omloop gebracht zouden worden. Het biljet
heeft een doorzichtregister en een vertikale
veiligheidsdraad. De nieuwe biljetten met
een waarde van 1000 en 5000 cnizeiros,
hebben de volgende karakteristieken.
Op de voorzijde van 1000 cruzeiros staat
Candido Rondon afgebeeld terwijl op de
keerzijde een tweetal Carajas-indianen omgeven door elementen uit de verschillende
Indianen-culturen staan. Het geelgroene
biljet heeft een doorzichtregister en een
veiligheidsdraad en het formaat is 140x65
mm. Het nieuwe 5000 cruzeiros-biljet heeft
op de voorzijde een afbeelding van Carios
Gomes. Een standbeeld van hem in
Sao Paulo siert de keerzijde. Dit biljet met
een formaat van 140x66 mm heeft een
doorzichtregister en een veiligheidsdraad,
terwijl de hoofdkleur blauw is. Het is met
ingang van 11 juni 1990 in circulatiegebracht en besloten werd om het 'oude'
biljet van 5000 cruzeiros naast het nieuwe
in omloop te laten. •

*^êlü»s •^

mmmomm
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De Porter: kantelen en conventies

Ter gelegenheid van 650 jaar Rotterdam
heeft de Rotterdamsche Bankiersvereeniging
een lokaal betaalmiddel laten slaan, de
zgn. Porten De penning wordt verkocht
voor ƒ 5 en wordt gedurende het gehele
jaar 1990 in Rotterdam als betaalmiddel van
ƒ 5 geaccepteerd. De opbrengst van de
Penningactie wordt gedeeltelijk gebruikt ter
bestrijding van de kosten die de viering van
het jubileumjaar met zich meebrengt; een
ander deel zal gebruikt worden voor de
aanleg van een wolvenvallei in Diergaarde
Blijdorp, De Porter past in de rij van tokens
die in Nedêriand vanaf 1975 verschenen
zijn: penningen met een tijdelijke, lokale betaalfunctie. Zoals de meeste van deze stukken is ook de Porter geslagen bij 's Rijks
Munt.
De penning heeft een diameter van
30 mm en is ontworpen door de
Rotterdamse kunstenaar Clemens Zijlmans.
Op de voorzijde is het zicht op de spoorbrug en de Willemsbrug afgebeeld, zoals
dat te zien is vanaf de Veerhaven. Deze
combinatie van de oude, zeer zwaar
geconstrueerde spoorbnjg en de moderne
ranke tuibrug roepen het beeld op van oud
en nieuw zoals dat staat voor 650 jaar
Rotterdam. Het omschrift luidt ROTTERDAM
13401990, waarbij links en rechts tussen het
woord RorrERi:)AM en de beide data respectievelijk een minuskuul muntmeester- en
muntteken zichtbaar is. De keerzijde toont
een plattegrond van een gedeelte van de
haven van Rotterdam met het Noordereiland
en de Maasbruggen. Het omschrift bestaat
uit vier maal het woord PORTER. De naam
Porter is ontleend aan de haven (in het
latijn: portus; frans: port, etc).

het gebruiksexemplaar Voor de zilveren
en gouden penningen heeft men echter
een afwijkende keerzijde gebruikt, die gebaseerd is op twee verschillende munten
van de Hollandse graaf Willem IV van
rond 1340, Deze combinaties zijn weinig
geslaagd en verdienen verder geen aandacht. De gewone Porter is veel interessanter
Dankzij de reklamecampagne en
drie (!) publicaties in de Muntkoerier mag
aangenomen worden dat de Porter voldoende bekend is bij de Nederlandse
munt- en penningverzamelaars. Toch
meen ik dat er reden is om ook in
De Beeldenaar even stil te staan bij deze
penning.
Het kantelen
Een zeer interessante kant van de Porter
ligt in de opbouw van de penning.
Als eerste munt/penning ter wereld heeft
's Rijks Munt de Porter als 'kantelmunt' uitgevoerd. De buitenrand van het beeldvlak
is namelijk niet vlak maar is afgeschuind
naar de rand. Het resultaat hiervan is dat
de penning, indien men op de ene kant
drukt aan de andere kant omhoog wipt.

H.W. JACOBI

Het principe van de
kantelmunt

wipt op

druk

Naast de gewone gebruikspenning van
kopernikkel zijn er voor een speciale verzamelaars-set nog exemplaren in tombak,
zilver en goud geslagen. Het exemplaar van
tombak heeft dezelfde voor- en keerzijde als
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Dit opwippen wordt door 's Rijks Munt kantelen genoemd: de kantelmunt. Munten die
vervaardigd zijn volgens dit principe zijn
veel gemakkelijker op te pakken van een
plat vlak dan de traditionele munten, waarbij het hoogste punt van het beeldvlak aan
de rand gelegen is. Dit opwip-principe,
waarop inmiddels octrooi is aangevraagd, is
bedacht door beeldend kunstenaar Alfons
van Leggelo. Onze Munt heeft met de Porter
de eerste praktische toepassing vervaardigd.
Wie dit opwippen in de praktijk getest heeft
zal moeten erkennen dat hier een zeer belangrijke innovatie bij munten is ontwikkeld.
Het principe werkt zo goed dat er naar mijn
mening een grote toekomst voor is weggelegd. Het zou zondermeer toepasbaar zijn
op gewone gebruiksmunten.
Het feit dat het hoogste punt van een

Voorzijdmntwerp van
Clemeris Zijlmans
Voorzijde van
de Poker

kantelmunt enige millimeters binnen de
rand van het vlak moet liggen, levert geen
grote belemmering voor een ontwerper van
muntbeeldenaars. De Porter laat zien dat
een 'hoge' rand (het kantelpunt) tussen omschrift en beeld geen esthetische problemen
met zich meebrengt. Om redenen van materiaalverplaatsing bij het slaan is het veld
binnen de kantelrand enigzins hol uitgevoerd. Hierdoor is er in het beeldvlak een
esthetisch zeer bevredigend evenwicht
ontstaan tussen de schuin aflopende rand
met de tekst en het schuin naar binnen
lopende veld met de afbeelding.
De conventies
Naast het kantelmunt-principe laat de Porter
ons nog iets aardigs zien. Hij toont ons dat
wij bij iedere afbeelding uitgaan van conventies. Dit is zo vanzelfsprekend dat wij
ons dat bijna nooit bewust zijn. Pas als er
iets fout gaat realiseren we ons dat vrijwel
alles in ons leven beheerst wordt door meer
of minder uitgesproken conventies.
Ook de zeer aantrekkelijke ontwerpen
van Clemens Zijlmans zijn gebaseerd op
conventies. Bij een grafisch ontwerp gebruikt de kunstenaar meestal zwarte inkt op
wit papier. Binnen deze beperking is hij in
staat afbeeldingen te maken die wij begrijpen. We steunen op dezelfde conventies.
In de zwarte lijnen en vlakken van zijn
voorzijdeontwerp herkent iedereen een
brug. Rotterdammers en NRC-lezers zien
direct dat het twee bruggen zijn, omdat zij
de karakteristieke vormen van de spoorbrug
en de Willemsbrug herkennen. Ook de
graveur bij 's Rijks Munt behoefde niet lang
na te denken om de tekening van zwart en
wit te vertalen in een reliëf van hoog en
laag. Wat de kunstenaar zwart heeft getekend wordt hoog op de munt en wat wit is
wordt laag. Zo liggen de bruggen boven de
achtergrond, de normale, conventionele
wijze van afbeelden.
Op de keerzijde heeft Zijlmans een deel
van de Rotterdamse haven afgebeeld.
Bij deze zeer schematische weergave van de
werkelijkheid heeft hij ervoor gekozen het
water zwart af te beelden en het land wit.
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Deze keuze is niet onlogisch, omdat bij
luchtfoto's het water vaak donkerder toont
dan het land. Deze afbeelding is voor nietRotterdammers, die nauwelijks bekend
zullen zijn met de gedetailleerde plattegrond
van de stad, lastig te herkennen. De graveur
van de Munt heeft bij de keerzijde de ver
taling van zwart/wit naar hoog/laag net zo
als de voorzijde gemaakt. Dus zwart werd
hoog, wit werd laag. Het opvallende resultaat hiervan is dat op de Porter het water
hoog ligt en het land laag! De Maasbruggen
en het Noordereiland liggen dus onder het
oppervlak van de rivier. Dit is bepaald niet
volgens onze conventies: we zien liever dat
het land en de bruggen boven het water
liggen. Betekent dit nu dat de graveur van
's Rijks Munt een fout gemaakt heeft?
Neen, fout is het niet. De Porter is immers
door een groot aantal mensen gekocht,
bekeken en in de verzameling opgenomen.
Veel mensen hebben hem zonder problemen als betaalmiddel gebruikt. Niemand
heeft hem als fout teruggegeven. Het enige
dat we de graveur kunnen verwijten is dat
hij onconventioneel heeft gehandeld, dus
dat zijn produkt niet volgens de heersende
conventie is.

gekozen heeft, weet ik niet. Ook bij het
ontwerp van Zijlmans staat de plattegrond
reeds gedraaid. Ik denk dat de keerzijde van
de Porter aanzienlijk herkenbaarder was
geweest indien de ontwerper en 's Rijks
Munt ook hier de conventie gevolgd hadden. Het is immers al lang gebruikelijk om
bij een kaart 'Noord = boven' aan te houden.
De Porter zou als token van 'Rotterdam 650
jaar' het volgende stuk in een vrij saaie en
weinig interessante serie tokens geweest
kunnen zijn. Door het toepassen van het
kantelmunt-principe en de onconventionele
afbeelding van de havenplattegrond is het
echter een bijzonder stukje geworden dat
naar mijn mening in geen verzameling mag
ontbreken!

Keerzijde van de
Porter

Hoe kan zo'n 'vergissing' verklaard worden. Een mogelijke verklaring is te ontlenen
aan de stempelfabricage. Bij het maken van
een stempel dienen hoog en laag omgekeerd te zijn aan het reliëf van de te produceren penning. De vrij abstrakte, niet direct
herkenbare afbeelding heeft er op het stempel zeker goed uitgezien. De 'vergissing' van
de graveur is tijdens de stempelfabricage
wel opgemerkt. De kunstenaar vond het
reliëf wel een beetje mal maar niet echt
bezwaariijk. Daarom is, onder druk van de
tijd, besloten om het onderhavige stempel
gewoon voor de produktie te gebmiken en
niet een nieuw stempel met een omgekeerd
reliëf te maken.
Ervan uitgaande dat de Porter in
medailleslag geslagen is (dat betekent dat
voor- en keerzijde dezelfde richting hebben)
blijkt het Noorden van de plattegrond op
ca. 135° te staan. Waarom men op de
penning voor deze ongebruikelijke stand

Keerzijdeontwerp van
Clemens Zijlmans
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De penningen van het
Nijmeegse timmermansambacht
D.A. WITTOP KONING Reeds lang komen er onder de naam
'Bossche bedelaarspenning' ovale, veelal
bladvormige geelkoperen plaatjes met oog
voor. Zij dragen slechts een ingegraveerde
naam en vaak ook een datum of jaartal.
Zij wijken - zowel in vorm als in opschrift sterk af van de door Snoeck beschreven
Bossche bedelaarspenningen en vertonen
meer overeenkomst met de Nijmeegse gildepenningen.' Er zijn thans 39 inscripties
bekend; de jaartallen lopen uiteen van 1691
tot 1793, terwijl negen exemplaren niet gedateerd zijn (zie de lijst in het kader).

Jacob Roosen Anno 1691
Antoni van Zupphen A° 1703
MrKarelFoimersl711
Adelborst Derck ten Brinck 26 Febw 1722
Jan van Ameren 1728
Allbaitu.s Vodijn Anno 1728
Derck Heyligers 1729
Hendrick Schusselaer 1730
Antooni DanieLs 1731
Lendert Lamens A° 1735
Gisben Berns A° 1738
Amoldus de Groot den 23 feberwareus A° 1746
Roelof Jaasen 1746
Gerardus Schiff Anno 1746
Derck Frederick Rinck 1747
E van Ijsseldijk 1752
Cornelius Kramp 1752
Wermoldt Hollenberg 1769 den 22 September
Frans Jan Heuvel 1774
Frans Tuesse de 3 Mart 1774
Willem Bockkem den 9 february A° 1775
Leendert Kloosterman 29 Meert 1779
Wouter van Winzen den 14 April 1779
Hermanus Hamerslag Den 29 Maart 1782
H van 's Heerenberg Den 15 July 1785
Bernardus Tilleman 28-5-1788
Henderick Jansen Anno 1788
Johannes Cornells Walraave Den 17 Maey 1791
Steven Arnoidus de Groot den 23 Novem 1792
Hermanus de Groot den 10 October 1793
Jan Arts
I Dekkers
Dirck Hunick
WHuybers
Jan Kniest
Anth Larosche
Peter Smits
Versieyen
Gerardus v Sutphen

In het supplement op mijn De penningen
van de Noord-Nederlandse ambachtsgilden
heb ik de 34 toen bekende exemplaren
bijeengebracht onder het hoofd 'Onbekend
gilde'.- In een noot schreef ik toen dat de
op deze penningen voorkomende namen in
het archief moesten worden opgezocht om
achter het beroep van betrokkenen te komen, waardoor toeschrijving van de penningen aan een gilde mogelijk zou worden.
Aan dit archiefonderzoek heb ik nu iets
gedaan en wel met het volgende resultaat.
Zoals opgemerkt vertonen de bewuste penningen een zekere overeenkomst met
Nijmeegse gildepenningen en om die reden
is in die stad gezocht en niet in 's Hertogenbosch. In een lijst van personen welke in de
17e en 18e eeuw het Nijmeegse burgerrecht
verwierven, komen 16 van de 39 namen
voor welke ook op deze penningen worden
aangetroffen.-'' Onder de niet in die lijst aangetroffen 'penning-naiTien' zullen vele ingeboren poorters zijn, zodat het bewijs dat we
met Nijmeegse penningen te doen hebben
wel geleverd is. Het feit dat 34 van de mij
bekende penningen van deze groep tot het
oude bezit van Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint Jan' behoren, wijst in dezelfde
richting.
Slechts bij drie personen in de lijst wordt
het beroep vermeld: het blijken twee timmeriieden en een kuiper te zijn.'* Dit gegeven wijst dus in de richting van penningen
van het timmermans-ambacht. Al eerder
was een 13-tal andere penningen aan het
Nijmeegse timmermansgilde toegeschreven
op basis van het feit dat zij versierd zijn met
op het vak betrekking hebbende voorstellingen zoals een timmerman aan de arbeid,
een kabinet, een wiel of een passer en een
driehoek. In Nijmegen is het Timmermansambachts-Boeck over de jaren 1708-1770
bewaard en dit leverde nog een bevestiging
op in de vorm van 7 van de 17 'penning-
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namen' van deze periode.^
Uit een en ander blijkt tevens dat de kuipers
tot het timmermansambacht behoorden,
zodat in mijn Supplement het hoofd
'8. Kuipers' dient te vervallen en de inhoud
daarvan gecombineerd moet worden met
'1.6 Timmerlieden'. Van de overige 30
'penningnamen' - waaronder de 9 zonder
jaartal - zijn er 11 in het Burger-Boeck
teruggevonden zonder opgave van het beroep. Wij mogen deze 30 echter niet zonder
meer allen als timmerlieden aanmerken. Een
onderzoek in de bewaard gebleven archieven van bakkers, brouwers, chirurgijns,
kleermakers, smeden en wevers lijkt noodzakelijk; van kramers, metselaars, schoenmakers, passementwerkers, schippers,
ververs en wijnkopers is geen archief bewaard. Van het archief-materiaal dat er nog
is, komen slechts enkele bronnen in aanmerking, teweten: 1° het amptsboek van de
smeden, waarin de protocollen van het aannemen der meesters van 1763-1795 en de
naamlijst der smeden 1725-1789 (Gildearchief Smeden nr 1), 2° de lijst van jonkmeesters der bakkers van 1700-1795 (Gildearchief Bakkers nr 23), 3° de protocollen
van aanneming van meesters der kleermakers 1736-1794 (Gilde-archief Kleermakers
nr 2). In geen van deze drie werd ook maar
één van de gezochte personen teruggevonden, slechts naamgenoten met andere voor-

namen werden aangetroffen. Dit negatieve
resultaat wijst opnieuw in de richting van de
timmeriieden. Een laatste bron om achter de
beroepen van de bovengenoemde personen
te komen, is het overiijdensregister van de
burgeriijke stand vanaf 1811. De registers uit
de Franse tijd (tot 1813) konden geraadpleegd worden en dat leverde nog één
charpentier op, zodat ook diens penning
met zekerheid tot die van het timmermansambacht behoort.'^ Voortgezet onderzoek in
de overiijdensregisters van na 1813 en in
het notarieel archief (ca 1780 t/m 1820)
brachten nog één stoelendraaier en vier timmeriieden aan het licht."
Met deze positieve en negatieve resultaten
meen ik voldoende bewezen te hebben dat
we hier te maken hebben met penningen
van het Nijmeegse timmerlieden-ambacht.
Het 'onbekende gilde' kan dus wel overgebracht worden naar de timmeriieden als 1.7
en dat onderdeel zou dan kunnen luiden:
1.7 1691
Vz. een naam en meestal een jaartal
Kz. blank
Er zijn 39 exemplaren bekend, overwegend
in Nijmeegs Museum 'Commanderie van
Sint-Jan'
Messing, gegraveerd, bladvormig met oog,
in formaat uiteenlopend van 26x54mm tot
50x86mm ï
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' W.A. SNOECK

De 's-Hei1ogenhossche
block- of hedel-penlungeii

('s-Hertogenbosch
1874)
2 D.A. UITTOP KOMNG

De penningen van de
Soord-Sederlandse
ambachtigilden.
Supplement
(Amsterdam 1981)
ï J..\. SCHIMMEL

Burgerrecht te
Sijmegen 1592-1810
(Tilburg 1966)
'* 5-4-1730 Hendrik
Scheusselaar van
Amsterdam. 21-3-1787
Hendrik Jansen van
Roosendaal (G.).
9-4-1788 Bernardus
Tilleman van
Nijmegen
' Van Ameren (21-41728), Schutselaar
(29-4-1730), De Groot
(25-7-1746). Schif
(26-2-1746), Heyligers
(17-10-1747). Earners
(23-5-1749), Hollenberg (22-9-1769)
" Van Winssen, overleden 27-11-1812 oud
64 jaar
'^KIoo,sterman(18l6),
Hamerslag (2-1-1849),
Walraave (15-2-1819),
S.A. de Groot (5-41832), H. de Groot
(5-8-1833)
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Penningnieuws

Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uit
gaven, tentoonstellingsactiviteiten. Goed
reproduceerbare foto's met gegevens sturen
aan F.T.S. Letterie, Hamminkweg 1, 7251 RB
Vorden (05752-2697). Gelieve tevens te
vermelden of de 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 ru
briek richten.

Expositie
Van 6 januari tot 1 februari 1991 exposeert
Carla Klein beelden en penningen met het
thema 'vrouwen' in 'Galerie Kunsthaar',
Berenstraat 21, Amsterdam.

CARLA KLEIN
Jan Brugge
Een bronzen gietpennig (70mm), vrij
ontwerp van Caria Klein.
Voorzijde: Een portret van de bouwkundige
J. Brugge.
Keerzijde: Het pentagram en de passer
verwijzen naar het beroep van de geportretteerde, de schaakstukken naar zijn hobby.
Myrte en Judith
Twee bronzen gietpenningen (68mm) door
Carla Klein in opdracht van de grootmoeder
van de zusjes Myrte en Judith vervaardigd
als geschenk voor het twaalfenhalfjarig
huwelijksfeest van de ouders van de
meisjes.
Myrte
Voorzijde: Portret van het vijfjarige meisje en
profil.
Keerzijde: JVlet een pop spelend meisje.
Tekst 'Myrte'.
Judith
Voorzijde: Portret van de achtjarige,
driekwart weergegeven.
Keerzijde: Kind aan het strand. Tekst
'Judith'.
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FRANK LETTERIE

BARBARA DE CLERCQ-BRINKGREW
In drie recente vrije penningontwerpen
liet Barbara de Clercq-Brinkgreve zich inspireren door dieren.
Otter {65mm)
Op voor en keerzijde is een zwemmende
otter afgebeeld.
Olifant (65mm)
Voorzijde: een olifant.
Keerzijde: een van boven geziene kudde
olifanten.
Gordeldier {5(}mm)
De vorm van dit ontwerp houdt het midden
tussen penning en kleinplastiek.
De voor en keerzijde worden in beslaggenomen door een slapend opgerold gordeldier.

TONNY DRIJVERS-SCHUTTE
Promotiepenning
Ontworpen ter gelegenheid van een promotie. De dissertatie had Helena, moeder
van keizer Constantijn de Grote tot
onderw-erp.
Voorzijde: Portret van Helena.
Tekst 'Helena'.
Keerzijde: Het woord promotie, de datum
van de promotie en de initialen van de promovendus zijn weergegeven in de vorm van
een kruis. De legende vertelt immers, dat
Helena het kruis van Christus zou hebben
gevonden.
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Kromstaart
Ontworpen door Tonny Drijvers-Schutte ter
gelegeniieid van het 950 jarig bestaan van
de stad Groningen.
De naam Kromstaart is afkomstig van
een in de 15e eeuw in Groningen in omloop zijnde munt. Het ontwerp is uitgevoerd
door de Rijksmunt te Utrecht als geslagen
penning (30mm) in goud, zilver en tombak
en als geslagen munt in brons. De munt
(waarde ƒ 5,-) is in de stad Groningen
gedurende het jaar 1990 geldig als wettig
betaalmiddel.
Voorzijde: Deze herinnert aan de oude
Kromstaart. Op het onderliggende bisschopskruis staat de tweekoppige adelaar
met aan zijn voet het wapenschild, schuingeplaatst als bij de oudste afbeelding in de
Martinikerk. Op de borst het getal 950.
Randschrift: Moneta Nova Groning.
lkr.mst..rt. In verband met de ruimte zijn
de klinkers met punten weergegeven, zoals
dat ook vroeger wel gebeurde.
Keerzijde: De provincie met als middelpunt
de stad Groningen met zijn eeuwenoude
nog bestaande toegangswegen, waardoor
de stad tot een belangrijk handelscentrum
kon uitgroeien. Het glanzende rechthoekje
is het oudste deel. Langs de toegangswegen
zijn de stadsuitbreidingen aangegeven.
De provincie is omringd door een 'Golden
Raand' zoals in het Gronings Volkslied staat.
Als het ware naar de stad toeleidend het
woord Stad en de jaartallen 1040 1990.
In de noordelijke provincies wordt met
'stad' altijd Groningen bedoeld. Verder het
teken van de Rijksmuntmeester, initialen
van de ontwerpster en eventueel goud of
zilverkeur. •

Eeuwfeestprijsvraag

Nederlands Numismatisch Jaar
Het Koninklijk Nederiands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde roept leden
en niet-leden op tot deelname aan de
Eeuwfeestprijsvraag. Gevraagd wordt een
artikel over de Nederlandse numismatiek
of een daarmee verxvant gebied: munten,
penningen en papiergeld van de vroege
middeleeuwen tot heden. Inzendingen zijn
mogelijk in twee categorieën: langere
artikelen (tot ca. 10.000 woorden) en korte
artikelen (tot ca. 3.000 woorden).
De winnende inzender in elke categorie ontvangt de erepenning van het
Genootschap en een oorkonde.
De bekroonde inzending in de categorie
korte artikelen wordt gepubliceerd in De
Beeldenaar, de bekroonde inzending in de
categorie langere artikelen wordt geplaatst
in de jubileumuitgave van het Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde. Daarnaast kan de
jury besluiten één of meer eervolle vermeldingen toe te kennen en ook deze artikelen
te publiceren.
Deelname staat open voor iedereen, met
uitzondering van de leden van de jury en
van de Eeuwfeestcommissie. Nadere informatie en/of een exemplaar van het
prijsvraag-reglement kan worden verkregen
bij de secretaris van het Genootschap
(tel. 020-5242274). Inzendingen dienen vóór
1 november 1991 te worden gestuurd naar
de voorzitter van de Eeuwfeestcommissie:
Secretariaat van Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde,
p/a De Nederiandsche Bank NV, Postbus 98,
1000 AB Amsterdam!
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Muntennieuws

H.A. GROENENDIJK

AFKORTINGEN Al=aluminium;
Ag=zilver; Au=goud; Aur=aureaat;
Cu=koper; CuSn=brons; Cu2n= messing;
Fe=ijzer; Mag=magnimat; Nbs=nickel
bonded steel (met nikkel geplateerd staal);
Ni=nikkel; Rvs=roemstvrij staal; Sn=tin;
Zn=zink.
België
500 frank 1990

Ag 833

22,9g

37,0mm

kartel

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van
koning Boudewijn zijn muntstukken van
500 frank uitgegeven. Behalve de twee gebruikelijke versies in de Nederiandse en de
Franse taal, worden voor het eerst ook stukken met een Duits omschrift uitgebracht.
De oplage van de Nederiands- en Franstalige versie is elk 1.457.000 stuks, die van
de Duitstalige 50.000.

Bondsrepubliek Duitsland
50 pfennig 1990

CuNi

3,5g

20.0n:im

1 mark 1990

CuNi

5,5g

23.5mm versiering

kartel

Het eerste effect van de Duitse eenwording
dat op de Duitse munten zichtbaar is, is de
muntletter A op de onlangs uitgegeven
50 pfennig en 1 markstukken. Dit is het
muntteken van het - inmiddels voormalig
Oostduitse - munthuis in Berlijn.
Het is de bedoeling dat in de toekomst ook
de overige Duitse munten in Berlijn geslagen worden.
Gibraltar
50 pence 1990

CuNi

13,5g

30,0mm

glad

Op de keerzijde van deze nieuwe circulatiemunt zijn vijf dolfijnen afgebeeld.
De munten zijn geslagen bij de Engelse
Pobjoy Mint. Er worden ook exemplaren
in zilver (Ag925,15,5g), goud (Au917,
26,0g) en platina (30,4g) aangemaakt.
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Denemarken
5 kronen 1990
20 kronen 1990

Griekenland
CuNi

9,2g

28,5mm

kartel

CuNiAl

9,4g

27,0mm

kartel

Op 10 april zijn een nieuwe 5 kronen (met
gat) en een nieuwe 20 kronen in omloop
gebracht. De 20 kronen-stukken
moeten de uit omloop genomen bankbiljetten met dezelfde waarde vervangen.
20 kronen 1990

CuNiAl

9,4g

27,0mm

kartel

200 kronen 1990

Ag800

31,lg

38,0nini

glad

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag
van koningin Margrethe zijn twee muntstukken uitgegeven. Het 20 kronen stuk is
bedoeld voor circulatie, de oplage bedraagt
1 miljoen stuks.

20 drachme 1990 CuNiAl

7,0g

24,5nim

kartel

Op een nieuwe circulatiemunt die sedert
begin dit jaar wordt uitgegeven staat het
portret van de Griekse dichter Dionysos
Solomos (1798-1857).
Ierland
1 pond 1990

CuNi

10,0g

31,lmm

Ter vervanging van de biljetten van 1 pond
is een muntstuk van die waarde uitgebracht.
Op de keerzijde staat een hert afgebeeld.
De diameter van dit muntstuk is groter dan
die van het 10 penny-stuk, maar ongeveer
gelijk aan die van de oude halve crown.
De keuze van een grote diameter voor
muntstukken met een hoge waarde, is
'ouderwets' en wijkt af van wat in de laatste
jaren in veel landen gebruikelijk is geworden, namelijk een muntstuk dat kleiner
maar tegelijkertijd ook veel dikker is dan
de eerstvolgende denominatie. Voorbeelden
hiervan zijn de Engelse 1 pond en natuurlijk
de Nederlandse 5 gulden.
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Nederlandse Antillen
25 gulden 1990

Ag925

Suriname

25.0g

38.0mm

kanel

Ter gelegenheid van het bezoek dat Paus
Johannes Paulus II op 13 mei aan Curasao
bracht, is een munt van 25 gulden uitgegeven. De oplage is 20.000 stuks, waarvan
de helft in proof. Het ontwerp is van
Bart Renken. de aanmunting vond plaats bij
's Rijks Munt.

25 gulden 1990

Ag925

28,3g

38.6mm

Ter gelegenheid van de wereldkampioenschappen voetbal in Italië, is in Suriname
een 25 gulden-stuk verschenen naar een
ontwerp van Willem Vis; de munten zijn geslagen bij de Engelse Royal Mint. De oplage
is 50.000 exemplaren in proof kwaliteit. •
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HET KONINKLIJK
PENNINGKABINET

De bibliotheek van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet is in
de periode 24 december t/m 1 januari gesloten; het vaste spreekuur op
woensdagmiddag komt daarmee één keer te vervallen.
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BANKBIUETTEN
MUNTEN \
PENNINGEN *
Inkoop / verkoop / gratis taxatie
(betaling: per kas, bank of giro)

Een bezoek aan ons
Munt en Penningkabinet is de moeite waard.
Geopend dinsdag, donderdag en vrijdag
van 13.00 tQt 1400 uur

Spaar en V3orschotbank
Surhuisterveen
Torenplein 7,9231 CG Surhuisterveen,
Telefoon 05124 -1925, Fax 05124 -1047
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Vraag
onze
gratis
veiling
catalogus
Bij ons heeft u 2 mogelijkheclen:

Contante betaling
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.
,

Tel. 020-230261

/

DE NEDERLANDSCHE MUNTENVEILING
Rokin 60 - Amsterdam-C. - Tel. 020-230261/242380
Postadres: Postbus 3950-1001 AT Amsterdam

Beëdigd Makelaars en Taxateurs

