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Van de redactie 
De Holland Coin Fair is een jaariijks terugkerend verschijnsel geworden. Na enkele ma
len in Den Haag en Amsterdam te hebben plaatsgevonden, wordt deze belangrijkste 
beurs van Nederiand nu voor de tweede keer in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) 
te Leiden georganiseerd, onder auspiciën van de Nederiandse Vereniging van 
Munthandelaren. In het gebouw van RMO jjevindt zich ook de tentoonstellingsruimte 
van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet (KPK). Net als vorig jaar valt de ope
ning van de Holland Coin Fair op 18 januari 1991 samen met die van een nieuwe KPK-
expositie: 'Naar Jeruzalem. De dure reis van een middeleeuwse graaf' gaat over de geld
problemen die Willem IV van Holland ondervond op zijn tocht naar het Heilig Land en 
naar Pruisen in 1343/1344. 

Op de Holland Coin Fair 1991 treft u een selecte groep munthandelaren uit binnen-
en buitenland. Alles op het gebied van munten, penningen en papiergeld kunt u op de 
Holland Coin Fair 1991 zien èn verwerven. In de toegangsprijs voor de Holland Coin 
Fair is de entree voor RMO en KPK inbegrepen (zie ook p. 277 voor openingstijden etc.) 
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Het Nederlandse bankbiljet 
Een chronologisch overzicht 

IJ. GROLLE 

1 Reinderl |uun 
Draijer (1899-1986), 
schilder, beeldhouwer 
en kunstnijveraar 
opleiding Akademie 
'Kunstoefening' te 
Arnhem en Akademie 
te Den Haag en 
docent aldaar 1937-
1964; lacob Marisprijs 
1952.Jacob 
Hartogprijs 1958, 
Biënnale Venetië 
1962; zie SCHEEN' 

(1969-1970JI279 

2 Mr Johannes H.O. 
graaf van den Bo.sch, 
sinds 1934 in dienst 
van de Bank, direc
teur 1947-1971 

5 .Mr Johannes 
Schreuder, sinds 
1946 in dienst van de 
Bank, directeur 1958-
1973, directeur-
.secretaris 1960-1967 

* Amsterdamse 
zakenlieden zijn 
pienter, maar...nee, 
die briefjes van twin
tig (nieuw of oud) 
zijn niet bemind, 
De Telegraaf {1 juni 
1956) 

26. Karakteristieke koppen 
Het succes dat het eerste model-Vondel bij 
Bank en drukker oogstte, was te danken 
aan hun veriangen om een biljet te maken 
dat qua uiterlijk aansloot bij de reeds 
bestaande erflatersbiljetten. Oxenaar was 
hierin, overigens zeer tegen zijn zin, zo 
geslaagd dat men zich kon afvragen of 
Schuurmans oordeel over de ontwerpen van 
Verhoog - 'statisch, dogmatisch, zelfs saai' -
niet ook van toepassing was op deze eerste 
ƒ 5-coupure. Maar Oxenaar was indu.strial 
designer, iemand die naar nieuwe vormen 
zoekt en per definitie wars is van alle tradi
tie. En dat zou men weten ook, nadat hij op 
28 april 1967 opdracht had gekregen een 
nieuwe serie biljetten te ontwerpen van 10, 
100. 1000 en 25 gulden en in 1970 aange
vuld met een opdracht voor een nieuw 
ƒ 5-model. Ter begeleiding van het 
ontwerpproces werd tevens Rein Draijer̂  
aangesteld die de inmiddels overleden heer 
Schuurman als esthetisch adviseur van de 
Bank opvolgde. 

Allereerst moest het portret eraan 
geloven. Oxenaar was van mening dat 
men of een eigentijds gravureportret moest 
toepassen, of een moderne interpretatie 
daarvan. In het eerste geval diende dat 
portret exact te worden nagegraveerd, 
waartoe de moderne reproduktietechniek 
inmiddels in staat was. Dat betekende 
evenwel dat het eigen karakter van het 
gravureportret zijn beveiligingsbetekenis 
had verioren. Oxenaar voelde zelf veel 
meer voor een eigen interpretatie. Dat zou 
karakteristieke koppen opleveren die de 
herkenbaarheid van de coupures ten goede 
zouden komen. Een natuurgetrouwe weer
gave van een bestaand portret, zoals nog 
van Doeve was geëist, had bovendien voor 
die herkenbaarheid nauwelijks nog beteke
nis, want vele 'erfgenamen' kenden hun 
traditionele erfenis niet meer, laat staan 

hun erflaters. De keuze van de portretten 
had overigens al in mei 1965 plaats gevon
den: Sweelinck, Spinoza en De Ruyter 
De toen genomineerde Stevin en 
Oldenbarnevelt werden vervangen door 
Van Gogh, maar op 9 juni 1965 maakte 
graaf Van den Bosch- bezwaar: 'Ik heb 
grote bewondering voor Van Gogh, maar 
ik vind hem zo melancholiek, daarom zou 
ik persoonlijk de voorkeur geven aan Frans 
Hals, men moet zijn geld vrolijk kunnen 
besteden.' Deze opvatting vond bijval van 
directeur-secretaris Schreuder-̂  en zo werd 
de vrolijke Frans uitverkoren, hoewel hij 
niet in het werk van Romein voorkwam. 

Ook de kleurstelling werd door Oxenaar 
aangepakt. De mogelijkheid van psycholo
gische kleurherkenning werd intensiever 
gebruikt door elke coupure duidelijk zijn 
eigen kleur te geven: lichtgroen voor 5, 
blauw voor 10, rood voor 25, bniin voor 
100 en blauwgroen voor 1000 gulden. 
De drukker mengde zijn inkten gewoonlijk 
met zwart om namaak te bemoeilijken, en 
meewarig zei men dan: Enschedé drukt met 
modder Oxenaar wilde hiervan niets 
weten, hij stond heldere, felle, vrolijke 
en enkelvoudige kleuren voor 

De herkenbaarheid van de coupures 
moest bovendien bevorderd worden door 
de belettering. Reeds in 1956 had hiervoor 
een particulier ongevraagd zijn advies 
gegeven naar aanleiding van een commen
taar op model Boerhaave."* Onder het motto 
'Beetje meer uitkienen tevoren heren ont
werpers!' opperde de heer August Zeegers 
te Amsterdam: Als 'men' dan niet snapt dat 
kleur ook heel belangrijk is, laat men dan 
snappen dat OP DE HOEKEN tenminste 
aan alle 4 kanten het cyfer 10, 20 of 25 TE 
ZIEN IS by opgevouwen biljet. Het advies 
werd opgevolgd, zodat steeds de coupure
aanduiding zichtbaar blijft als men de 
'koppen' van Oxenaar in vieren vouwt. 
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Tenslotte dienden per coupure de voor-
en keerzijde een wederzijdse betrekking 
te hebben en de coupures gezamenlijk een 
samenhangende serie te vormen. Al deze 
eisen van portret, kleurstelling, belettering, 
corresponderende voor- en keerzijden en 
samenhangende modellen vormen de 
esthetische eisen. Zij dienen ter verhoging 
van de herkenning der afzonderlijke 
coupures door de consument. Het is de 
taak van de grafisch ontwerper deze 
esthetische eisen in overeenstemming te 
brengen met de technische eisen, waaraan 
producent, papiermaker en drukker moeten 
voldoen en die de potentiële valsemunter 
moeten ontmoedigen. Daarnaast leiden 
die eisen tot de zogenaamde echtheidsken-
merken die de consument in staat stellen te 
constateren of hij met een echt biljet te 
doen heeft. 

Deze echtheidskenmerken omvatten 
allereerst de publiekskenmerken. In het 
papier bevindt zich het schaduwwatermerk 
dat in relatie staat tot het afgebeelde portret 
en dat gelokaliseerd is in een onbedrukte 
strook, het souche. Bij de druk bewerkstel
ligt de gravure een voelbare inktlaag, terwijl 
voor het eerst herkenningstekens voor 
visueel gehandicapten worden toegepast. 
Visueel veroorzaakt de druk een leesbare 
microtekst, terwijl het doorzichtregister 
het nauwgezette registeren van voor- en 
keerzijde aangeeft. Een tweede groep echt
heidskenmerken wordt gevormd door de 
kassierskenmerken, alleen waarneembaar 
met instrumenten als ukravioletlamp, lineaal 
of loupe. Bij het papier kan men daarmee 
fluorescerende vezeltjes ontdekken en een 
formaat, waarvoor tijdens de daik reeds 
snijtekens zijn aangebracht. In verband met 
mechanische verwerking is de hoogte van 
de biljetten gelijk, namelijk 76 mm; hun 
lireedte is van oplopende grootte bij oplo
pende waarde: 136 mm bij 5 gulden, 142 
mm bij 10 gulden, 148 mm bij 25 gulden, 
154 mm bij 100 gulden en l60 mm bij 1000 
gulden - een verschil van telkens 6 mm. 
In de druk, met name in de microtekst, 
bevinden zich met het oog onleesbare 
lettertjes die bij nadere beschouwing punt

gaaf blijken te zijn. Een derde groep wordt 
gevormd door de machinekenmerken, 
bestemd voor geldautomaten of mechani
sche sortering. Behalve het formaat behoren 
hiertoe onder andere ook de machinaal 
leesbare nummers. De eerste vier cijfers 
daarvan geven de serie aan, het laatste cijfer 
is een controlecijfer. Het ontmoedigingsbe
leid ten aanzien van valsemunters wordt 
bovendien gesteund door vermelding van 
de strafdreiging uit het Wetboek van 
Strafrecht, opgenomen in de microtekst, en 
het auteursrecht van de Bank, aangebracht 
in de witte benedenrand op de keerzijde. 
Het witte veiligheidspapier met fluoresce
rende vezels werd geleverd door Van 
Houtum & Palm te Ugchelen. Het was aan 
beide zijden nabehandeld met kunststofver-
nis om het ondoordringbaar te maken voor 
vuil en om de scheurvastheid te verhogen. 

Enschedé drukte de biljetten in drie kleu
ren; de voorzijde in plaatdruk op een offset
ondergrond waarbij het iris-procédé tot 
uiting komt in een zogenaamde irisbalk ter 
hoogte van het portret. Bij de lage coupures 
tot en met 25 gulden is de keerzijde alleen 
bedrukt in offset, de hogere coupures in 
plaatdruk op een offset-ondergrond. De ras
tervanger is ondergebracht in concentrische 
cirkels rond een oog in het portret; 
de guilloches zijn niet meer gemaakt met 
een guiUocheermachine, maar met een 
coragraaf, een computergestuurde teken-
arm. 

Op 4 januari 1971 kwam als eerste 
de ƒ 10-coupure in omloop.^ Het biljet is 
gedateerd op 25 april 1968. Het wordt 
model Frans Hals genoemd naar het afge
beelde portret.'' De gravure is gemaakt 
door J.G. Staphorst.' Op de keerzijde 
staan een verfwrijver en een plooikraag. 
Het watermerk, bestaande uit een hoorn 
des overvloeds, is gemodelleerd door 
G. Franfoys. In verband met vervanging 
van de papiermachine is later een 
nieuw watermerk gemodelleerd door 
J.C. Hekman.̂  Begin 1988 was een 
oplage van 1 miljard biljetten bereikt 
zodat men toen opnieuw vanaf serie 0001 
begon te nummeren. 

5 Staatscourant 1970-
247 (22 december 
1970) 

^ Frans Hals (ca 
1580-1666), naar een 
zelfportret uit ca 1650 
in het bezit van het 
Indianapolis Mu.seum; 
zie 1'. SOETENS Lijst 
van door de 
Nederlandsche Bank 
uitgegeven bankbiljet
ten Het Nederlandse 
bankbiljet en zijn 
vormgeving 
(Amsterdam/Leiden 
1987; I. BOLTE.\ ed) nr 
17 

"^ Johannes G. 
Staphorst (geb. 1923). 
graveur in dienst van 
Joh.Enschede & 
Zonen 

* J.C. Hekman (geb. 
1921), beeldhouwer 
te Utrecht 
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werd het biljet op 22 juli 1986 uit circulatie 
genomen en vervangen door de Snip. 12 

Tegelijk met model De Ruyter werd ook 
een ƒ 25-biljet in omloop gebracht.^ Dit is 
gedateerd op 10 februari 1971 en de eerste 
lichting had al in november 1971 plaats. 
Op de voorzijde is Jan Pietersz Sweelinck 
(1562-1621)13 afgebeeld en het wordt daar
om model Sweelinck genoemd. De gravure 
is ook door Staphorst gemaakt en op de 
keerzijde wordt een voorstelling van ge
luidsgolven weergegeven. Het watermerk, 
gemodelleerd door stempelfabriek 
Posthumus te Amsterdam, stelt eveneens 
geluidsgolven voor. In september 1987 
was de oplage van 1 miljard biljetten 
bereikt, zodat men overging op een serie
aanduiding van vijf cijfers door aan het 
nummer een cijfer toe te voegen. De series 
2989-2994 en 3019-3024 werden gedrukt 
op respectievelijk vlasloos en vlashoudend 
papier van de Zweedse papierfabrikant 
Tumba Bruk. In april 1982 werden vijf 
proefseries in omloop gebracht ter uittesting 
van verschillende vernissoorten: de series 
6757-6876.1'' 

Samen met De Ruyter en Sweelinck werd 
ook het ƒ 1000-biljet aangekondigd. Dit was 
gedateerd op 30 maart 1972; de eerste 
lichting vond plaats in november 1972 en 
op 15 januari 1973 kwam het in circulatie.9 
Op de voorzijde is de filosoof Baruch 
d'Espinoza (l632-l677)'^ afgebeeld waar
door het de naam model Spinoza kreeg. 
In de linker haarlok van het portret heeft 
ontwerper Oxenaar zijn vingerafdruk 
verwerkt. De gravure is gemaakt door 
Staphorst. Op de keerzijde treft men drie
hoeken en vierkanten aan als symbool voor 
Spinoza's wiskundige benadering van 'het 
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9 Staatscourant \9'2-
223, 15 november 
1972 

lö Nederlands admi
raal, naar een portret 
uit 1669 door Karei 
Dujardin 
(ca 1622-1678)in het 
bezit van het 
Scheepvaartmuseum 
te Amsterdain; vgl 
.SOETENS (1987) 
nr97 

11 p. KOEZE an accura
te stati.stical 
estimation of the Hfe-
lenght of ƒ 100-
Banknotes 
Internationa! 
Slalistical Reiiew 
(1979-3)283-297 

In november 1972 werd uit het depot de 
eerste oplage gelicht van het ƒ 100-biljet, 
dat op 15 december 1972 in circulatie 
kwam.'̂  Het was gedateerd op 14 mei 1970. 
Het droeg het portret van Michiel Adriaensz 
de Ruller (1607-1676) lo en kreeg dan ook 
de naam model De Ruyter. Op de keerzijde 
stond een kompasroos afgebeeld. De gravu
re was wederom van Staphorst en het 
watermerk, vlag met kanonskogels, werd 
ook weer gemodelleerd door Fran<:oys. 
De series 1996-2001 waren proefseries voor 
een circulatieproef gedurende 21-31 juli 
1975.11 De bruine kleur van dit biljet liet 
zich goed weergeven door kleurencopieer-
apparaten, zodat De Ruyter zich weldra op 
illegale wijze vermenigviildigde. Daarom 

^™ 
i^ü-ïAi.^ 

0001000008 

WQ 

l ' , . - ^ ; 1 ^ K ' - -

/-M^m 
WF^ 100 
BffT/^ff'-x •• 

^̂ ^̂ ^̂ "̂"̂  

I ^ ^ H É H oooioooooa 



oneindige'. De gravure hiervoor werd door 
diverse graveurs gemaakt. Het watermerk 
bevat een symbool voor het begrip 'stereo', 
gemodelleerd door Franf oys. Als hoogste 
coupure heeft dit biljet geen herkennings
teken voor visueel gehandicapten. 

De eerste proefnemingen met mechani
sche biljettensortering dateren van het eind 

der zestiger jaren. Ten behoeve daarvan 
werden zogenaamde testbiljetten aange
maakt om de machines op hun prestaties 
te testen. De coupure van de eerste testbil
jetten beliep 12 gulden en behalve alleriei 
tekentjes was het voorzien van het portret 
naar 'Het meisje' door Johannes Vermeer 
(I632-I675). Dit biljet had de afmeting en 

1 . . :.:«f^ 1 

" • ^ ^ ^ secretaris president 

"^^^I^B^B |«r^ 
dénetierlaiKiscMMnk --, 

• m GULDEN " 1 1 

i*̂  
P'C'iofl^fc z=.-

Ë H S 
."•-••'•• ,4 1 

O O O i O t i u ö O » 

oooiooooi> ^^mis^jj^^B^^^^ÊÊb 

WÊK^ÊÊ^ 
iooÖ..i^Hk 

1000 

0OO1OO0017 

i2KB117(30julil9). 
Staatscourant 1985-
205 (22 oktober 1985) 
en KB 34 (3 maart 
1986). Staatscourant 
1986-65 (4 april 
1986); de laatste lich
ting vond plaats in 
juli 1981, totaal in 
circulatie 384.245.000 
stuks 

15 Nederiands 
componist-organist 
van de Oude Kerk te 
.tasterdam, naar een 
gravure 
uit 1624 door Jan 
Muller (1571-1628): 
Vgl SOETF.NS (1987) 
nr44 

1* 1'. KOEZE/ A.H.B.T. 
VAN' GELDER The effcct 
of coating on the 
durability of ban
knotes (Amsterdam 
1985); 
p. KOEZE The lifelength 
of banknotes 
Statistica 
Neerlandica (1982 nr 
4) 187-207 

15 Naar een portret 
uit ca 1664 in het 
bezit van het Haags 
Gemeentemuseum; 
ziesoETENS (1987) nr 
145 

1^ Staatscourant 
1976-108,8 juni 1976 

1'̂  Volgens een ets 
door Jan Lievens 
(1607-1660) naar een 
schilderij uit 1633 
door Govert Flinck 
(1613-1660), beide 
in het bezit van het 
Rijksmuseum; zie 
soETENS (1987) nr 2 

1*J.H. Nijhuis(geb. 
1935), graveur in 
dienst van Joh. 
Enschede & Zonen 

19 Zie paragraaf 25. 
noot 20 
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^ö I'. KOEZF, A neu' 

technical criterion 
for the note-coin 
boundary. Speech at 
the BPC'statistics 
and banknote hand
ling committee in 
Stockholm 12-14 
April 1988 (ongepu-
bliceerde lezing, 
1988) 1-43; zie ook i'. 
K O E Z E / H.A..M. DE HEIJ 

Van munt naar bank
biljet naar munt De 
Florijn (mei 1988) 2 

het watermerk van de ƒ 10-coupure model 
Frans Hals. In 1970 werd de eerste sorteer-
machine aangeschaft en in 1975 
kwamen de sorteermachines volledig in 
bedrijf, die op twee criteria sorteren. 
Er wordt 'gekeken' of een biljet echt is en 
of het voor recirculatie in aanmerking komt. 
Afgekeurde biljetten worden vernietigd, 
dat wil zeggen tot pulp vermalen en tot 
'worsten' geperst die als brandstof worden 
aangewend. 

0001030017 ^M 

m^^^Bu ̂̂ ^^H^^fi^^^^^^P^l. ,' j 

5 

0001000O17 

Het eerste model Vondel was niet geschikt 
voor die mechanische sortering, zodat reeds 
in 1970 werd besloten Oxenaar een nieuw 
ontwerp te laten maken. Dit model Vondel 
2 werd gedateerd op 28 maart 1973, de eer
ste lichting vond echter pas eind februari 
1976 plaats en op 14 juni 1976 kwam het in 
omloop. 16 De voorzijde met het portret 
van de dichter'^ werd gegraveerd door 
J.H. Nijhuis.i*̂  Op de keerzijde werd in 
geabstraheerde vorm weer het decor van 
de Amsterdamse schouwburg afgebeeld. 
In de architraaf nu het vers HIJ SCHENKT NU 

ZUUR NU Z0ET,i9 terwijl op het fries van de 
tempel in het panorama met een loupe 
de roepnaam DOTJE van de ontwerper lees
baar is. Het watermerk was gelijk aan dat 
van het eerste model, gemodelleerd door 
G. Franfoys. 

Ten gevolge van inflatie werd de 
circulatie van de kleinste coupure steeds 
intensiever. Daardoor daalde de gemiddelde 
levensduur van het biljet, doch stegen zijn 
produktiekosten. Op den duur was het 
voordeliger het biljet door een munt te 
verv'angen. Toen in 1988 een ƒ 5-muntstuk 
in circulatie kwaiTi,'̂ ^ ̂ rgrd dan ook in mei 
van dat jaar tot 'stille intrekking' van het 
Vondel-model besloten: biljetten die uit 
circulatie kwamen werden ingehouden, 
terwijl in principe geen nieuwe meer in 

omloop werden gebracht. 
wordt vervolgd 

MAM 

' TESTBILJET DE NEDERLANDSCHE BANK 

® ® TWAALF GULDEN 
# ^si....*i 
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HÉT ADRES VOOR 
IEDERE VERZAMELAAR 
fi: De naam Robert Schulman staat voor betrouwbaarheid. 

Alle door ons verkochte voorwerpen garanderen 
wij op echtheid en kwaliteit. Met gedegen advies staan 

wij zowel beginnende als gevorderde verzamelaars 
î ^*" graag terzijde.U kunt bij ons terecht voor: 

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

PENNINGEN Van de Renaissance tot ± 1940. Geen moderne 
commerciële uitgaven. 

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

TAXATIES Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en 
verkoop. 

PRIJSLIJSTEN Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten. 

MANCOLIJSTEN U krijgt bericht over nieuwe aanwinsten waar uw interesse 
naar uitgaat. 

ROBERT SCHULMAN 
Numismatiek meer dan een eeuw familietraditie. 

NAARDERSTRAAT 67 • 1251 BG LAREN (NH) • TEL. 02153-10056 • FAX 02153-89749 
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's Rijks Munt 
toont op de 

Holland Coin Fair '91 
de eerste afslagen 

van het nieuwe zilveren 
50 guldenstuk 1991. 

50 gulden 1991 
ontwerp W. van Zoetendaal 

In de stand van 's Rijks Munt zal tevens een voorbode te zien 
zijn van de tentoonstelling, die vanaf 8 maart 1991 te 

bezichtigen is in het Museum van 's Rijks Munt. 
Deze tentoonstelling wordt gehouden ter gelegenheid van de 

uitgifte van het zesde 50 guldenstuk, dat staat in het teken 
van het zilveren huwelijk van koningin Beatrix en Prins Claus. 

Naast een impressie van de door negen verschillende 
kunstenaars gemaakte ontwerpen, zal de expositie te Utrecht 

een beeld geven van de symboliek op huwelijkspenningen in de 
17e en 18e eeuw en ingaan op de moderne huwelijkspenning. 

draagmedaille bij het 25-jarig liuwelijl< 
van Koningin Juliana en Prins Bernhard, 

K. Limpers- van Rood (1962) 
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Xle Internationale Numismatische Congres 
Brussel 1990 

Een jaar geleden stond in dit blad een voor
aankondiging van het Xle Internationale 
Numismatische Congres, dat van 8 tot 14 
september in Brussel zal worden gehou
den.* Onlangs verscheen het viertalige 
programmaboekje met meer gegevens om
trent het verioop van het congres. Daaruit 
blijkt o.a. dat er enkele algemene lezingen 
gehouden worden voor alle congressanten. 
Daarnaast zijn er zeer vele sectie-zittingen 
gewijd aan een bepaald gebied, tijdvak of 
probleemstelling waarin honderden voor
drachten van specialisten op allerlei terrei
nen te horen zullen zijn. Hierin komen de 
meest uiteenlopende onderwerpen aan bod: 
aan de congresdeelnemers wordt een gede
tailleerder programmaboekje overhandigd 
bij aankomst in Brussel. 

Hoewel het congres pas op maandag
morgen officieel geopend wordt, treffen de 
meeste deelnemers elkaar zondagavond al 
bij de inschrijving. Het lezingen-circus heeft 
plaats van maandag t/m donderdag, terwijl 
voor de vrijdag excursies naar Antwerpen of 
IVlariemont zijn voorzien. Tijdens de officiële 
zittingen neemt men kennis van de laatste 
stand van onderzoek op allerlei gebied. 
in de wandelgangen doet men weer heel 
andere kennis op. Zo'n congres is een 
belevenis die iedereen met grote belangstel
ling voor de numismatiek - verzamelaars 
zijn even welkom als museummedewerkers! 
- van harte kan worden aanbevolen. Het 
loont zeker de moeite het programmaboekje 
aan te vragen en deelname aan 'Baissel' 
serieus te overwegen. Een bijkomende 
reden is dat het volgende Internationale 
Numismatische Congres, dat om de zes jaar 
wordt gehouden, in 1997 in een veel verder 
gelegen plaats zal zijn. 

Het programmaboekje kan aangevraagd 
worden bij: Mw. Ghislaine Moucharte, 
secretaris Xle Internationaal Numismatisch 
Congres, p/a College Erasme, place Blaise 

Pascal 1, B-1348 Louvain-la-Neuve. Bij het 'De Beeldenaar 14 
programma is ook een deelnameformulier ''^^^ ^̂  
gevoegd. Gezien de grote belangstelling die 
tot nu toe reeds werd getoond, is het goed 
niet lang te wachten vanwege de reserve
ring van overnachtingsgelegenheid in de 
buurt van de congresruimte. 

«^O 

^— /? ( ^-^"^^ y ^ •=: 
JJ V_^.-^N-<0^ 

V'ft^ [f ^<:=^^ (^ 
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Geldzakken 

BERT VAN BEEK 

1 T. VAN DER POEL 

Sprokkelen rond de 
OudeAde 
(Rijpwetering 1990) 
165-169 

^ Zatiken met dit 
aantal zesthalven 
ben il< ook in 18e 
eeuwse koopaktes 
wel tegengekomen 

3 H, JACOBI/B. VAX BEEK 

Geld van het 
Koninkrijk 
(Amsterdam 1988) 
27-28 

Op 22 februari 1820 overleed in de gemeen
te Warmond de rijke Amsterdamse kaashan
delaar en grondeigenaar Dirk Bus. Hij was 
geboren omstreeks 1747 te Westervoort. 
Bus was weduwnaar van Cornelia van der 
Schot uit het 'Lage Land' onder Oud Ade. 
Hij had haar waarschijnlijk leren kennen 
tijdens zijn bezoeken aan de Leidse kaas
markt of aan de zelfkazende boeren in de 
omgeving. Hij breidde de erfenis van zijn 
vrouw uit tot hij vier boerderijen in de 
omgeving bezat. Zelf woonde hij meestal 
op de nu nog bestaande boerderij 'Het 
Zijleinde', vlak bij de Kagerplassen waar 
hij een herenhuis liet bouwen. 

Dirk Bus was een vroom man die dik 
bevriend was met pastoor Nicolaas de Jong 
van Oud Ade. Beiden voelden zich zeer 
verwant met de liberale Patriotten. 
De relatie met De Jongs opvolger Van der 
Valk was minder goed, omdat deze Oranje-
gezind was. Het kwam tijdens een bezoek 
van Van der Valk tot een echte ruzie, 
waardoor de kinderloze Bus de parochie 
te Oud Ade onterfde en zijn bezittingen, 
behalve naar de familie en de R.K.-Armen 
te Warmond (Zijleinde ligt in de gemeente 
Warmond), vooral naar het R.K.-Armen-
kantoor van Amsterdam gingen. 

Dirk Bus liet alleen een eigenhandig 
geschreven testament na, dat niet bij een 
notaris was gedeponeerd. Er ontstond na 
zijn dood een juridisch gevecht, waarin 
de Rechtbank te Leiden na een jaar het 
testament erkende. Aan deze rechtszaak 
danken we de nauwkeurige inventaris van 
de bezittingen van wijlen Dirk Bus, opge
steld op 7 februari 1821. Deze recentelijk 
gepubliceerde boedelinventaris bevat een 
numismatisch interessant gegeven, namelijk 
een opsomming van de geldzakken welke 
na de dood van Bus in zijn huizen werden 
aangetroffen.' In Amsterdam kwam tevoor
schijn vanonder de bedstee: 

25 zakken met 600 guldens per zak ƒ 15.000 
en uit het kabinet: 
37 zakken guldens 22.200 
13 zakken Zeeuwse rijksdaalders 6.7Ó0 
2 zakken 28 stuivers-stukken 840 
1 zak 50 stuivers-stukken 500 
8 zakken 'zestehalven' 2.200 
1 zak dubbeltjes 400 
in de boerderij en het huis Zijleinde: 
7 zakken guldens 4.200 
1 zak Zeeuwse rijksdaalders 520 

Uit de opsomming blijkt dat alle drie de 
partijen guldens bestaan uit zakken van 
600 stuks. Ook van de andere muntsoorten 
kunnen we het aantal per zak berekenen: 
guldens 600 
Zeeuwse rijksdaalders 200 
50 stuivers 200 
28 stuiverstukken of flcirijnen 300 
zesthalven of ongeklopte schellingen- 1.000 
dubbeltjes 4.000 

Vanzelfsprekend gaat het hier geheel om 
munten uit de tijd van de Republiek, aan
gevuld met een zak 50 stuiverstukken op 
naam van Lodewijk Napoleon, vooral gesla
gen in 1808. De muntslag volgens de 
Muntwet van 1816 was in begin 1820 nog 
maar nauwelijks op gang gekomen en de 
enkele nieuwe stukken die wel in omloop 
gebracht waren, werden of omgesmolten 
of geëxporteerd.-'' 

De standaardisering van de inhoud van 
geldzakken in de Republiek, was ook al 
bekend uit twee heel andere bronnen, nl. 
bankiersgewichten en boekhoudingen -
de boedelinventaris van Dirk Bus vormt een 
aardige bevestiging van die praktijk. 

In Wittop Koning en Zevenboom/Wittop 
Koning vindt men krukgewichten voor 
zakken van 1000 en 500 gouden dukaten, 
200 drieguldens, 600 guldens, 300 'vrise gul-
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dens' of florijnen, 1000 schellingen, 
1000 'zesthalven' ofwel 5V2 stuivers en 200 
Zeeuwse zilveren dukaten of rijksdaalders 
vermeld.'' Houben noemt bankiersge
wichten voor 1000 gouden dukaten, 200 
zilveren dukaten, 300 'vrise guldens' (= flo
rijnen) en 200 zilveren rijders.' Zijn vermel
ding van een gewicht voor 300 schellingen 
berust waarschijnlijk op dezelfde 'verschrij
ving' die Zevenboom/'Wittop Koning signa
leert op een krukgewicht van '1000 schelling 
oofte 300 schllin', hetgeen in deze context 
alleen te lezen vak als: '1000 schellingen of 
300 gulden in schellingen (1 schelling = 
6 stuivers).̂ ^ Uit de boekhouding van de 
VOC blijkt dat daar ook gewerkt werd met 
vaste aantallen munten per zak: 500 of 1000 
gouden dukaten, 200 ducatons (=zilveren 
rijders), zakken van ƒ 300 payement (d.w.z. 
van 1000 schellingen of 3000 dubbeltjes of 
6000 stuivers) en zakken van ƒ 10 duiten 
(l600 stuks).̂  Daarnaast vond Pol in de 
VOC-boekhouding regelmatig de vermel
ding van zakken met 100 mark (ca. 24,6kg) 
aan mark-realen, zilveren realen van wisse
lend massa die niet per stuk maar per 
gewicht werden verhandeld. Dergelijke 
zware zakken van bijna 25kg, zijn tot nu 
toe alleen in scheepsladingen aangetroffen. 
De opmerking van Houben^ over een 
krukgewicht voor 1000 zilveren dukaten 
berust op een vergissing: het desbetreffende 
kaïkgewicht vermeldt een massa van ruim 
14 mark, hetgeen overeen komt met 3,5 kg 
zodat slechts sprake kan zijn van een 
gewicht voor 1000 gouden dukaten.9 
Een zak van 1000 stuks zilveren dukaten 
zou ongeveer 28,3 kg moeten wegen en 
dat is niet gemakkelijk te transporteren. 

Uit bovenstaande opsomming van nog 
voorhanden zijnde bankiersgewichten en 
vermeldingen var 1 geldzakken in boekhou-
dingen, kan het volgende overzicht worden 
geconstrueerd: 
soort 
gouden dukaat 
gouden dukaat 
zilveren rijder 
driegulden 
zilveren dukaat 
florijn 
gulden 
schelling 

aantal 
1.000 

500 
200 
200 
200 
300 
600 

1.000 
6V2 of 5V2 stuiver 1.000 
dubbeltje 
stuiver 
duit 

3.000 
6.000 
1.600 

ca. kg 
3,5 
1,8 
6,6 
6,4 
5,7 
6,0 
6,4 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 
6.1 

ca. ƒ 
5.000 
2.500 

650 
600 
520 
420 
600 
300 
250 
300 
300 

10 
De meeste zakken wegen ongeveer 6 kg. 
Bij de gouden dukaten werd van dat 
'standaard-gewicht' waarschijnlijk afgewe
ken omdat 2.000 stuks of meer een extreem 
hoge som geld vertegenwoordigde. Voor 
de verpakking van payement die de VOC 
hanteerde is waarschijnlijk het ronde aantal 
munten/guldens een criterium geweest. 

De nalatenschap van Dirk Bus bevat één 
geldzak met een nieuwe denominatie: de 
50 stuiverstukken op naam van Lodewijk 
Napoleon. Het aantal van 200 stuks past 
geheel bij de genoemde aantallen voor de 
Zeeuwse rijksdaalders. De munt van 50 
stuivers was immers bedoeld als opvolger 
van de Zeeuwse rijksdaalder of zilveren 
dukaat. Bij Bus vinden we verder een zak 
van 4000 dubbeltjes (ca. 6,5 kg) waarvan 
het gewicht beter past bij dat van de zakken 
der overige denominaties dan bij die van 
de lichte payementzakken van de VOC. 
Heeft men die lichtere zakken misschien 
alleen bij de VOC gebruikt? Deze vraag is 
niet eenvoudig te beantwoorden omdat de 
kans vrij klein is dat er in de toekomst meer 
bankiersgewichten opduiken. Hopelijk 
komen er uit inventarissen meer gegevens 
beschikbaar want het is zeer goed mogelijk 
dat meer rijke mensen als Dirk Bus hun 
geld in zakken met standaardaantallen 
bewaard hebben. • 

* IXA.WirrOP KONING 

Miinlgewichten 
Jaarhüek ivor Munt
en Penningkunde 38 
(1951) 88-93 en 
K.M.C. ZEVENBOO.M / 

D.A. WITTOP KONING 

Nederlandse gewich
ten (Amsterdam 
1970^)153-156 

' G..M.M. HOLDEN 

Over het wegen van 
munten Jaarboek 
voor Munt-en 
Penningkunde 62.'64 
(1975/1977)115-121 

^ Inventarisnr. 1134 
van Stedelijk Museum 
De Lakenhal te 
Leiden: ZEVENBOOM/ 

WITTOP KONING (1970) 

154 

7 A. POL Totgerieff 
van India. 
Geldexport door de 
VOC en de muntpro-
duktie in Nederland 
1720-1740 Jaarboek 
voor Munt-en 
Penningkunde 11 
(1985)65-195, speci
aal 74-75 

* G.M.M. HOUBEN The 

weighing ofmonev 
(Zwolle 1982) 47" 

9 WITTOP KOMNG 

(1951)90 

knikgewicht voor 
600 guldens met het 
opschrift 20 ST MET DE 

ZAK - 600 GL 

(messing, 6.25 kg); 
collectie Kon. 
Penningkabinet 

krukgewicht voor 
200 zilveren duka
ten of Zeeuwse rijks
daalders met het op
schrift 52 ST MET DE 
ZAK - uo GL (messing. 
5.05 kg); collectie 
Kon. Penningkabinet 
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Boekbespreking 

MREL SOUDIJN N. ZEMERiNG e.a. Willem van Rede (1880-
1953)- Een verzamelaar uit hartstocht 
('s-Gravenhage 1990) 
ISBN 90 12 06620 4, Rijksdienst Beeldende Kunst / SDU-
Uitgeverij; 145 blz., geïllustreerd, ƒ 39,90 (voor leden van 
het Genootschap geldt een reductie van ƒ 10) 

Bij zijn dood in 1953 liet Willem van Rede 
aan de Staat der Nederlanden en aan de 
Stad Rotterdam 34.000 munten en pennin
gen na, alsmede een groot aantal schilde
rijen, tekeningen, aquarellen, etsen, postze
gels, prentbriefkaarten, oudheden, bodem
vondsten, geprepareerde kevers, 
torren en vlinders, Oosterse kunstvoorwer
pen, porselein, aardewerk, glas plus 
objecten van ivoor, speksteen en brons. 
Teveel om op te noemen. Toen zijn echtge
note in 1975 stierf, kwam de Rijksdienst 
Beeldende Kunst bovendien nog in het 
bezit van een collectie 19e-eeuws meubilair 
uit het ouderlijk huis van Van Rede. 

De Rotterdammer Willem van Rede 
was voorbestemd om zijn vader op te 
volgen in de graanhandel. Toen die vader 
in 1924 stierf, ging de 44-jarige Willem 
rentenieren. Hij kon nu onbekommerd 
reizen en verzamelen. Vooral dat laatste 
deed hij hartstochtelijk. 

Volgens Van Rede kent een echte verza
melaar slechts twee grenzen: de ruimte van 
zijn beurs en die zijner woning. Willems 
beurs was breed (maar hij liet veel schieten 
omdat hij het te duur vond); zijn huis stond 
propvol. Van Rede zag het verzamelen als 
een weg tot zelfkennis. Over het verzame
len schreeft hij: Men leert er zichzelf in 
kennen en die kennismaking valt soms 
mee! Men bouwt zelf, op eigen gekozen ter
rein en men bereikt er meestal wel wat 
mee. 
De conservator als schepper van zijn eigen 
universum. Psychiaters zijn geneigd om 
verzameldrift te verklaren uit trauma's in de 
vroege jeugd: de verzameling moet dan 

leven vullen. Van Rede liet dagboeken na, 
maar daarin staan nauwelijks intimiteiten. 
De psychiater zal het hier met zijn eigen 
fantasieën moeten doen. Psychologen zullen 
- in tegenstelling tot de psychiater - wijzen 
op het sociale aspect van verzamelen. 
Wie in het bezit is van een fraaie collectie, 
kan met andere mensen heel aardige 
gesprekken voeren. Die anderen behande
len de grote collectioneur bovendien met 
egards, hetgeen voor de verzamelaar een 
prettige bijkomstigheid is. Willem van Rede 
voldoet echter niet aan dit beeld. Hij wan
trouwde anderen (behalve, naar het schijnt. 
Jaap Schulman). Na enkele jaren zegde hij 
zijn lidmaatschap op van het Koninklijk 
Nederiands Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde - vanwege ruzie? Bij het 
groeien van zijn collecties werd Van Rede 
paranoïder en eenzelviger. Hij sloot zich 
steeds meer op in zijn zelfgeschapen univer
sum. Het is tragisch dat deze rijkaard een 
'tweederangs' verzamelaar was: hij verza
melde wel veel, maar niet echt goed. 
Hij had wel geld, maar geen smaak (volgens 
de tegenwoordige normen). De schilderijen 
uit zijn nalatenschap heeft de Rijk,sdienst 
Beeldende Kunst zo ver mogelijk wegge
hangen: in onze buitenlandse ambassades. 

Over numismatiek publiceerde Van Rede 
wel het een en ander, maar dat deed hij in 
het voor numismaten totaal oninteressante 
(en onbekende) weekblad Holland Express. 
Van Rede komt uit de beschrijvingen naar 
voren als een wat trieste Heer Bommel. 
Het boekje over deze bizarre Rotterdammer 
(of Rommeldammer) is echter interessant en 
aardig. Nicoline Zemering besteedt bijna de 
helft van de tekst van het boek aan een 
biografie van Willem van Rede. Daar voegt 
zij een kort hoofdstuk aan toe over diens 
munten- en penningenverzameling. 
Dit hoofdstuk vormt de inleiding tot enkele, 
door andere specialisten geschreven be-
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schouwingen over onderdelen uit Van 
Rede's numismatische collectie. J.RA. van 
der Vin schrijft over de antieke munten 
van Van Rede. Hij schenkt met name aan
dacht aan drie Romeinse aurei uit een schat 
die in 1894 in de buurt van Pompeji is 
ontdekt. Arent Pol gebruikt 24 tremisses 
uit het midden van de zevende eeuw om 
wat meer te kunnen zeggen over 'echte 
en pseudo-Madelinussen'. H.W. Jacobi 
beschrijft de 22 Zweedse plaatmunten 
die Van Rede tussen 1912 en 1926 heeft 
aangekocht. A.F. Ros draagt een hoofdstuk 
bij over de munten van Guptakeizers en 
de etnografische betaalmiddelen uit de 
collectie Van Rede. Na deze numismatische 
bijdragen is het boek nog niet uit. Ronald 
de Leeuw bekijkt in een volgend hoofdstuk 
de voor onze ogen curieuze schilderijen-
verzameling. Tenslotte is een kort stuk 
van Nicoline Zemering opgenomen over 
het Fonds Willem van Rede, waarmee 
kunstwerken worden aangekocht die 
hijzelf foeilelijk zou vinden. 

Het boek, verschenen in september 
1990, kende een erg lange produktietijd. 
Arent Pol vermeldt in een noot, dat ruim 
na het schrijven van zijn bijdrage in 
september 1988 een grote Merovingische 
muntschat werd gevonden met vele stukken 
die hij niet meer in zijn beschouwing kon 
betrekken. Ook Jacobi had zijn tekst al klaar 
toen een belangrijke vondst uit 1987 bekend 
werd. Verder belooft de inhoudsopgave iets 
meer tekst dan de lezer in dit boek zal 
aantreffen. Aan grote verzamelaars kunnen 
biografen zich kennelijk vertillen. • 

Tentoonstellingen 

DE STENEN KRACHT 5000 jaar intagli en 
cameeën. 
Tot 2 juni 1991 in Rijksmuseum Het 
Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 28 
te Leiden (071-120748); geopend dinsdag 
t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, zon- en feest
dagen 12.00-17.00 uur. 

NAAR JERUZALEM. DE DURE REIS VAN 
EEN MIDDELEEUWSE GRAAF De reiskas 
van Willem IV van Holland tijdens zijn 
bezoek aan het Heilige Land en Pruisen 
in 1343/1344 
Van 18 januari 1991 tot januari 1992 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. 

DE NEDERLANDSE FLORIJN IN TAL VAN 
FACETTEN 
Tot 28 febaiari 1991 in het Museum van 's 
Rijks Munt (zie hiervóór). • 

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 GENOOT
SCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE 
Secretariaat: 
J.J. GroUe, p/a De Nederiandsche Bank NV, 
Postbus 98,1000 AB Amsterdam, 
020-5242274. • 
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opgericht 25 januari 1982 

secretariaat n.v.m.h. 
postbus 5803 
3290 A C Strijen 

meer dan ooit 
is munten kopen een zaak van 
vertrouwen... 
leden van de n.v.m 
vertrouwen waard! 

.11. zijn uw 

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 januari 1991 
lijst van aaneengesloten munthandelaren in alfabetische 

Batavia 
G.J. Rietbroek 
Zoutmanstraat 32 
2518 GR Den Haag 
070-3451772 

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

Munthandel CIvltat 
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 

Munthandel Hel(ra 
L.H. Helderton 
Molenstraat 25 
4061 AB Ophemert 
03445-1392 

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

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

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

L Kevelam 
Speulderweg 15 
3886 LA Garderen 
05776-1955 

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

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

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

Munthandel Oost-
Brabant 
M. V Berkom 
Carmelietenstraat 10 
5341 EG Oss 
04120-24123 

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

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

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

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

Robert Schulman 
Naarderstraat 67 
1251 BG Laren 
02153-10056 

CJ.G. Schuurman-
Rijnholt 
Emmastraat 13 
7075 AL Ettten (GId) 
08350-27781 

Sipiro Munten 
P Willems 
Nassaulaan 5 
6721 DW Bennekom 
08389-18064 

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

volgorde: 

Munt- en postzegel-
handel J. Speyer 
Winkelcentrum Hilverts-
hof 
Postbus 1415 
1200 BK Hilversum 
035-12996 

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

Fa. Velraeds 
Viel 6 
6456 AT Bingelrade 
04492-3700 

Munthandel Verschoor 
Merelsingel 12 
3291 VH Strijen 
01854-1719 

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

corresponderend lid: 
Münz Zentrum 
W. Albrecht 
RubensstraBe 42 
5000 Köln 1 - B.R.D. 

Jean 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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BATAVIA 
Ctassicd Coins &'Banl<:noUs 

G.J. Rietbroek - numismaat 
Zoutmanstraat 32 
2518 GR Den Haag 
070-3451772 

in- en verkoopvan: 

antieke munten 
provinciale munten 
koninkrijksmunten 
buitenlandse munten 
penningen 
primitief geld 
bankbiljetten 

tevens hebben wij een 
collectie boeken, 
catalogi en accessoires 

Lid 

Onze winkel is geopend: 

maandag 13.00 - 17.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur 
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Verenigingspenning 1990-1: Getrapt blok 

sensatie ervan te ondergaan (2, 3 en 4). 
Niko de Wit was eerst van plan een ronde 
penning te maken, met aan de ene kant 
een negatieve en aan de andere kant een 
positieve afdruk van het beeldhouwwerk 
(5 en 6). Hij kwam tijdens het ontwerpen 
echter tot de conclusie dat een kernachtiger 
beeld te realiseren was als de cirkelvorm 
werd losgelaten. De contour van de pen
ning (7), nu identiek aan die van de sculp
tuur, verschafte hem de vrijheid correcties 
op verhoudingen en hoeken aan te brengen 
en zo de expressiviteit op te voeren (8). 
Een in brons gegoten exemplaar werd 
door vijlen en slijpen verder bewerkt tot 
het prototype, waar vanaf weer kunststoffen 
moedermodellen voor de bronsgieter wer
den gemaakt. Het gieten in brons in serie 
bij de zandgieter, stuitte echter op grote 
moeilijkheden - o.a. door het grote verschil 
in dikte binnen het ontwerp - en was alleen 
te realiseren als alle vlakken met de hand 
nabewerkt zouden worden, hetgeen de 
stuksprijs onaanvaardbaar hoog zou maken. 
Gieten volgens de cire-perduemethode was 
uitgesloten omdat de wasmodellen zouden 
krimpen en vervormen. Ook uitvoering 
als slagpenning bleek onmogelijk. Het is 
zeer te bewonderen van Niko de Wit dat 
hij toen de moed niet heeft opgegeven, 
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FRANK LETTERiE Het ontwerp van Niko de Wit is geïnspi
reerd op een door hem in 1984 gemaakte 
plastiek met dezelfde titel (afb. 1). Deze 
sculptuur is geplaatst in Dordrecht bij de 
Laan van de Verenigde Naties. De penning 
is als het ware een poging dit beeld in het 
platte vlak te dwingen, zonder daarbij zover 
te gaan de niimtelijke werking geheel op te 
offeren. Het resultaat is een zeshoekige 
penning, die nog sterk het karakter van 
een plastiek behouden heeft en opgebouwd 
is uit drie vlakken, één liggend en twee 
opstaand. Een open ruimtelijke kant, staat 
tegenover een gesloten zijde. De bedoeling 
van de ontwerper is, dat vorm en maat de 
beschouwer uit zullen nodigen de penning 
ook ter hand te nemen om zo de tactiele 



maar is blijven proberen een oplossing te 
vinden voor het realiseren van zijn ontwerp. 
Tenslotte werd zijn volharding beloond door 
het ontdekken van de industriële techniek 
van het warmpersen. 

Bij deze methode - waarschijnlijk nooit 
eerder voor een artistiek product gebruikt -
worden roodgloeiende blokjes messing 
van 700° C geperst tussen twee matrijzen. 
De matrijzen worden op de volgende ma
nier gemaakt. Het oorspronkelijke model 
wordt eerst langs mechanische weg twee 
maal vergroot (9). Hierna wordt de vergro
ting heel precies gevijld en geslepen. 
Vervolgens wordt een tweedelige, negatieve 
gipsen mal gemaakt en daarmee de juiste 
positie van de scheidingsvlakken voor 
de matrijzen vastgesteld (10). Van deze 
mallen worden positieve afdrukken met 
scheidingsvlakken in kunststof vervaardigd, 
die weer afgetast worden door een copieer-
frees met als resultaat een model op ware 
grootte in rood koper (11). Deze koperen 
blokken heten vonkdoorns en worden als 
electroden gebruikt om een in een oliebad 
gedompeld stalen blok door vonkoverbren-
ging af te splinteren en tot matrijs te vervor
men (12). Om een goed resultaat te krijgen, 
moet er eerst worden voorgevonkt, hetgeen 
een grof negatief resultaat geeft. Daarna 
volgt het navonken waardoor een scherpe 
negatieve versie ontstaat. Voor het maken 
van de onder- en bovenmatrijs zijn dus vier 
vonkdoorns nodig. Bij het persen van de 
penningen, wordt het overtollige materiaal 
tussen de scheidingsvlakken van de matrij-



zen weggedrukt en ontstaat er een zoge
naamde morsrand (13). Deze rand wordt 
met een tang afgeknipt (14) en verder 
met een vijl bijgewerkt (15). Het vignet van-
de Vereniging wordt er met een ponsje in
geslagen (16). Als laatste handeling worden 
de penningen in een zuurbad gereinigd, 
waarna de loop van het warm-geperste 
messing zichtbaar wordt. Deze levendige 
structuur geeft de penning een extra beko
ring, 

Niko de Wit is in 1948 in Bergen op Zoom 
geboren. Hij ontving zijn opleiding aan de 
Academie voor Beeldende Vorming in 
Tilburg, waar hij nu als docent werkzaam is. 
Ook geeft hij les aan het 'Duvelhok' in 
dezelfde stad. Behalve Getrapt blok in 
Dordrecht voerde hij nog verschillende 

andere beelden uit in opdracht voor bedrij
ven en instellingen. In 1983 was dat het 
geval voor het Handelscentrum Soetelieve 
in 's-Hertogenbosch, het Rijkspolitiebureau 
in Heeze en het sportpark 'De Aker' te 
Amsterdam. In 1987 volgde een opdracht 
voor de Middelbare Economische 
Hogeschool te 's-Hertogenbosch, terwijl in 
1990 nog een werk werd uitgevoerd voor 
Konnektor in dezelfde plaats. Sinds 1983 
exposeerde De Wit zelfstandig in o.a. 
Tilburg, Amsterdam, Bergen op Zoom, 
Eindhoven en Dessel in België en nam 
hij deel aan groepstentoonstellingen in 
Eindhoven, Amsterdam, Velsen, Rhoon, 
Dordrecht, Roosendaal, Heeswijk-Dinther 
en Keulen. Penningen van zijn hand maak
ten in 1985 deel uit van de Nederiandse 
inzending op de FIDEM in Stockholm. • 

Getrapt blok 
materiaal; messing 
maten: 90 x 69 x 22 mm 
gewicht: 250 g 
ontwerp, afwerking en patinering: Niko de Wit, Tilburg 
ontwerp vignet PK: Mariëlle Gieles, Tilburg 
matrijzen en warmperswerk: Fa. Van de Wetering, Boxtel 
vonkdoorns: Fa. Huysmans, Tilburg 
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Vraag een gratis prijslijst aan bij: 

Holiandsche Bank-Unie N.V. 

Herengracht 434 -440 

1017 BZ Amsterdam 

tei.(020)- 29 80 12 
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Penningnieuws 

FRANK LETTERIE Nieuw 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 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 rubriek richten. 

Promontarie were, as wel! as if a Manor 
of thy friends or of thine own were; any 
mans death diminishes me, because I am 
involved in Mankinde: And therefore never 
send to know for whom the bell tolls; 
It tolls for thee' 

Bovenstaande spelling is van John 
Donne. De strekking van deze tekst is het 
tegenovergestelde van de gebatikte voor de 
penning. John Donne heeft juist bedoeld, 
dat het lot van de mens verbonden is met 
dat van zijn medemensen, met dat van de 
mensheid. 

JAN PAUL KRUIMEL 
Each man is an island 
In de Beeldenaar van januari-februari 1990 
staat onder Penningnieuws een beschrijving 
van een penning van Jan Paul Kruimel met 
als onderwerp "de beroemde zin van John 
Donne, Each man is an island." Mevrouw 
H.M. Blauwkuip-Wylacker maakte me erop 
attent dat de tekst van John Donne, die hier 
waarschijnlijk bedoeld wordt als volgt luidt: 
'No man is an Hand, intire of it selfe; every 
man is a piece of the Continent, a part of 
the maine: if a Clod be washed away by 
the Sea, Europe is the lesse, as well as if a 

TRUUS EN FRANS VAN DER VELD 
Icarus 
Een vrij ontwerp van Tnius en Frans van 
der Veld. Het is een bronzen penning, 
73 mm, gegoten in een beperkte oplage. 
De exemplaren zijn genummerd en gesig
neerd. 
Voorzijde: Neerstortende Icarus. Onder 
hem tekent zich een vierkant labyrinth af 
Keerzijde: Deze kant wordt verdeeld door 
een Yin-Yangteken. Op de ene heeft de 
tekst: 'Mensen vrij, vogelvrij'. Op het andere 
gedeelte de tek.st: 'Vleugellam zijn wij'. 
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Kijken naar tijd 2 
Gemaakt ter gelegenheid van een expositie 
in Brussel van de groep Auguralis. Een vrij 
ontwerp in brons gegoten, genummerd en 
gesigneerd, 70 mm. 
Voorzijde: Twee van elkaar afgewende 
doodshoofden. Daarachter een ei (vrucht-
baarheidssymbool). Een slang windt zich 
driemaal om het ei. Daaronder het jaartal 

Keerzijde: In het midden lemniscaat-
vormen (eeuwigheidsteken) Tekst: 'Kijken 
naar tijd 2' en 'Panta Rhei'. 

MATH. VAN KAMPEN 
Pastoor A. Vogelers SCJ 
Een bronzen gietpenning, 80 mm. 
Voorzijde: Portret van pastoor A. Vogelers V 
Tekst: A. Vogelers, SCJ. 
Keerzijde: Herder met schapen. 

TONT DRIJVERS-SCHUTTE 
Faculteit der geneeskunde, Rijksuniversiteit 
Groningen. 
Deze bronzen gietpenning, oplage 30 stuks, 
is ontworpen door Tony Drijvers-Schutte in 
opdracht van de medische faculteit van de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
Voorzijde: Amphitheater met studenten. 

patient en arts, symboliserend onderzoek, 
onderwijs en patiëntenzorg. 
Keerzijde: Randschrift met in het midden 
grafisch weergegeven en 3x herhaald de 
hartslag, staande voor het leven, dat de 
faculteit der Geneeskunde door middel van 
onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg wil 
dienen. • 

•^^•'''''^^%^J 
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KAt̂ EL SOUDIJN 

J.G. Hohzbey. Teylen 
Twëëdc 
Genootschap. 1781 
(goud, 75mmh in 

1990 door 
s Rijks Munt gesla

gen en van een in
scriptie voorzien 

Uitreiking van de 
penning aan 
bekroonde door 
mrG.N.A. Ie Pook, 
directeur van Teylers 
Stichting 

1 
^ 

• H.E. VAN GELDER 

Teyler's Stichting en 
de numismatiek 
De Geuzenpenning 15 
(1965) 69-75 en 
Jaarboek voor Munt
en Penningkunde 67 
(1980)248-255 

Gouden Teylers-penning 
voor Jadwiga Pol-Tyszkiewicz 

op 9 november 1990 werd in Haariem 
de gouden ere-penning van Teylers Tweede 
Genootschap uitgereikt aan Jadwiga T. Pol-
Tyszkiewicz voor haar manuscript C.J. van 
der Hoef, medailleur. Beschouwing van zijn 
werk, met een catalogus. De bekroonde 
tekst werd geschreven naar aanleiding van 
een prijsvraag uit 1987; gevraagd werd om 
een studie over 'leven en werk van één of 
meer Nederiandse medailleurs, werkzaam 
tussen ca. 1900 en ca. 1945'. Teylers 
Tweede Genootschap, opgericht in 1778, 
schrijft eens in de zes jaar een prijsvraag uit 
over een numismatisch onderwerp. 
Bekroning met de gouden ere-penning is 

^^^^^^W^ 
MS/^^Ê^^^^ v^M^^-j.^i^&ï^^^ 

^^I^^^^^^Hijj^^ 
ÊB^^^^^^^^Ê^^ 
i|^^K^^m«'|a^K^BBH 
W^r^^^m,rl WfmTf^^^ 
l^l^^^nÉll^^^"^^ \vSB/ -̂  *^^É''iffl^^^lnHH^^^^' ^^^SSEff 

^^HÊB^BSSBÊj^^ 
^ ^ ^ — . 1 ^ ^ ^ ^ ^ 

WÊ W^Sl^m 
N ^ P B | j ^ ^ ^ . . ^^^^Éf l^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^;*V;;g^- - - i i ^ g ^ 

echter zeldzaam. Slechts zes maal eerder 
ontving een numismaat deze onderschei
ding. In de 18e eeuw gebeurde dit twee 
keer, in de 19e eeuw drie keer en in de 
20e eeuw één keer.* Tijdens de prijsuitrei
king werd onder meer het woord gevoerd 
door mevrouw drs G. van der Meer, sinds 
1986 lid van Teylers Tweede Genootschap 
en conservator van Teylers penningkabinet. 
Zij wees er op, dat gegevens over de 
belangrijkste vooroorlogse medailleurs in 
ons land (Wienecke, Van Goor, Van der 
Hoef), die nu nog te achterhalen zijn. 
gemakkelijk verloren gaan. Mevrouw Van 
der Meer prees het degelijke manuscript 
van bekroonde als een werkstuk dat het 
verdient om gepubliceerd te worden. 

Christiaan Johannes van der Hoef 
vervaardigde in de periode 1900-1910 voor
al keramisch werk. Na 1910 ontwierp hij. 
tot zijn dood in 1933, een groot aantal pen
ningen; de catalogus van Pol-Tyszkiewicz 
documenteert niet minder dan 270 
nummers. Van der Hoef werkte eerst in 
Jugendstil; in de jaren twintig ging hij over 
op de gestileerde vorm van art-déco. 
De auteur schenkt in haar bekroonde studie 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 

H^^^^^^H^c i^W 

^^^^B^^V# 'M 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ K V J^^^Ê f m 
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niet alleen aandacht aan leven en werk van 
Van der Hoef Zij vergelijkt zijn omvangrijke 
oeuvre ook met dat van tijdgenoten. 
Verder documenteert zij het hergebruik van 
stempels (en de veranderingen daarin) ook 
nog na de dood van Van der Hoef 

Deelnemers aan de prijsvraag van 
Teylers Tweede Genootschap moesten - om 
anonieme beoordeling mogelijk te maken -
hun bijdragen onder motto inzenden. 
Het manuscript over Van der Hoef droeg als 
motto 'Een witte adelaar zweeft boven het 
rode veld', een verwijzing naar het wapen 
van het land waar Jadwiga Pol-Tyszkiewicz 
werd geboren: Polen. In 1975 kwam zij, als 
wetenschappelijk medewerkster van het 
Muzeum Sztuki Medalierskiej ('museum 
voor penningkunst') in Wroclaw, voor het 
eerst met een beurs naar Nederland om in 
het KPK de Nederiandse penningkunst te 
bestuderen. Een studie die nu met goud 
bekroond is. i 

Eerder bekroonde antwoorden op 
numismatische prijsvragen 
1782: P van Damme ('s-Gravenhage) 
over de oorsprong van wapenschilden 
1797: G. Sartorius (Göttingen) over 
de reden van voorkeur voor goud en 
zilver als waardemeter en maatstaf 
voor rijkdom 
1841: PO. van der Chijs (Leiden) over 
de munten onzer voormalige hertogen, 
graven, heren en steden 
1873: J. Dirks (Leeuwarden) over 
Noord-Nederlandse güdepenningen 
1883: J. Dirks (Leeuwarden) over 
Nederiandse gedenkpenningen uit de 
periode 1813-1863 
1964: H.J. Erianger (Yale) over 
oorsprong en ontwikkeling van de 
Europese prijspenning 

iiSiliaiiiiÜ^Siii 

A 
Batavia, penning van de schutterij, zilver 48 mm 

'Beursberichten', moderne 
gietpenning door W. Vis 69 mm 

1652 mislukte belegering door 
S. Dadler. zilver 69 mm 

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

afspraak aanbevolen 

Willem van Alsenoy 
Oudaan6 
B-2000 Antwerpen (België) 
Telefoon en fax: 09-32-3-2321429 

Onze volgende openbare muntenveiling heeft 
plaats op 9 maart 1991. Vraag nu uw katalogus aan. 

Zaltbommeh Daalder zj (1579-81) 
Kwaliteit: Prachtig - instelprijs: 20.000 Frank 
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RIETDIJK bv 
Gespecialiseerd in het veilen van Numismatische collecties 

A 
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 

Muntverzamelaars opgelet!! 
Wellicht ligt uw geluk tijdens uw bezoek aan de Holland Coin Fair '91 

op standnummer 1 3 

inkoop Munten Verkoop 

3Carel d& ^euó 
Gespecialiseerd in gouden en zilveren munten 

Open: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.30 uur, 
ook op koopavonden 

lid nederlandse vereniging 
van munthandelaren 

Stratumsedijk 47a-49 
5611 NO Eindhoven 
Tel. 040-123455/123645 
Fax nr. 040-110845 
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de STICmiNC 
BEVORDERING 
NUMISMATIEK 

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 18 januari 18.00-21.00 uur ƒ8,50 
zaterdag 19 januari 10.00-17.00 uur ƒ3,50 
zondag 20januari 11.00-17.00 uur ƒ3,50 
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E. VAN NEUVEN-
\AN NES conservator 
Rijksmuseum Paleis 
Het Loo 

Met danli aan 
mevr. drs M.Scharloo, 
conservator bij het 
Koninklijk 
Penningkabinet te 
Leiden. 

1 Laurens Schulman 
BV, Bussum; prijslij,st 
10 (oktober 1990) 
nr 1133; de penning 
was tentoongesteld 
op de 42e Oude 
Kunst- en Antiek
beurs in het museum 
Het Prin.senhof te 
Delft van 11 t/m 25 
oktober 1990 

^ - Beschrijving van 
Nederlandscbe 
Historie-penningen 
ten venolge op het 
werk van Mr Gerard 
van Loon (Amsterdam 
1822-1867) nr 303 
[hierna afgekort tot 
VvL\-
- H.J. DE DÜMPIF.KKE DE 
ciLMTEPiE Koninklijk 
Kabinet van 
Munten. Penningen 
en Gesneden 
Steenen. Catalogus 
der Nederlandscbe 
en op Nederland be
trekking bebbende 
Gedenk-penningen 
('s-Gravenhage 1903-
1906) nr 2956 [hierna 
afgekort tot Cat.KPK\ 
-]. DIRKS 

Penningkundig 
Repertorium. 
Mededeelingen ter 
aanvulling van de 
Pennuiggeschiedenis 
der Nederlanden. Hl 
(Leeuwarden 1891) nr 
1173 

Treur-medaille op het zoo Smertelyk 
afsterven van den Doorlugtigsten Prince 
Willem IV op 22 oktober 1751 
De op het omslag afgebeelde penning 
behoorde tot voor kort tot de handelsvoor
raad van Laurens Schulman BV, die het stuk 
op de Oude Kunst- en Antiekbeurs te Delft 
presenteerde. 1 Inmiddels heeft Rijksmuseum 
Paleis Het Loo te Apeldoorn deze historie-
penning, waarvan nog geen exemplaar in 
de collectie aanwezig was, verworven. 
Het betreft hier vermoedelijk een unieke 
penning - uniek in die zin dat dit type wèl 
vaker voorkomt in zilver, maar in goud 
slechts in één exemplaar bekend is.̂  
Het stuk heeft een doorsnede van 4lmm 
en een gewicht van 37,69g. De penning 
werd vervaardigd door Joan George 
Holtzhey (1726-1808) naar aanleiding 
van het overlijden van erfstadhouder prins 
Willem IV op 22 oktober 1751. De 40-jarige 
prins stierf na een korte ziekte die hij vrij
wel direct na zijn terugkeer van een kuur 
van enige weken in Aken kreeg.-'' 

De voorzijde van de penning toont zijn 
borstbeeld naar rechts, laag omhangen met 
de hermelijnen mantel; naast het lint om 
de hals met een draagpenning van de Orde 
van de Kouseband draagt de prins onder 
zijn jas het brede heuplint van dezelfde 
orde. De staart van zijn pniik is van achte
ren vastgebonden met een strik. Boven zijn 
hoofd verbeeldt een sterrenkrans de vereeu
wiging van de jong gestorven stadhouder. 
Het omschrift̂  luidt: Wilhelmus Carolus 
Henricus FRISO Dei Gratia Princeps 
ARausiae & NASSauiae TOTius BELGii 
LIBeri GVBernator HAEREDitarius &Cetera 
(=Willem Karel Hendrik Friso, bij de gratie 
Gods Prins van Oranje en Nassau, erfstad
houder van het gehele vrije Nederiand). 
Onder het borststuk is de penning 
gesigneerd: Joan George HOLTZHEY FECit 
(=Joan George Holtzhey heeft deze ge
maakt). 

De keerzijde toont een graftombe met als 
opschrift de verwijzing: GENesis 5 Vers 24 

naar de bijbeltekst Henoch wandelde met 
God, en hij was niet meer, want God nam 
hem weg, duidend op het wijze en 
deugdzame leven van Willem IV en diens 
plotselinge dood. Op de graftombe, die 
geplaatst is onder een gekroonde en aan 
twee zijden opgenomen troonhemel, houdt 
een kind als symbool van ongeveinsdheid -
schreiend - twee schilden met de wapens 
van de Republiek der Verenigde 
Nederianden en van Willem IV vast. 
Het keerzijde-omschrift luidt: APVD DEVM 
ET BONOS VIVET IN AETERNUM (=Hij zal 
bij God en de goeden eeuwig leven). In de 
afsnede staat: NATus 1 SEPTembri MDCCXI 
DENatus 22 OCTobri MDCCLI (=Geboren 
de Ie september 1711, overieden de 22e 
oktober 1751). 

Joan George Holtzhey, maker van de 
penning, behoorde samen met zijn uit Ulm 
afkomstige vader Martinus (1697-1764), 

).a. Holtzhey. 
Overlijden van 
Willem IV. keerzijde. 
1751 (goud. 41 mm): 
Paleis Het Loo, 
Apeldoorn 
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tot de succesrijkste medailleurs in de 
Nederlanden, die echter ook in het buiten
land verkochten.5 Het florerende 'Goude en 
Zilvere Munt-kabinet' aan de Herengracht 
te Amsterdam zette Joan George in 1749 
voort, toen zijn vader muntmeester van 
Gelderland werd. De familie speelde - o.m. 
door een netwerk van verkooppunten in 
het gehele land en met goed gevoel voor 
reclame door advertenties in kranten -
handig in op de grote vraag naar medailles. 
In geen ander land in Europa dan in de 
Nederianden werden er zo enthousiast 
verzamelingen van munten en historie
penningen aangelegd. Ook penningen 
toegespitst op de hoogtepunten in het 
leven van de burgers zelf, zoals geboorte 
en huwelijk, vonden gretig aftrek. De 
familie Holtzhey had een groot aantal 
penningen in hun atelier in voorraad. 
Belangrijke gebeurtenissen, ook die 
betreffende het Huis van Oranje, werden 
snel in penningen vastgelegd. 

In dit licht moet ook de hier besproken 
penning worden gezien. Het was niet een 
opdracht van een overheidsinstantie. Joan 
George maakte hem voor de verkoop aan 
verzamelaars. Dat Holtzhey direct op de 
actualiteit inspeelde, blijkt uit het feit dat 
al in november 1751 - enkele weken na 
Willems overlijden - in de pers gewag 
wordt gemaakt van deze penning in de 
mededeling Verder is door den Vermaerden 
medailleurjohan George Holtshey, in deze 
stad woonachtig, ter gedachtenisse van het 
smertelyk afsterven zyner Hoogheid eene 
Treur-Medaille vervaardigd.^ In Holtzheys 
Catalogus der Medailles, of Gedenkpennin
gen, betrekking hebbende op de voornaam
ste Historiën der Vereenigde Nederlanden'^, 
die Martinus en Joan George van de door 
hen vervaardigde penningen in 1755 te 
Amsterdam bij Cornells Jeswiet lieten 
drukken, wordt de penning genoemd 
onder nr 67. Hij was te koop in goud voor 
ƒ 70 en in zilver voor ƒ 4,50. Vaak leverde 

V E R K L A R I N G '''^ 
Van cc hc 

TREUR-MEDAILLE, 
Ter HoodoftclykcrGcdaijtcnincvan het, voor gantfch N E D E R L A N D in 
'tbyiondcr, luo rmcitclyk afftcrvcn van den DOORLUCTIGSTENPRINCE 

W I L L E M . IV. 
E E R S T E N E R F - S T A D H O U D E R der U N I E , &C.&C. &C. 

r'\P ({c l^t'orzyf/^ vertoontzir:liet BorftbecUI van zyne DOORLUCTIGE HOOGHEID, 
oni, gclyk liet Iicrr van aile reet-geaarde NEDEK LANDERS met droefheid, over het 

Verlies van 7.00 waardigcii V O R i T overrtelpt is, huii oog tnct het gezigt des af beeld
zeis van dezen bcminiiclyken PRINCE tegemoet te komen, met het omfchrift 

W I L H E L M V S CAROLVS H E N R I C V S F R I S O DRI GRATIA 
PRiNcEps ARAVSioNBNSis & NASSXviENsis TOTius 

BELGii LIBERI GUBERNATOR H.«REDITARIUS, 8CC. 
(Dat is) WILLEM KAREL HENDRIK FRKO, DOOS. GODS GENADE 

PRINS vim OR-ANJE en NASSAU, ERFSTADHOUDER VAN DE •• 
ZEEVEN VEREENIGDE PROyiNTJEN, &c. 

/^Pdc7>/fn t^A ziet men onder een aanzienelykverhemelte^ 'twelkmeteen Vorfle-
^-^ lyke KROON gedekt is, eene Graftombe, waarop een Kindje (hetregte beeld van on-
geveinftlieitj houdende tivee fchilden, waar op de Wapens van deeze Republycq en van 
het üüorlugtigeSTAMHUlS van ORANJE, zittefchreyen; ter aanduydinge der harte-
lyke, algcmccne enhillykedrocflenifle, dieover's VORSTEN dood by het Doorlug-
tigc Huis van O KANJE niet alleen, maar ook by alle NEDERLANDERS, die het belang 
viin hun Vaderland kennen en beminnen, in zoogrootemaate gevoeld word. 

Op den VoctderCiaftonibc, leeft men Genefisy.vs. IA. om dat deze merkwaardige 
woorden op 's PRINCEN m Wysheid en Diugd uitfteekend leeven, en op Hoogll 
(leszclven onverwagten dood zeer wel paflèn. 

Het omfchrift is 
A P V D D E U M E T B O N O S . V I V E T I N . / E T E R N U M . 

dat is . 
DY GOD EN ALLE PATRIOTTEN ZAL Hr EEUWIG LEVEN. 

Onder (Iaat 
N A T V S 1. S E P T . MDCCXI. D E N A T V S %x. O C T O B . MDCCLI. 

dat is • 
GEBOREN I.SEPTEMBER 1711. OVERLEDENll.OCTOBER 175-1. 

JoAN GEORGE HOLTZHEY , maker dezes Pennings, en woonagtig op de Heere-
Cragt, liy de Huiden-ftraat, in het Goude en Zilvere Munt-Kabinet te Amfterdam, 
ii;yd, fchroeft en verkoopt voorts nog allerliande Iborten zoo van Goude als Zilvere 
Hiftorie- Trouw- en Üruilofti-Pehningen. 

^ Nedertandsche 

Jaerhoeken, inhou

dende een Verhael 

van de 

Merkwaardig- sle 

Geschiedenissen die 

voorgevallen zyn 

binnen den omtrek 

der Vereenigde 

Provintien, sederd 

het begin desjaers 

MDCCXLMI. hetjaer 

der Verkiezings van 

uylen zyne Door-

luchtiqste Hoogheit 

Prins Willem Den IV 

tot Stadhouder van 

Holland enz 5.2 

(Am.sterdam 1751) 
912cv. meteen uit
gebreid verslag van 
het verloop van de 
ziekte. In de laatste 
nacht van 21 op 22 
oktober bij een korte 
opleving moet de 
Prins gezegd hebben: 
Ik hen zeer be

nauwd; 't zal doch 

stenen wezen: zorg 

voor myn jongen 

Willem. 

* De aanvulling en 
vertaling van de 
omschriften zijn aan
gehaald uit VvL. om
dat deze bron exacter 
is dan de 'Verklaring' 
van Holtzhey zelf 

5 M. SCHARLOO 

Holtzhey and Son 
The Medal (noil, 

Autumn 1990) 16-28 

^ Zie noot 3, p. 1055 

"^ Aanwezig in 
het Koninklijk 
Penningkabinet 
te Leiden 

].G. Holtzhey, 

Verklaring' of uitleg 

van de penning op 

het overlijden van 

Willem IV in 1751 

(papier, 

197x158mm): 

Koninklijk 

Penningkabinet, 

Leiden 
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* In recente editie 
(Soest 1971) 128 

9 VvL nr 308, 
üit.KPK m 2972 

10 \U nr 309, VU 
nr2973. 
De mee penningen 
zijn een bmikleen 
van (Je Vereniging 
Oranje Nassau 
Museum, inventaris
nummers A647 en 
A2718 

11 V'rinr349. 
Cal.KPKnrim 

Eeuuigbeiii: RIPA 's 
konologia 

JG. Holtzhty. 
Plechtige uitvaart 
van Willem IV. 
1752 (47mm); VvL 
nrjOS 

J.G. Holtzbey', 
Plechtige uitvaart 
van Willem IV. 1752 
(34mm); VvL nr309 

Holtzhey bij de penningen een gedrukte 
uideg, een zgn. 'Verklaring'. 
In het Penningkabinet te Leiden wordt een 
aantal van deze verklaringen bewaard; ook 
van deze penning is er zo'n toelichting, die 
vanwege het overlijden zwartomrand is. 
Het is opvallend dat Holtzhey het woord 
lioxos in het keerzijde-omschrift vertaalt met 
ALLK PATRIOTTEN. Gelet op de beschrijving van 
de voorstelling, verstaat hij daar waarschijn
lijk die personen onder, die het belang van 
hun vaderiand gekend en bemind hebben. 
In de Catalogus der Medailles uit 1755 
wordt het woord BONGS vertaald met ALLE 
BRAVEN. Merkwaardigerwijze wordt de 
sterrenkrans, samengesteld uit 12 sterren 
boven het hoofd van Willem IV, niet 
genoemd in de Verklaring. Het beeld van 
sterren in een gesloten kring - een cirkel 
heeft begin noch einde en drukt eeuwigheid 
goed uit - is terug te vinden in c. RIFA, 

konologia of uytbeeldingen des Verstands 
(Amsterdam 1644, vert. D.P. Pers)*̂  en dat 
door veel kunstenaars gebruikt werd .̂ 
Holtzhey paste dit symbool van eeuwigheid 
vaker toe, nl. ook op de penning op de 

plechtige uitvaart van Willem IV in 1752.'-' 
In dit geval zijn het 16 sterren. Op de klei
nere uitgave van deze penning echter was 
er te weinig plaats en bleef de sterrenkrans 
achterwege. Van laatstgenoemd type bevin
den zich op Het Loo twee exemplaren^o. 
Op zijn penning op het overlijden in 1759 
van Anna van Hannover, de vrouw van 
Willem IV, is de uit 10 sterren bestaande 
sterrenkrans door lichtstralen omgeven". 
Ook de Friese medailleur Eise Andeles 
(1731-1766) pa,ste dit eeuwigheids,symbool 
toe bij het overiijden van Anna'- en dat 
van haar schoonmoeder Marie Louise van 
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Hessen-Kassel in 1765, nu niet boven haar 
portret maar boven de graftombe op de 
keerzijde. 13 De voorzijde van deze 
penning is van de hand van Nicolaas van 
Swinderen (1705-1760), die het beeld van 
de sterrenkrans niet toepaste. 

Dat Holtzhey niet naliet met de 
'Verklaringen' reclame te maken voor zijn 
andere werk, getuigt de slotalinea Joan 
George Holtzhey, maaker dezes Pennings, 
en woonachtig op de Heer-gracht by de 
Huidenstraat. In het Goude en Zilvere 
Munt-Kabinet te Amsterdam, snyd, schroeft 
en 
verkoopt voorts nog allerhande soorten zoo 
van Goude als Zilvere Historie- Trouw en 
Bniilofts Penningen. Toen Joan George 
Holtzhey in 1808 overleed werd zijn collec
tie medailles, legpenningen, munten en 
rariteiten op 28 maart 1809 in Amsterdam 
geveild. In de catalogusi"̂  van deze veiling 
wordt de penning in zilver onder het hoofd 
"Moderne zilveren medailles' tweemaal 
genoemd en wel onder de nrs 276 en 277, 
onder vermelding van het gewicht: 1 Lood 
6'/2 Engels respectievelijk 1 Lood 5 E. 
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(25.38gen23.07g). 
De omzwervingen van de gouden penning 
zijn bekend vanaf 1884. In dat jaar verkocht 
de antiquair Jacob Schulman te Amersfoort 
het stuk voor ƒ 8 aan de grote verzamelaar 
Garrett in de Verenigde Staten. Precies een 
eeuw later in 1984 werd het uit die collectie 
weer temggekocht door Jacques Schulman 
BV te Amsterdam, waarna het vervolgens 
over ging in de collectie van prinses 
Christina.'5 vier jaar later reeds kwam de 
penning bij de veiling van haar verzameling 
bij Christie's te Amsterdam wederom in het 
bezit van een Schulman, ditmaal Laurens 
Schulman BV te Bussum. Bij een overval op 
diens bedrijf in september 1989 werd de 
penning met vrijwel de gehele inhoud van 
de komende veiling 
geroofd. Kort nadat een afbeelding van 
dit unieke en vrijwel onverkoopbare stuk 
op de televisie getoond was. kon nagenoeg 
de gehele buit - ongeschonden - worden 
opgegraven op het terrein van een 
Noordhollandse camping. Zo is deze unieke 
gouden penning nu na verre, koninklijke en 
spannende omwegen blijvend in een 

12 Vil nr 346. 
Cfl;,A'/'A'nr3041 

13 VvL nr 376, 
Cal.KPKmim: 
deze penning is een 
bruikleen van de 
vereniging Oranje 
Nassau Museum, 
inventarisnummer 
A 2553 

14 Catalogus van 
eenefraaije 
Verzameling zoo van 
Medailles. Legpen
ningen. Munten. 
Rariteiten. &. Alles 
hijeeti verzameld en 
nagelaten door 
Wijlen den Heere 

Johan George 
Holtzhey, 
inleven OudMunt-
meestervan de 
Provintiale Munt te 
Utrecht Medailleur 
en Lid van de 
Hollandsche 
Maatschappy der 
\Vete}isehappen te 
Haarlem. De veiling 
werd in Amsterdam 
gehouden op dinsdag 
28 maart 1809 en 
volgende dagen; de 
catalogus is aanwezig 
in het Koninklijk 
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Muntslag voor verre landen 
Een Utrechtse aanmunting voor Libanon, 
begeleid door diplomatieke en partijpolitieke wrijvingen 

L.M.j. BOEGHEiM De Republiek Libanon omvat ca. 10.400 km^ eerst op 22 november 1943 tot stand. 
en telt bijna 3.000.000 inwoners. Landbouw, Hierop volgde direct een bezetting door 
handel, toerisme, export van fruit, voedings- vrije Fransen en Britten, die tot 1946 duurde 
middelen en textiel vormen in normale tij- en een gevolg was van de moeilijkheden 
den de voornaamste inkomstenbronnen. veroorzaakt door de Tweede Wereldoorlog. 
Dit oorspronkelijk vooral met cederbomen 
sterk beboste land kwam na de Eerste 's Rijks Munt op de buitenlandse markt 
Wereldoorlog onder Frans mandaat en In 1952 besloot de Libanese regering - door 
werd in 1926 tot republiek uitgeroepen, middel van een openbare aanbesteding - te 
nog steeds onder Franse controle. Op 26 komen tot de uitgifte van een nieuwe munt-
november 1941 werd de onafhankelijkheid emissie, daar de noodmunten uit de Tweede 
afgekondigd, doch formeel kwam deze Wereldoorlog (Yeoman 11-13) hard aan 

«•• • l i l i t ig^SÏJBB^KiMa 

Offerte 's Rijks Munt d.d. 26 juni 1952 

Post 1: 3.000.000 stuks 5 piaster (aluminium, 20mm, l.Og, gladde rand) voor ƒ 9.000 
Post 2: 3.000.000 stuks 10 piaster (aluminium, 23mm, 1.3g, gladde rand) voor ƒ 11.000 
Post 3: 6.000.000 stuks 25 piaster (aluminium-brons, 23V2mm, 4.0g, kartelrand) 

voor ƒ 26,000 
Post 4: 6.000.000 stuks 50 piaster (zilver 60% Ag rest Cu, 24mra, 5g, kartelrand) 

voor ƒ 330.000 
Alie prijzen per 1,000.000 stuks; kosten voor het stempelgereedschap ƒ 750 per post 
en éénmalige aanloopkosten ƒ 2.500. 
Aanbieding: 30 dagen vast - alles 'free on board' Amsterdam, in kisten inhoudende 
10 zakken met 1.000 munten. 
Verpakking: in bijzijn van een regeringsgemachtigde van Libanon en een gemachtigde 
van Lindeteves; proces-verbaal in 6-voud opgemaakt en toegezonden. 
Gewichtstolerantie: op 200 stuks één munt naar boven en naar beneden; 
gehaltetolerantie Ag ca. 0,005. 
Betaling: door Lindeteves 90% binnen een week na overlegging van proces-verbaal; 
resterende 10% binnen een maand na aankomst in Beiroet. 
Levertijd: ca, 3 maanden na goedkeuring van het gipsmodel. 

De aluminium munten werden aangeboden in een eorrosie-bestendig aluminium-alliage tievartend 
1.5% magnesium, 1.2% silicium, 0.8% mangaan, 0.5% ijzer, minder dan 0.05% koper en 0.15% chroom; 
dit materiaal was ook gebruikt voor de munten van Indonesië. Als bijlage bij de offerte van 's Rijks Munt 
werden monsters bijgesloten: 
aluminium: 3 gaspenningen Zeist (20mra, 1.2g) 

3 stuks Indonesië 5 sen (22mm, 1.3g) 
3 stuks Indonesië 10 sen (23'/2mm, 1.7g, gekarteld) 
3 gaspenningen Wageningen (23V2mm, 1.4g, gekarteld) 

zilver: 3 stuks betaalpenningen Schunck (24mra, 5.0g, gehalte 640) 
muntbrons: 3 stuks 2 /̂2 cent Nederiand (23'/2 mm, 4.0g) 
medaillebrons: 3 gaspenningen Amsterdam (23'/2mm, 4,0g) 

DE BEELDENAAR 1991-1 
284 



verx-anging toe waren.̂  
Lindeteves NV in Amsterdam, een bedrijf 

dat gespecialiseerd was in de handel met 
Indië, had na de Indonesische onafhanke
lijkheid haar belangen grotendeels verplaatst 
en zich o.a. in Beiroet gevestigd, 's Rijks 
Munt werd door Lindeteves op 29 mei 1952 
van de aanbesteding in kennis gesteld, 
waarbij verzocht werd om een aanbieding. 
Ook de Nederlandse gezant Cnoop 
Koopmans in Beiroet gaf via het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken kennis van de aan
vraag, die hij van J. van Zuiden (agent van 
Lindeteves in Beiroet) had gekregen. 

De aanbesteding omvatte een viertal 
munten in verschillende diameters, waarvan 
twee in aluminium, één in aluminium-brons 
en één in zilver. Toevallig beschikte 's Rijks 
Munt over aluminium, dat overgebleven was 
van een order voor Indonesië (Yeoman 1-4). 
De Directie Binnenlands Geldwezen van 
het Ministerie van Financiën ging ermee 
accoord zilver te verkopen op basis van de 
notering in New York en 's Rijks Munt vroeg 
de aluminium-bronzen muntplaatjes aan bij 
haar gebruikelijke leveranciers van nonferro 
metalen.2 De order voor de muntplaatjes 
zou tenslotte terecht komen bij Merrem & 
La Porte in Amsterdam, de vertegenwoor
diger van de Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG in Altona. Men was welis
waar met DM 588 per 100 kg franco 's Rijks 
Munt (niet ingeklaard) niet de laagste in 
prijs, maar had wél de gunstigste levertijd 
en betalingscondities. Nadat Kuip in Utrecht 
nog een aanbieding had gemaakt voor 
vurenhouten kisten voor de verpakking 
a ƒ 0,95 per stuk, kon 's Rijks Munt haar 
offerte uitwerken. Op grond van de gede
tailleerde voorwaarden van de aanbesteding 
die 's Rijks Munt van Lindeteves had ontvan
gen, waarbij was gesteld dat de inschrijving 
op 7 juli 1952 te 9 uur sloot, deed zij op 
26 juni 1952 een gedetailleerde offerte (zie 
inzet) Lindeteves had op aanraden van haar 
vertegenwoordiger Van Zuiden aangedron
gen op een bezoek van 's Rijks Muntmeester 
aan Beiroet. Na van de Generale Thesaurie 
van het Ministerie van Financiën toestem
ming te hebben verkregen, vertrok dr J.W.A. 

van Hengel op 4 juli 1952; hij werd door 
Van Zuiden ontvangen, die hem met diverse 
Libanese autoriteiten in contact bracht. 
De reis veriiep tot volle tevredenheid en 
Van Hengel keerde op 15 juli 1952 voldaan 
in Nederiand terug. 

De aanbesteding vond op 20 juli 1952 in 
het openbaar plaats. Reeds op 21 juli 1952 
deelde Cnoop Koopmans via Buitenlandse 
Zaken mee, dat het grootste deel van de 
inschrijving aan Lindeteves was gegund; de 
5 en 10 piaster werden bij de Franse Munt 
ondergebracht. De gezant vestigde de aan
dacht op de Franse concurrentie en op die 
van A. Doumit, een invloedrijke Libanees 
die naast hotels e.d. ook een muntbedrijf 
bezat. De prijzen van Doumit waren echter 
te hoog. De gezant zette zijn eigen rol 
uitéén en dankte voor de hulp van 
Van Zuiden en Van Hengel.3 Enkele 
dagen later werd de vreugde over de 
verkregen order echter danig getemperd. 
Maïtre Paul Aouad, landsadvocaat en man
dataris van Lindeteves in Beiroet, had via 
Van Zuiden medegedeeld dat - hoewel de 
Libanese Minister van Financiën de inschrij
ving voor de posten 3 en 4 aan Lindeteves 
had gegund - de Minister-President zijn fiat 
had geweigerd: deze had de inschrijving 
eenvoudigweg geannuleerd. Aanleiding 
hiertoe was Doumits klacht dat de order 
naar het buitenland was gegaan. Hij had een 
willig oor gevonden in de president van de 
Vereniging van Libanese Industriëlen, Sheik 
Fouad el Khoury, die zijn advocaat Edouard 
Noun had ingeschakeld. 

Doumit was een particuliere onderne
ming en kon geen enkele garantie geven 
voor wat betreft de uitvoering van de order. 
Het was nog nooit vertoond dat een rege
ring een muntslag aan particulieren overiiet. 
Een nieuwe inschrijving betekende een 
groot onrecht daar de prijzen thans publie
kelijk bekend waren. Het geheel vormde 
een schandaal, mede gezien de enorme 
reeds gemaakte kosten. Er ontspon zich een 
koortsachtige activiteit om te redden wat te 
redden viel. Van Zuiden sprak van een 
'clique' en meldde dat de posten 1 en 2 naar 
Frankrijk gingen, post 3 naar Utrecht en dat-

1 Archief 's Rijks 
Munt 1912-heden, 
Doas 49/50; besluit 
van 8 april 1952 ge
tekend door Emile 
Lahoud, Minister van 
Financiën 

^ Deze leveranciers 
waren: B.J Nijkerk 
te Amsterdam 
(Osnabrücker Kupfer-
und Drahtwerk), 
Koperpletterij en 
Metaalhandel 
H. de Heus & Zoon 
te Apeldoorn, Merrem 
& La Porte te Amster
dam (Vereinigte 
Deutsche Metallwerke 
A.G. te Altona) en 
W.J. van der Berg te 
Rotterdam (Metall
werke Dornach) 

' Aan de inschrijving 
hebben meegedaan: 
Lindeteves NV te 
Amsterdam, Adminis
tration des Monnaies 
et Médailles te Parijs. 
Ateliers Huegemins 
Frères te Le Locle, 
Doumit te Beiroet, 
Munt der Volksrepu
bliek te Boedapest 
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voor post 4 een nieuwe inschrijving zou 
worden georganiseerd. De gezant was woe
dend en de affaire dreigde op een diploma
tiek schandaal uit te lopen. Een door Van 
Zuiden toegezonden prijsvergelijking wees 
uit dat Lindeteves het goedkoopst was met 
een totaal van ƒ 2.715.041 voor de posten 
1 t/m 4 tegen Frankrijk ƒ 2.915.565 en 

Doumit ƒ 2.733.000, alles op basis van een 
omrekeningskoers van LL 1 = ƒ I,l6. In de 
voowaarden van de aanbesteding was door 
Libanon overigens gesteld dat iedere post 
afzonderfijk zou worden bekeken. 
Lindeteves liet weten geen interesse te heb
ben indien de unfaire beslissing zou worden 
gehandhaafd: men wilde post 3 weigeren en 

Ontwerplekciiiiifien 
door Paul Kanikfap 
grond waarvan hij 
's Rijks Munt hel 
stempelmalmual 
iverd vervaardigd 

/,'^<//ua'/<u/ésire ej/^&nu t/e^orenfi/rt^ <:l<W-i»ijCiiJ>^JLJ»-1>I^ 
/es //u^i/c//o/ii a^/f/ï/^/'f^j t/c/ j¥/fr/s/éf^ 
l/e, fifhsncéi <iy<3/t/- /<3 ^rai^</re^ Ï^L;J\iJUUjU» 
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zag van deelname aan een nieuwe inschrij
ving af. Om de tegenpartij niet het gehele 
voordeel te gunnen besloot de gezant 
post 3 te accepteren. Daar het Libanese 
kabinet over de zaak dreigde te vallen, 
verkeerde de Libanese Minister-President in 
een moeilijk parket. Om uit de perikelen te 
geraken, stelde hij voor de partij aan 
Lindeteves te gunnen mits de aanmunting 
aan Doumit zou worden afgestaan, die dan 
een schadeloosstelling aan Lindeteves zou 
moeten geven, begroot op bij benadering 
LL 203.000. Lindeteves had echter gesteld 
minstens LL 300.000 te zullen eisen: Als dit 
voor elkaar kwam hebben we allemaal wat 
verdiend en ons gezicht gered. Van Zuiden 
voegde er aan toe, dat de zaak een politieke 
achtergrond had waarvan de portee in 
Nederland slechts half werd begrepen. 
De zaak was 'boeroek' in het kwadraat en 
daarom bleef men voor post 4 vechten."* 
Lindeteves bestelde met haar order van 
11 augustus 1952 de 6.000.000 stuks van 
25 piaster (post 3) en verhoogde dit aantal 
op 28 augustus 1952 tot 7.200.000 stuks'; 
's Rijks Munt plaatste op 4 september 1952 
haar bestelling voor de benodigde 29 ton 
muntplaatjes bij Merrem & La Porte. 

Wat de politieke kant betreft wist 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant op 
22 augustus 1952 te melden dat er een 
hervormingsplan voor Libanon in de maak 
was. Premier Sami el Sohl Bey zou 
speciale bevoegdheden hebben gevraagd 
voor de zuivering van het corrupt genoem
de bestuur. De kabinetscrisis werd tegen 
9 september 1952 verwacht. 

Aan de s l ^ 
's Rijks Munt was inmiddels begonnen met 
de vervaardiging van het gipsmodel van de 
25 piaster op basis van een via Lindeteves 
uit Libanon ontvangen tekening. Dit model 
werd op 20 oktober 1952 naar Libanon 
verzonden en 27 oktober 1952 door de 
Libanese Minister van Financiën goedge
keurd. Intussen had 's Rijks Munt op 
4 oktober 1952 haar prijs voor post 4 
verhoogd tot ƒ 332.000 en meldden de 
Nieuwe Haagse Courant en de Maasbode op 

16 oktober 1952 dat Libanon een order voor 
7.000.000 stuks (sic!) 25 piaster-stukken in 
Nederland had geplaatst. Toch kwam ook in 
post 4 tenslotte schot: op 3 november 1952 
berichtte Lindeteves dat het accoord voor de 
50 piaster werd afgegeven. Prompt volgde 
door Doumit geïnspireerde kritiek in de 
Libanese pers, o.a. in 1'Orientvi.n 8 novem
ber 1952, het blad van de ex-premier. 
Op 19 november 1952 plaatste Lindeteves 
haar order voor 6.000.000 stuks van 
50 piaster, die begin december eveneens tot 
7.200.000 stuks werd verhoogd. Lindeteves 
stuurde nog een ontwerptekening voor deze 
munt met het jaartal 1952. 

Een achttal uitvalmonsters van de 
25 piaster van post 3 werd op 12 december 
1952 in vier etuis aan Lindeteves toegezon
den, op 22 december gevolgd door het 
gipsmodel voor de 50 piaster, 's Rijks Munt 
vroeg bij deze gelegenheid opgave van de 
naam van de tekenaar van de ontwerpen, 
deelde mee dat in de loop van januari 1953 
met de fabricage van de 25 piaster zou wor
den begonnen en verzocht opgave van de 
wijze van toezicht als bedoeld in de voor
waarden van aanbesteding. Van de uitval
monsters wilde men in Libanon een analyse 
maken in verband met de houding van 
Doumit, die nog steeds ageerde. Naar later 
zou blijken voldeden de in Utrecht gepro
duceerde stukken geheel aan de eisen.6 
Inmiddels had de Wereldomroep lucht 
gekregen van de op handen zijnde munt-
slag. Zij deelde mee het plan te hebben 
een reportage over de aanmunting te maken 
in het kader van het programma voor de 
Arabische landen. Deze reportage - ver
zorgd door de reporters A. Weitzel van de 
Nederiandse afdeling en I. Huneidi van de 
Arabische afdeling - werd op 27 januari 

1953 uitgezonden. 
Het gipsmodel voor de 50 piaster van 

post 4 werd eind december 1952 goedge
keurd, op 5 januari 1953 gevolgd door de 
mededeling van Lindeteves dat een door 
de Libanese Minister van Financiën en 
Van Zuiden gezegelde enveloppe met een 
goedgekeurd stuk van 25 piaster persoonlijk 
door één van haar employe's bij 's Rijks 

* Boeroek = rot 

5 De voorwaarden 
voor de aanbe.steding 
voorzagen in een ver
hoging of vermin
dering van de bestel
de aantallen met 20% 
tegen dezelfde prijs 
en condities. 

6 11 maart 1953 
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25 piaster 1952. 
geslagen te Utrecht 
(aluminium-hrons, 
23y2mm') 

50 piaster 1952. 
geslagen te Utrecht 
(zilver, 24mmj 

Munt zou worden afgegeven teneinde de 
zegels volkomen intact te houden. 
Bovendien zou een tweetal goedgekeurde 
munten aan de vertegenwoordiger die de 
munten zou komen controleren, worden 
meegegeven. Op 9 januari 1953 tekende 
H.M. Koningin Juliana het Koninklijk Besluit 
nr. 18, behelzende de goedkeuring van de 
aanmunting van de stukken van 25 en 
50 piaster voor Libanon. In de loop van 
januari 1953 leverde de Vereinigte Deutsche 
Metallwerke de muntplaatjes voor de 
25 piaster (post 3) in een vijftal partijen van 
resp. 2, 6, 10, 8 en 3 ton af. 's Rijks Munt 
kon aan de slag en nam volgens ontvangen 
instructies contact op met M. Fakhoury, 
Libanees zaakgelastigde te Bnissel, inzake 
het toezicht bij de fabricage van de 
25 piaster-stukken van post 3. Op 30 januari 
1953 deelde Lindeteves mee, dat de munt-
ontwerpen waren getekend door Paul 
Korolef, medewerker van de Imprimérie 
Catholique in Beiroet, een Wit-Rus die de 
Libanese nationaliteit had verkregen. 

Nadat de eerste zending (post 3) in de 
eerste dagen van febniari door M. Fakhoury 
en M. Samit el Baba van de Libanese 
Ambassade in Parijs was gecontroleerd 
en in orde bevonden, werden de gewichts-
staten voor 720 kisten met een totaal ge
wicht van 32.474,5 kg opgesteld en het 
proces-verbaal uitgeschreven. De versche
ping vond plaats via de KNSM met het 
m.s. Hathor, dat op 11 februari 1953 van 

Amsterdam vertrok en drie weken later in 
Beiroet arriveerde. De kisten waren van 
het volgende verschepingsmerk voorzien: 
25 Piasters, 10.000 Pieces, LL 2500, 
No. 1/720, Beyrouth. Ter herinnering aan 
deze muntslag had 's Rijks Munt enkele 
plaquettes vervaardigd, die men op 
10 februari 1953 toezond aan D. Ruiter 
(Lindeteves, Amsterdam), M. Samit el Baba 
(Libanese legatie te Parijs) en M. Fakhoury 
(Brussel). De eerste zending munten werd 
op 25 februari 1953 in één keer door 
Lindeteves betaald door overmaking van 
ƒ 190.800. Op 11 februari 1953 zond 's Rijks 
Munt een viertal etuis met acht proefstuk
ken van de 50 piaster aan Lindeteves en 
verzocht goedkeuring binnen een week. 
Deze volgde op 23 februari 1953. 
Op dezelfde manier als gebeurde met de 
25 piaster, deed men vanuit Libanon ook 
voor de 50 piaster een zegelmonster aan 
's Rijks Munt toekomen. 

Lindeteves berichtte dat de lossing te 
Beiroet op 4 maart 1953 voorspoedig was 
verlopen; de bewuste brief van 6 maart 
bevatte een uitvoerig verslag. Het transport 
werd begeleid door een politie-officier en 
twaalf motoragenten. De eigenlijke in 
ontvangstname vond plaats door schatkist
gedelegeerde M. Daoun, advocaat Aoud 
en Lindeteves-agent Van Zuiden. Bij deze 
gelegenheid vroeg Beiroet legpenningen in 
brons ter herinnering. Men dacht aan een 
verguld zilveren penning voor de President 

DE BEELDENAAR 1991-1 
288 



en 19 bronzen voor de overige betrokke
nen. Enige tijd later verminderde men dit 
aantal tot 15 exemplaren, terwijl ook het 
exemplaar voor de President kon vervallen. 
's Rijks Munt voldeed aan het verzoek en 
zond een vijftien tal plaquettes als uitge
bracht ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van 's Rijks Munt, maar nu aan 
de achterzijde voorzien van een inscriptie. 
Via de Koeriersdienst van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken gingen zij per diploma
tieke post naar Beiroet, omdat de douane 
in Beiroet erg lastig was. De plaquettes wa
ren identiek aan die welke op 10 februari 
1953 al aan enkele betrokkenen waren toe-
ge-zonden. Het was een pover geschenk in 
vergelijking met de gouden afslagen die de 
Munt in de twintiger jaren aan Danzig had 
aangeboden als dank voor de van deze stad 
ontvangen order. Maar met Danzig was de 
afwikkeling dan ook heel wat prettiger ver
lopen en de tijden waren nu eenmaal sterk 
veranderd. 

De 50 piaster stukken werden in maart 1953 
geslagen en direct verpakt. De Libanese 
autoriteiten bleken dit keer te kunnen vol
staan met het nemen van steekproeven, 
hetgeen op 31 maart 1953 door Fakhoury 
en El Baba werd verricht. Tevens werden in 
hun aanwezigheid de ponsoenen vernietigd. 

Uit de in het dossier aanwezige lijsten van 
stempels en gereedschap, blijkt dat 's Rijks 
Munt van de 25 piaster voor elke zijde 202 
stempels en voor de 50 piaster 198 stempels 
heeft vervaardigd. Naast de gips- en brons-
modellen is van beide waarden nog een 
negental dienststempels in het stempel-
kabinet van 's Rijks Munt aanwezig. 

Ook de tweede zending (post 4) werd 
in 720 kisten verpakt met een netto gewicht 
van ca. 36.000 kg - het bruto gewicht was 
ca. 39.360 kg. Het verschepingsmerk was 
gelijk aan dat van de 25 piaster-stukken, 
uiteraard onder aanpassing van de getallen. 
De verscheping ging weer via de KNSM in 
Amsterdam, ditmaal met het m.s. Gordias 
dat op 22 april 1953 in Beiroet aankwam. 
Op 31 maart 1953 bracht 's Rijks Munt aan 
Lindeteves hiervoor ƒ 2.391.150 in rekening. 
Zoals overeengekomen werd ƒ 2.152.035 
zijnde 90% direct betaald en de resterende 
ƒ 239.115 in begin mei 1953- Het resultaat 
van de steekproeven inzake het zilvergehal
te van de 50 piaster bedroeg gemiddeld 
bijna 60%, zoals 's Rijks Munt op 15 april 
1953 aan Lindeteves mededeelde. Slechts 
op grond van deze analysebrief slaagde 
men er in de partij in Libanon goedgekeurd 
te krijgen, want men had aldaar slechts een 
gehalte van 45% vastgesteld. Lindeteves 
berichtte uitvoerig overtoevoegend dat 

Plaquette aangebo
den aan de op
drachtgevers 

PREMIERE F R A P P E 
DE 

MONNAIES LIBAMAISES 
A LA ;;;;•. 

MONNAIE DES P A Y S - B A S 

/ UTRECHT-1952 
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'̂  De 15 plaquc'tte.s 
werden uitgereikt 
aan Georges Hakim 
(ministervan 
Financiën), Nazer 
Harfouche (directeur-
generaal van het 
Ministerie van 
Financiën), André 
Tueni (directeur-
generaal van Open
bare Werken), Izzet 
Khourchid (directeur-
generaal van de PTT), 
Ibrahim Allouf (direc
teur van het Kabinet 
van de Minister van 
Financiën), Elie Yared 
(directeur-materieel 
van het Ministerie van 
Financiën), Abdul 
Rahman al Tayara, 
Nabih Ma.ssaad, Zaki 
Mazhoudi, Antoine 
Joseph Chemali, 
Abdallah Soiifi, Chafic 
al Daouk, Cesar 
Ghoraieb. Najib 
Zouein, Paul .\ouad. 

* Met dank aan de 
heerA.A.J. Scheffers, 
conservator van 's 
Rijks Muni, voor de 
bereidwillige beschik
baarstelling van de 
gegevens. 

Frankrijk de 5 en 10 piaster nog steeds niet 
had geleverd. Foto's van de lossing, die 
door Van Zuiden waren geno-men, had men 
bijgesloten. Om het geheel luister bij te zet
ten had Van Zuiden op 
2 mei 1953 te zijnen huize een receptie ge
organiseerd. Hij hield hierbij een toespraak 
waarbij hij de 15 plaquettes aan de direct 
betrokkenen overhandigde.' Op 9 mei 1953 
kreeg 's Rijks Munt via Lindeteves een 
tevredenheidsbetuiging van de Libanese 
regering, getekend door de nieuwe minister 
Georges Karam. 

Uit een op 13 mei 1953 door 's Rijks 
Munt aan de Directie Binnenlands 
Geldwezen van het Ministerie van Financiën 
gericht schrijven, blijkt dat voor de aan-
munting van de 50 piaster stukken bruto 
35.991,203 kg zilver met een gehalte van 
ruim 599%o - derhalve 21,569,528 kg fijn -
werd verbmikt; aan koper was 14.421,675 
kg benodigd geweest. De prijs van het 
zilver bedroeg ƒ 101,81 per kg en van het 
koper ƒ2,30 per kg, zodat de metaalwaarde 
ƒ2.229.163,50 beliep. Het grootste gedeelte 
van het zilver bestond uit baren; iets meer 
dan 4500 kg was afkomstig van voorooriog-
se Nederlandse dubbeltjes en tijdens de 
ooriog in de USA geslagen kwartjes en 
dubbeltjes. 

Epiloog 
De 5 en 10 piaster (posten 1 en 2) werden 
door de Fransen eind mei afgeleverd; alle 
waarden werden op 1 juni 1953 in omloop 
gebracht. In haar editie van dinsdag 2 juni 

25 piaster 1961. 
geslagen Ie Bern 
maar met muntteken 
'mercuriusstaf van 
Utrecht (aluminitim-
hrons, 23'/2mm) 

1953 bracht de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant het bericht dat het Libanese parie-
ment was ontbonden. Het kabinet was van 
mening dat de reputatie zo was geschaad 
dat wel tot ontbinding moest worden over
gegaan. Het was tot veel luidruchtige ver
gaderingen en één keer zelfs tot een vecht
partij gekomen, 's Rijks Munt ont\'ing op 
haar verzoek in juni 1953 nog enkele van 
de in Parijs geslagen 5 en 10 piasters ter 
beoordeling. De opinie was gunstig, maar 
's Rijks Munt achtte de uitwerking van de 
bladerkroon van de ceder achtergebleven 
bij die van de 25 en 50 piaster. De resulta
ten van de door de Nederiandse Aluminium 
Maatschappij verrichte analyse waren be
vredigend. 

Hiermede was een order afgewikkeld, 
die alle betrokkenen veel hoofdbrekens had 
gekost. De zaak had, zeker voor 's Rijks 
Munt, veel administratieve rompslomp 
meegebracht en - gezien de aanzienlijke 
materiaalkosten - weinig winst opgeleverd. 
Lindeteves zal in dit opzicht misschien meer 
tevreden zijn geweest. Toen in 1954-1955 
Libanon weer nieuwe munten wilde uit
brengen, wendde Lindeteves zich opnieuw 
tot 's Rijks Munt. Deze bracht een offerte 
voor de nieuwe aluminium-bronzen munten 
(inclusief stempelgereedschap) uit: vier 
miljoen stuks van 1 piaster voor ƒ 85.000, 
vijf miljoen stuks van 2 V2 piaster voor 
ƒ 132.000, drie miljoen stuks van 5 piaster 
voor ƒ 73.000 en zes miljoen stuks van 
10 piaster voor ƒ 170.000. Op 27 juni 1955 
werd de order aan de Fransen gegund. 
Zij waren met een totaalprijs van LL 326.700 
het goedkoopst, daarna volgde Hongarije 
met LL 361.000, Zwitseriand met LL 406.000, 
Doumit met LL 437.325 en tenslotte 
Lindeteves met LL 471.774. De Zwitsers 
wisten in 1961 een order te boeken voor 
een aanvullende partij 25 piaster-stukken, 
die geheel conform de in Utrecht geslagen 
stukken werden vervaardigd. In hun 
enthousiasme namen de Zwitsers zelfs het 
Utrechtse muntteken 'mercuriusstaf over, 
waarvoor zij overigens later hun veront
schuldiging hebben aangeboden; slechts het 
jaartal I96I werd iets groter uitgevoerd.^ • 
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^ HOLLEMAN munten 
^ Postbus 3242 
^ 7500 DE Enschede 

tel. 053 - 338779 

Bezoekt onze stand nr. 6 op de 
HOLLAND COIN FAIR 

Wij zijn gespecialiseerd in o.a.: 

Peloponnesos., Sikyon 360-330 V. Chr. AR stater ƒ 4150,-
Caria, Rtiodos 167-88 V. Chr. AR drachme ƒ 275,-

Keizer Claudius 41 -54 AE as ƒ 375,-

West Friesland; bezemstuiver 1766 ƒ 65,-
Zeeland; 1/8 dukaat of'Pietje' 1793 ƒ 90,-
Willem I; 1 cent 1837 Utrecht ƒ 135,-

Ook op voorraad; archeologie; oosterse munten 
grote voorraad rekenpenningen en buitenland 

Vraag onze gratis prijslijst aan 

Lid Nederlandse Vereniging van Munthandelaren 

Het was geen aprilmop! 
Wij hebben overal aangekondigd 
dat onze volgende veiling zou plaats
vinden op 1, 2 en 3 april 1991. 
1 april is Paasmaandag, maar dit stond 
niet vermeld in onze nieuwe, dure 
agenda 

Wij veilen nu op 2, 3 en wellicht 
ook op 4 april. 

2 april: Grieken en Romeinen. 

3 april: Munten en penningen van 
de gehele wereld, met (weer) een 
belangrijke serie Frankrijk voor 
wat munten betreft. 

U kunt ons ontmoeten op de HFC 
(zie elders in dit blad!) Wat kunnen 
wij voor u meebrengen? 

Wij hopen dan al ver te zijn met 
het tikken van de nieuwe catalogus 
en nemen alleen nog "dure" inleveringen 
aan, die wij eventueel met een 
bisnummer kunnen inschuiven. 
Inleveringen voor onze najaarsveiüng 
nemen wij natuurlijk ook graag aan. 

Wij wensen u een voorspoedig 1991. 
See you in Leiden. 

A. G. en P. van der Dussen 
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Muntennieuws 

H.A. GROEN'EN'DIJK 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=mkkel; Rvs=roestvrij staal; Sn=tin; 
Zn=zink. 

Aruba 

5norinl991 Ag925 25,0g 38,0min 

50 florin 1991 Au900 6,7g 22,5mm 

Ter gelegenheid van het feit dat 5 jaar 
geleden Aruba zich door de Status Aparte 
losmaakte uit het Antilliaanse staatsverband, 
zijn twee herdenkingsstukken uitgegeven. 
De munten zijn ontworpen door de 
Ambaanse kunstenaar Evelino Figal. 
De zilveren exemplaren zijn ook in proof-
kwaliteit geslagen, de gouden alleen in 
proof. Beide munten zijn op 1 januari in 
omloop gebracht. 

Oostenrijk 

500 scliilling 1990 Ag925 24,0g 37.0mm tekst 

Op een nieuw 500 schilling muntstuk is 
de Duitse schrijver en schilder Oskar 
Kokoschka afgebeeld. Behalve FDC exem
plaren zijn ook stukken in proofkwaliteit 
uitgegeven. 

Portugal 

100 escudos 1989 CuNi/AlCuSn 8,3g 25,0mm glad/i<artel 

In Portugal is al enige tijd een nieuw, twee
kleurig muntstuk met een waarde van 100 
escudos in omloop. Op de voorzijde is het 
portret van de wiskundige en geograaf 
Pedro Nunes (1492-1577) weergegeven. 
In het omschrift staat EUROPA met 12 sterren. 
De oplage bedraagt 20 miljoen stuks. 
Andere landen die bij uitbreiding van de 
muntreeks met hogere waarden gekozen 
hebben voor twee-kleurige munten zijn 
onder andere, Italië (500 lire), Frankrijk 
(10 franc), Marokko (5 dirham) en Thailand 
(lObaht). 

Spanje 

1 peseta 1989 Al 

5 peseta 1989 AlCuSn 

0,55g 

3,0g 

14,0inm 

17,5nmi 

glad 

In Spanje zijn twee nieuwe pasmunten in 
omloop gebracht. Op het minieme muntstuk 
van 1 peseta is het portret van de Spaanse 
koning Juan Carlos afgebeeld, op de keerzij
de staat het Spaanse wapen. De 5 peseta 
draagt op de voorzijde een abstracte voor
stelling en de landsnaam, de keerzijde 
vertoont de waarde-aanduiding. 1 
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HOLLAND 
COIN FAIR 1991 

LEIDEN 

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 

MUNTEN-PENNINGEN 
BANKBIUEHEN 

Inkoop / verkoop / gratis taxatie 
(betaling: per kas, bank of giro) 

Een bezoek aan ons 
Munt en Penningkabinet is de moeite waard. 

Geopend van maandag t/m vrijdag 
van 12.00 tot 16.00 uur 

Spaar en Voorschotbank 
Surhuisterveen 

Torenplein 7,9231 CG Surhuisterveen,Telefoon 05124-1925, Fax 05124-1047 
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onze 

gratis 
veiling 

catalogus 
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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 j 

242380 i H Ë ^ künht^ 

munt 

DE NEDERLANDSCHE MUNTENVEILING 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 

Rokin 60-Amsterdam-C. - TP- 020-230261/242380 
Postadres: Postbus 3950-' ' ƒ ". AT Amsterdam 
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15 APRIL 1991 
hotel JAN TABAK Bussum 

Ter veiling komen: 
Nederlandse provinciale munten, Koninkrijk en Nederlands Indië 

Zuidelijke Nederlanden I Buitenlandse munten I Penningen Decoraties 
Papier geld I Numismatische boeken 

De rijk geïllustreerde veilingcatalogus wordt medio maart 1991 verzonden 
Te bestellen, inclusief toegezonden lijst van opgebrachte prijzen, door overschrijving van 

ƒ 20,- op postgiro 44 73 14 

L\S Laurtns ScftuCman b.v. 
^ k ^k 'BrinkCaan 84a • 1404 QM "Bussum • s (0)2159-16632 
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Rijksmuseum 
Het Koninklijk 
Penningkabinet 295 
Jaarverslag over 1990 
iLW, i.'Vcom over de door hem geleide instelling 

Vondsten op het Kops 
Plateau te Nijmegen 317 
j.i'.,^, VAN DitR VIN over een ontvangrijk \'ondst-
complex van Rotiieinse niunten 

Basisregistratie 
van numismatische 
voorwerpen 323 
ii,\v. j.«:oBi over electronische op.slag van 
gegevens \'an colleeties munten, papiergeld 
en penningen 

Brussel 1991 

Xle Internationale NuniLsmatische Congres 

Bij het redigeren van de vorige aflevering 
van De Beeldenaars een vergissing helaas 
niet tijdig opgemerkt, waardoor het leek 
of de aankondiging een bijeenkomst in het 
voorbije jaar gold. Het is dus in dit jaar, 
van 8 tot 14 september, dat in BiTi.s.sel het 
11e Internationale Numismatische Congres 
zal worden gehouden. Voor ineer infor
matie zie pp 22 en 261 van De Beeldenaar, 
maar natuudijk vooral (X)k het op aanvraag 
verkrijgbare programmaboekje (̂ met 
aanmeldingsformulier): 

Mw. Ghislaine Mouchttrte, 
secretaris Xle Internationaal N'umi.smatisch 
Congres, 
p/a College Erasme, 
place Blaise Pa.scal 1, 
B-1348 Louvain-la-Neuve, 

De factor tijd 328 
Het 50-jarig huwelijk 
vanjohan van Geulen 
en Maria Anna de Barr>' 
.\i.-M!WN sciwRLOo ovcr ccn gegraveerde 
huwelijksjubileumpenning uit 1748 

Tentoonstellingen 333 

Munt-mélange, 1-8 334 
.'\HK\T i'oi. over 'nieuwe' munten uit tiiiddel-
eeuwen en later tijd 

Eeuwfeestprijsvraag 340 

Verenigingsnieuws 34l 

Erratum 

In het artikel 'Treur-medaille op het zoo 

Smertelyk afsterven van den Doorlugtigsten 

Prince Willem IV op 22 oktober 1751' van 

E, van Neuven-van Nes in De Beeldenaar 

91./1 is op pagina 281 de laatste regel weg

gevallen. 

De laatste regel luidt: 

'Zo is deze unieke gouden penning nu na 
verre, koninklijke en spannende omwegen 
blijvend in een passende omgeving geko
men.' 

Met onze excuses. 
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HÉT ADRES VOOR 
IEDERE VERZAMELAAR 

De naam Robert Schulman staat voor betrouwbaarheid. 
Alle door ons verkochte voorwerpen garanderen 

wij op echtheid en kwaliteit. Met gedegen advies staan 
wij zowel beginnende als gevorderde verzamelaars 

graag terzijde.U kunt bij ons terecht voor: 

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

PENNINGEN Van de Renaissance tot ± 1940. Geen moderne 
commerciële uitgaven. 

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

TAXATIES Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en 
verkoop. 

PRIJSLIJSTEN Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten. 

MANCOLIJSTEN U krijgt bericht over nieuwe aanwinsten waar uw interesse 
naar uitgaat. 

ROBERT SCHULMAN 
Numismatiek meer clan een eeuw familietraditie. 

NAARDERSTRAAT 67 • 1251 BG LAREN (NH) • TEL. 021.53-10056 • FAX 02153-89749 

• • 
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Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet 
Jaarverslag over 1990 

Inleiding 
Evenals vorig jaar was 1990 een druk en 
onrustig jaar, waarbij de belasting van het 
personeel bij voortduring zeer hoog was. 
Slechts door grote inzet en bijna dagelijks 
'huiswerk' konden de taken die op de in
stelling afkwamen, vervuld worden: regis
tratie- en conserveringsonderzoeken, voort
vloeiend uit het Deltaplan, streden om de 
aandacht met muntvondsten, tentoonstellin
gen en wetenschappelijk onderzoek. 
Toch moet tevredenheid over de behaalde 
resultaten overheersen. Er zijn twee ten
toonstellingen gerealiseerd die grote belang
stelling trokken, duizenden vondstmunten 
zijn bewerkt en een flink aantal artikelen 
van hoog niveau kon gepubliceerd worden. 
Wel zal de instelling zeer alert moeten blij
ven om te voorkomen dat oneigenlijke 
werkzaamheden het inhoudelijk takenpak
ket gaan verdringen. 

ALGEMENE ZAKEN 
Financiën 
Op basis van een begroting van ƒ 294.450 
verleende het Ministerie van WVC voor 1990 
een materieel budget van ƒ 281.300, waar
van ƒ 231.000 voor materieel-algemeen en 
ƒ 50.000 voor de aankoop van museum
objecten. Op materieel-algemeen werd als 
extra budget ƒ 18.970 ontvangen, aangevuld 
met een overboeking van ƒ 20.000 voor de 
uitbesteding van de restauratie. Op aankoop 
museumobjecten werd een extra budget van 
ƒ 66.500 ontvangen voor aankoop van mun
ten uit de vondst Remmerden en diverse 
bijdragen van totaal ƒ 7.923. Hiermede be
droeg het totale materiële budget over 1990 
ƒ 394.693. 

Zoals gebruikelijk namen het Ministerie 
van W\̂ C en de Rijksgebouwendienst de 
kosten van personeel en huisvesting voor 
hun rekening, die dan ook buiten de begro
ting bleven. Wèl wordt de direktie sinds 

enige tijd geïnformeerd over de omvang 
van het personeelsbudget. In 1990 gaf het 
Ministerie in totaal ƒ 510.000 (incl. sociale 
lasten) uit aan de salarissen van medewer
kers van het Penningkabinet. Hiermede 
kwam het totale budget van het Penning
kabinet over 1990 op ƒ 904.693. J.PA. van 
der Vin ver\'ulde ook dit jaar de functie van 
comptabele, terwijl de technische verwer
king verzorgd werd door mw. E. Tiemann 
van het Rijksmuseum van Oudheden. 

Huisvesting 
De huisvesting van het Penningkabinet vol
doet over het algemeen zeer goed. Het is 
echter al enige jaren bekend dat de lucht
vochtigheid in de kluis te hoog is. Het afge
lopen jaar is gebleken dat ingrijpende maat
regelen nodig zijn om de luchtvochtigheid 
op een aanvaardbaar niveau te brengen. 
In het kader van het Deltaplan (zie aldaar) 
zal de klimaatinstallatie verbeterd moeten 
worden. Het oplossen van de gedurende 
het jaar geconstateerde technische proble
men bij de electronische signalering kostte 
veel tijd van J.PA. van der Vin en van 
R. van Es, de beveiligingsspecialist van het 
Rijksmuseum van Oudheden. De direkte 
doormelding van brandalarmen naar de 
Leidse brandweer kon gelukkig tegen het 
einde van het jaar worden gerealiseerd. 

Personeel 
Het fenomeen 'vrijwilligers' doet langzaam 
maar zeker zijn intrede op het Penning
kabinet. Onze welgemeende dank gaat 
uit naar de volgende personen: P Beliëns, 
B.H.J. te Boekhorst, drs E.R. van der Geest, 
mw. drs M. van Gemert, C. de Graaf, 
mw. drs iM.E.R. Groen-van Andel, 
drs P Krenning en mw. M. Puister-Tiddens. 
In het kader van de 'sociale vernieuwing' 
wordt tussen het Ministerie van '\K^C en de 
gemeente Leiden samengewerkt aan een 

H.W. JACOBI 
directeur 
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'HET KONINKLIJK 
PENNINGKABINET UITGAVEN1990 

1. Personeel 
opleidingskosten 
kosten vrijwilligers 
overige personeelskosten 
salaris kosten (via WVC) 

2. Huisvesting 
onderhoud gebouw en tuin 
aanschaf inventaris 
aanpassingen expositie inventaris 
energie en water 
schoonhouden 
bewaking en beveiliging 

3. Organisatie 
kantoorkosten 
telefoon en porti 
representatie / diversen 
tijdschriften en contributies 
aanschaf hardware 
computerbenodigdheden / onderhoud 
aanschaf software 
reiskosten 

4. Aktiviteiten 
aankoop collectie 
depot en restauratie 
fotografie 
bibliotheek en documentatie 
uitgave publicaties 
twee exposities 

Totaal huisvesting en personeel 

werkgelegenheidsproject in de cultuur
sector. Leidse werklozen kunnen daarin op 
basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst 
werken'aring bij de musea opdoen. 
Ondanks intensieve voorbereidingen van 
onze kant, waarbij een aantal goede projec
ten zijn voorgesteld, is dit projekt geduren
de het verslagjaar helaas niet tot uitvoering 
gekomen. 

Éénmaal per maand werd op informele 
wijze werkoverleg met het voltallige perso
neel gehouden. Gezien de grootte van de 
iastelling is deze \'orm van ovedeg effectief 
te noemen. Met de dien.stcommissie van het 
Rijksmuseum \an Oudheden wordt infor
meel contact onderhouden. .M. Scharioo 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

468 
1.549 
1.475 

510.000 

3.671 
1.259 
7.400 
2.803 
6.155 
6.610 

7.126 
15.383 
2.952 
3.795 

39.369 
2.767 

11.177 
15.726 

124.423 
4.316 

17.368 
19.417 
29.165 
70.319 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

T 

513.492 

•' ; ! • ' • , 

27.898 

'/ 

98.295 

265.008 

904.693 

volgde een door het ministerie van \WC 
aangeboden cursus 'Vrouw en Management' 
in De Baak te Noordwijk.Wegens overbelas
ting van de restaurator van het Rijksmuseum 
van Oudheden werd op het terrein van de 
de samenwerking tussen beide in; >tellingen 
beëindigd. De reiniging van munten en 
penningen wordt nu uitbesteed aan de 
firma Archeoplan te 
neelsformatie bleef 

Verzelfstandiging 

Delft. De 
ongewijzî  

De voorstellen tot \erzelfstanc 
rijksmusea hebben in 1990 de 

vaste perso-
d. 

igir 
wei 

g van de 
kzaam-

heden van het Penningkaiiinet nog maar 
weinig beïnvloed. > 
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PERSONEELSBESTAND PER 31-12-1990 HETKONINldJiK 
PENNINGKABIMÉT 

niw. H.S. Frielink, huishoudelijk medewerker (5/10) 
drs H.W. Jacobi, directeur en conservator munten na 1800 en papiergeld (10/10) 
mw. H.C. Koene, secretaresse (10/10) 
drs A. Pol, conservator middeleeuwse en moderne munten tot 1800 (10/10) 
mw. M.H.W.M. Rombouts-Hoorn, educatief medewerker (8/10) 
mw. drs M. Scharloo, conservator penningen en zegelstempels (10/10) 
mw. C.G. SchoUaardt, bibliothecaris (8/10) 
dr J.P.A. van der Vin, conservator antieke munten en gesneden stenen, tevens plaats
vervangend directeur (10/10) 

rapport Zoeklicht op zelfstandigheid, aange
boden aan de Tweede Kamer in juni 1989, 
is het onderzoek naar de mogelijkheden van 
verzelfstandiging van de rijksmusea op twee 
sporen voortgezet. De verzelfstandiging 
buiten de Rijksoverheid (externe verzelfstan
diging) wordt door de Overleggroep Extern 
Verzelfstandigingsonderzoek Rijksmusea 
en overige museale instellingen (OEVeR) 
onderzocht. In het rapport Externe verzelf
standiging belicht, van 18 september 1990, 
heeft de overleggroep het eerste verslag van 
haar werkzaamheden gedaan. De verzelf
standiging binnen de Rijksoverheid (interne 
verzelfstandiging) wordt onderzocht in een 
proefproject met zes rijksmusea. In dit 
Project Maximale Zelfstandigheid (PMZ) 
worden de mogelijkheden en onmogelijk
heden van een zelfstandiger beheer binnen 
de regels voor rijksinstellingen in de praktijk 
beproefd. In zogenaamde satellietgroep-
vergaderingen wisselen de deelnemers aan 
het project hun ervaringen uit met collega's 
van de instellingen, die in 1990 nog niet bij 
dit project betrokken waren. Gedurende het 
verslagjaar was het Penningkabinet in de 
persoon van H.W. Jacobi of J.P.A. van der 
Vin op de vergaderingen vertegenwoordigd. 
Met ingang van 1991 zal het Penningkabinet 
ook zelf deelnemen aan het PMZ-project. 
Op 25 september werd voor het gezamen
lijke personeel van het Penningkabinet en 
het Rijksmuseum van Oudheden een eerste 
\-oorlichtingsbijeenkom,st gehouden over de 
stand van zaken bij het verzelfstandigings
onderzoek. 

Automatisering 
De automatisering heeft dit jaar weer 
een flink beslag op de tijd vaaH.W. Jacobi 
gelegd. Evenals de vorige jaren maakte 
hij deel uit van de Stuurgroep Museale 
Automatisering (SMA) die de Hoofddirecteur 
Cultuurbehoud (HCB) adviseert bij de toe
kenning van subsidies ter stimulering van 
de automatisering bij de Nederlandse mu
sea. In verband met de beëindiging van de
ze speciale subsidie per 31 december 1990 
is de stuurgroep in december opgeheven. 

De grote belangstelling van vele instel
lingen om de gegevens van hun numisma-
tische collecties in een geautomatiseerd 
gegevensbestand op te nemen leidde regel
matig tot vragen. In een poging om voor 
alle wensen met een numismatische data
base een oplossing te bieden heeft 
H.W. Jacobi met hulp van de wetenschap
pelijke staf een uitputtende overzichtslijst 
gemaakt van velden die gebruikt kunnen 
worden. Een voorlopige versie van deze 
lijst is uitgebracht onder de naam Moeder
formulier voor de beschrijving van munten. 

Nederland. Willem II. 
rijksdaalder 1841 
(zilver, 38mm) 
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GELD VAN HET 
KONINKRIJK 

HETKOHINKLUK 
PENNINGKABINET 

K. Piitto. affiche 
voor 'Geld van het 
Koninkrijk'. 1989 

Xederland. Minisier 
van Financiën, 
mnntlnijet 10 gulden 
15 januari 1897 
(papier, 168x97mm) 

penningen en papiergeld. Op een bijeen
komst van het Subcommittee Numismatics 
and Computer van de International Numis
matic Commission (CIN) op 22-25 maart in 
Düsseldorf is deze lijst uitgebreid bespro
ken. In discussie met buitenlandse collega's 
is de lijst op een aantal punten veranderd 
en aangevuld. Door tijdgebrek zal de 'defi
nitieve' versie van het moederformulier pas 
in 1991 uitgebracht kunnen worden. 
Wel was het mogelijk een eenvoudige basis
registratie, die ook de minimale beheers-
gegevens omvat, uit te brengen (zie hier
voor het in dit nummer van De Beeldenaar 
opgenomen artikel over 'Basisregistratie 
van numismatische voorwerpen' door 
H.W. Jacobi). Deze basisregistratie is ook 
het uitgangspunt geweest bij het bepalen 
van de inventarisatienormen voor de vast
legging van numismatische vooraerpen 
voor het Deltaplan. Bij de inventarisatie van 
de in 1989 verworven collectie luchtvaart
penningen werden de beschrijvingen voor 
het eerst in de computer ingevoerd, volgens 
een op het moederformulier gebaseerd 
format. Ook de Romeinse vondstmunten in 
Nederland worden nu alle in een geautoma
tiseerd gegevensbestand verwerkt. O.a. aan 
het Rijksmuseum Amsterdam werden advie
zen over de vastlegging van collectiegege-
vens verstrekt. 

Tijdens een bezoek aan de MacWorld 
Expositie, op 10 mei te Amsterdam, werden 

linnen,... 
t *iHiWibi. UM a n ,T irtrtnm HR Mdai M . 
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de eerste kontakten gelegd met de firma 
IHM te Haarlem. Samen met IHM is een in
teractief informatieprogramma in kleur voor 
gebruik in onze tentoonstelling ontwikkeld. 
In december konden voor dit doel twee 
kleurencomputers (IVlacintosh IISI) aange
schaft worden, waarop het programma in 
januari 1991 aan het publiek in gebruik ge
geven kan worden. 

Bij het inventarisatie-onderzoek in het 
kader van het Deltaplan is geconstateerd dat 
onze registratiemethode van numismatische 
voorwerpen kwetsbaar is. Samen met de 
firma IHM is een plan opgesteld om de be-
heersgegevens van de collectie samen met 
een afbeelding in kleur in een geautomati
seerd gegevensbestand op te nemen. 
Gezien de relatief hoge kosten die hiermee 
gemoeid zijn, is een toepassing in het kader 
van het Deltaplan nog onzeker. 

VERZAMELINGEN 
Deltaplan 
Het Ministerie van ^'VC luidde in 1990 
de noodklok over het voortbestaan van 
het Nederlands culturele erfgoed in de rijks
musea. Om de achterstanden in registratie. 

Nederland. 
Withelmina. stuiver 
192.i (koper-nikkel. 
lS.\lHmm) 
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conservering en restauratie te inventariseren 
werd een aantal onderzoeken uitgevoerd in 
de musea. Het steeds maar weer op korte 
termijn moeten leveren van gegevens voor 
het Deltaplan leverde gedurende het gehele 
jaar een extra werkbelasting voor direkteur 
en conserv-atoren. Als voordeel staat daar 
tegenover dat we nu beschikken over een 
goed overzicht van de situatie bij het 
Penningkabinet. De resultaten van de 
onderzoeken in alle rijksmusea zijn gepubli
ceerd in de uitgave Bedreigd Culluiirhezit. 
Deltaplan voor het cultuurbehoud (met bijla
gen), verschenen in december 1990. 

De Stichting Research voor Beleid kreeg 
van het Ministerie van \WC opdracht om 
een onderzoek te doen naar de inventari
satie- en registratieachterstand bij de 
Nederiandse rijksmusea. De globale resulta
ten van dit onderzoek zijn breed uitgemeten 
in de pers. De inventarisatietoestand werd 
vastgesteld door het nemen van steek
proeven in de inventarisboeken en in de 
collectie. Hierbij waren de conservatoren en 
bibliothecaris behulpzaam. Vergeleken met 
de meeste andere instellingen bleek de 
registratie bij het Penningkabinet in grote 

lijnen zeer goed te zijn. De normen van het 
Ministerie werden alleen niet bereikt voor 
wat betreft de standplaatsregistratie en de 
vaststelling van de juridische status van de 
voorW'-erpen. Ook zijn de verantwoordelijk
heden van collectieregistratie en collectie-
beheer niet gescheiden. Volgens de normen 
van 'W\'C zouden alle objecten genummerd 
moeten worden, maar gezien de aard van 
de collectie is dit niet wenselijk. Om volle
dig aan de eisen van het ministerie te vol
doen zouden eerst alle registratiegegevens 
gecontroleerd en in één systeem samenge
voegd moeten worden. In combinatie met 
een aanwezigheidscontrole zouden alle 
voorwerpen nauwkeurig gewogen moeten 
worden. Voor een betere individuele 
vastlegging dan met wegen mogelijk is, 
zouden ook bepaalde delen van de 
collectie gefotografeerd moeten worden. 
Zonder is dit werk aan de ca. 200.000 
voorwerpen geschat op 833 weken! 
De huidige registratieachterstand (voor
werpen die nog ingeschreven en in 
de collectie ingevoegd moeten worden) 
wordt geschat op 118 weken. 

De materiële conditie van de museum-

HETKONINKuik 
PENNINGKABINET 

ktwik'-artikel naar 
aanleiding van Geld 
van het Koninkrijk' 

MUNTENBEURS HOLLAND COIN FAIR IN LEIDEN 

Oma zal ook nog wel wat munten herkenneÈ 99 

LEIDEN — Een kwartje 
uit 1890 kan ruim duizend 
gulden waard zijn, een 
Gelderse Gouden dukaat 
uit de zeventiende eeuw 
slechts vierhonderd gul
den, terwijl een verkeerd 
geslagen Julianadubbellje 
weer zeventig gulden kan 
opleveren. 

portemonnee om te keren en 
hun getuk te beproeven bij de 
24 mu nth ande fate n in het 
Hijksmuseum van Oudheden 
aan het Rapenburg. Vandaag 
is de toonaangevende munten-
'jeurs geopend. Het achter het 
Tiuseum gelegen Koninklijk 
Penningkabinet draagt zorg 
voor verschillende exposities 
tijdens de beurs. Kortom: drie 
dagen lang draait alles om 
geld in de Sleutelstad. 
Bibliothecaris Christel Schol-
laardt is ervan overtuigd dat 
de nieuwe expositie van het 
Penningkabinet „Geld van het 
Koninkrijk, Nederlands geïd 
van 1614 tot 1990" heel veel 
mensen zal trekken. De ten
toonstelling wordt t^elijk met 
de HollanaCoin Pair geopend. 
De meeste mensen in Neder
land verzamelen volgens haar 
Nederlands geld. Lokkertjes 
zijn een complete Série gouden 
afslagen van de munten van 

ÏS| 

Koning Willem III, leet zeld
zame muntbiljetten vanaf 
1846, de bekende zilverbons 
vanaf 1914. Uniek is het eerste 
25 gulden biljet van de Neder
landse Bank van 5 april 1914. 
,,Maar als oma komt kijken, 
zal ze ook nog wel het een en 
ander herkennen", weet 
Schollaardt. 

Gigantisch 
De nieuwe tentoonstelling is 
slechts een klein onderdeel 
van de gigantische CMaUectie 
van het kabinet. De collectie 
omvat een kwart miljoen 
voorwerpen. Het oudste voor
werp is een rolzegel van 3000 
jaar voor Christus en „in Bel
gië zijn pas nieuwe vijftig cen-
timesstuKken ingevoerd, die 
hebben we ook". Met wisse
lende tentoonstellingen wordt 
geprolieerd loveel mogelijk 
van de collectie te laten zien. 
Overigens is dit kabinet de 
enige wetenschappelijke in
stelling op dit gebied, de bi
bliotheek is uniek. 
Ook 's Rijks Munt lal zich tij
dens de nationale muntenma-
nifestatie in Leiden niet onbe
tuigd laten. Het jaar 1990 staat 

jaar vorstinnen. Vanaf 1890, 
na de dood van Koning Wil
lem, UI, heeft in Nederland 
een vorstin gereageerd. De 
eeuw „vrouwelijke overheer
sing" werd Ingezet door de 

weduwe van Vi'illem UI. Ko
ningin Emma, die regentes 
werd voor de nog minderjarige 
Wilhelmina, Een voorproefie 
van de tentoonstelling „100 
jaar vorstinnen op munten en 
penningen" die 's Rijks Munt 
in april organiseert wordt ge- • 

feven tijdens de Holland Coin 
'air.. . 

Medewe[;kera van het Konink
lijk Penningkabinet traceren 
en laxeren tijdens de beurs de 
voorwerpen die bezoekers 
hebben meegebracht. „Je kunt 
het vergelijken met het pro
gramma Kunst en Kitsch", 
legt de bibliothecaris uit. 
,,Maar we kunnen de waarde 
echt niet precies schatten. We 
kunnen wel vertellen wat lo'n 
munt of penning r^ een vei
ling heeft opgebracht of wat 
een handelaar er ongeveer 
voor geeft. Het hangt van zo
veel factoren at. Bijvoorbeeld 
de staat van het voorwerp. Zo
dra er een krasje op een munt 
zit, daalt dé waarde onraiddel-
lijii. Do, allermooiste kwaliteit 
krijgt de aanduiding Fleur de 
Oom, Zo'n munt is nooit irt 
omloop geweest en met een 

uit de 
, irdt. 

De bibliothecaris heeft lo vlak 
voor de opening nog „geen 
idee" over hetgeen de munt-
handelaren mee zullen nemen 
naar de beurs. Ze verwacht 
dat er in hoofdzaak Neder
lands geld wordt aangeboden, 

een zilveren Willem II rijksdaalder uit 1648. 

Lcidenaars die een schat in de 
Leidse bodem hebben gevon
den 

maar „er zullen ook wel wat 
antieke munten te koop zijn". 
De handelaren hebbeyi hun 
kraampjes opgesteld in de Taf-, 
feh-/aal van het museum. De' -p , 
vondsten van de bezoekers "Ot m e t gOUQ 
worden met spanning afge- Die kans zit er namelijk alttjd 

nog in. Twee Betuwse vrien-wachl. Misschien zijn er nog 

den vonden in 1981.1^^ 
beeld tijdens het gnB>*1S 
een sleuf toevall^ eaiJM^ 
541 goud- en 37 l ü v ^ ^ g ; 
een spectaculaire hcÉi^»"; 
munten uil onder mW**': 
tiende en zeventientlt «*• 
De oparavmg wordt^^fW*: 
van Randwijk genoé»-g^ 
helft van do „pot m^pw* 
inmiddels geveild. De""^ 
helft zou m septeSbef P 
worden geveild. Vdto 1» 
rens Sehulman uit BWH; 
had de munten ai ojfedlpi, 
Voordat het echt» WB. 
kwam werd Schulna <i«f 
vallen en ontdaan fu ^ 
vondst van Randw^ DW. 
veel geluk en gnk inal 
slaagde de politie vaaBiasa 
erin de overvallers ÖKÖK-
halen en de gestolen wtw-
pen weer letterlijk bmeni* 
ter te brengen. Het ntfoisl 
was een meter diep bi jaüt 
vuilniszakken begraveatnE 
in het grondwater "tsmt 
staan. Sehulman zal ditMrii 
gedeelte van de vopdfl»!! 
februari alsnog ve^raa» 
sum. Belangs te tiendes ban 
een belangrijk deel m i 
vondst komen bewonöwS 
dens de beurs in hettasi 
aan hei Rapenburg ZtïEfr 
land Coin Fair iS *»«' 
om zea uur geopêöd Itrp 
zaterdag 3 februari 'p.<*'^. 
van tien tot vijfiJürpte 
zondag 4 februari Ssdi 

• vijf uur, .~.r.M 
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Flora, carnet' 
IHe eeuw (agaal. 
46.x3lmml 

vüor\\'erpen werd eveneens onderzocht, 
üit een steekproef \'an een medewerker van 
het Centraal Laboratorium \()()r Onderz.oek 
van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap 
bleek dat er weinig behoefte aan restauratie 
bestond, maar dat er wèl ingrepen nood
zakelijk zijn bij de klimaatbeheersing en de 
opbergmethode \'an de Noorwerpen. 
De algemene conserveringstoestand \an de 
collectie bleek in vele gevallen slechter te 
zijn dan was verwacht. Op een deel van de 
voonverpen werd een begin van 'spotvor-
ming' aangetroffen. De consen'ering van 
vooroerpen van onedel metaal zal de groot
ste aandacht vragen, inaar ook voor een 
groot aantal stukken van zilver is een 
schoonmaak-behandeling noodzakelijk. 
Gouden xoonverpen leveren ook bij 
eeuwenlange bewaring geen problemen op. 
Deze achterstand in conservering zal de 
komende jaren ingehaald moeten worden. 
De aanwezigheid van veel vocht en stof in 
de lucht laat op de lange duur sporen na op 
de collectie. Een groot deel van de munt-
houders en penningbakjes is na een eeuw 

Romeinse soklaleii 
rond een trofee, 
camee 2L'eeuw I onyx. 
j4.x29mm> 

geleidelijk aan vervanging toe. gezien de 
matige kwaliteit van het gebruikte papier 
en karton. 

In het Deltaplan werd e\eneens aan
dacht geschonken aan de bouwkundige toe
stand van het kantoorgebouw, de expositie
ruimte en het depot. Dit onderzoek vondt 
plaats door de Rijksgebouwendienst, in 
samenwerking met de Centrale Directie 
Apparaatszorg van het Ministerie van W\''C. 
De kwaliteit van het kantoorgebouw en de 
expositieruimte bleek bevredigend; voor de 
depotruimte zijn aanvullende voorzieningen 
zoals een goede klimaatbeheersing noodza
kelijk. 

De staat van conservering van het muse
ale deel van de bibliotheekcollectie is heel 
behoorlijk. Een nader onderzoek naar de 
verzuring van boeken uit de 19e eeuw zal 
Ixgin 1991 plaats \inden. Voorrang bij de 
restauratie zal gegeven worden aan de col
lectie veilingcatalogi en aan de munttarief-
boekjes. Bij beide collecties is het bindwerk 
veelal in slechte staat of ontbreekt het ge
heel. 

Beheer 
De in het xorige verslagjaar begonnen inter
ne verschuiving van delen van de collectie 
- nodig geworden door de overî irenging 
van de verzameling naar het definitieve 
depot - werd voortgezet. Helaas is het nog 
niet gelukt deze werkzaamheden in 1990 
af te ronden. De achterstand in de inven
tarisatie van de afdeling Middeleeuwse en 
moderne munten kon ook in 1990 niet wor
den ingelopen. Doordat gedurende het ver
slagjaar zeer veel tijd aan andere zaken be
steed moest worden, liep de in\entarisatie-
achterstand opnieuw verder op. 
Drs P. Krenning begon als vrijwilliger 
aan een catalogus van de munten van 
Batenburg, maar door het aan\'aai"den van 
een betaalde functie elders was hij niet in 
staat dit werk af te ronden. De imentarisatie 
\ an de collectie luchtvaartpenningen van 
C. Wijdooge werd ter hand genomen door 
een vrijwilligster, mw. di's M. van Gemert. 
Zij slaagde erin bijna de gehele collectie te 
beschrijven, ahorens zij een betaalde func-
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tie bij 's Rijks Munt kreeg aangeboden. 
Het eerste halfjaar had de bibliotheek te 

kampen met personeelsgebrek, aangezien 
C. Schollaardt een deel van de werkzaam
heden van het secretariaat op zich nam in 
verband met de ziekte van H.C. Koene. 
Ook haar hulp bij de voorbereidingen voor 
de twee tentoonstellingen heeft \'eel tijd 
geëist en daarom werden er slechts 250 
nieuwe titels ingeschreven. Deze achter
stand zal in 1991 zo snel mogelijk worden 
ingehaald. 

Aanwinsten: schenking en overdracht 
Van de firma A.G. van der Dussen BV te 
Maastricht werd een vijfentwintigtal valse 
Griekse en Romeinse munten ten geschenke 
ontvangen. Ir F.A. Nelemans te Wassenaar 
schonk enkele koperen muntjes van het 
Ethiopische koninkrijk Axum, daterend van 
de 6e-8e eeuw. 

De ruim 130 gouden en zilveren munten 
uit de merovingische periode, welke door 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek in 1988 te Remmerden 
waren opgegraven en in het vorige verslag
jaar voor wetenschappelijke bewerking naar 
Leiden waren overgebracht, zijn thans for
meel in bezit gekomen van het Koninklijk 
Penningkabinet. Op 26 januari 1990 nam 
de Minister van ^WC het besluit dat deze 
uiterst belangrijke muntschat in het 
Koninklijk Penningkabinet geplaat.st zal 
worden. Het is bijzonder verheugend dat 
daarnaast ook - dankzij een extra krediet 
van WVC voor 'uitzonderiijke spoedaanko
pen' - de rechten van enkele particuliere 
vinders en een grondeigenaar konden 
worden overgenomen; slechts één van de 
vinders kon niet overtuigd worden van het 
wetenschappelijk belang van de verkoop 
van zijn exemplaren aan het Penning
kabinet. De gemeente Rhenen zag af van 
effectuering van haar rechten als grondeige
naar, zodat de vondst nagenoeg compleet in 
het Penningkabinet is gekomen. Hiermee is 
het beheer erover in één hand gelegd, het
geen van belang is voor het behoud van de 
voorwerpen en voor de toegankelijkheid in 
verband met onderzoek. Aan de oemeente 

Rhenen is een toezegging gedaan voor lang
durig bruikleen van een representatieve 
selectie uit de vondst ten behoeve \an het 
plaatselijke Streekmuseum 'Het Rondeel'. 

De afdeling munten van Middeleeuwen 
en Nieuwe Tijd werd in 1990 verrijkt met 
diverse schenkingen. Het tweede deel van 
de in vijf jaarlijkse termijnen over te dragen 
.schenking-Houben (muntgewichtdozen, 
muntweegapparatuur en muntgewichten 
etc.) werd in ontvangst genomen. 
De Stichting Nederlandse Penningkabinetten 
droeg een drietal munten over: een penning 
van Dirk VII of Willem I (ca 1200) van 
Holland met op de voorzijde een adelaar 
en op de keerzijde een kruis met de letters 
i'AX, een adelaargroot van Jan I of II ca 
1280-1337 van Kuinre en de in het vorige 
verslagjaar bij 'vondsten' vermelde achtste 
meeuw van Ammerzoden onder Willem 
van Wachtendonk (1405-1429). Van mw. A. 
Delmee werd een tweetal munten verkregen 
uit de vondst Ouderkerk a/d IJssel 1989, 
waarvan vooral een ongedateerde Kamper 
schelling uit de jaren I68I-I691 genoemd 
moet worden. Tenslotte verdienen enkele 
kleinere schenkingen van B. Nijman en 
R. Jongejan nog vermelding. 

Door dr A.G. Klarenbeek werd een aan
tal penningen met inscripties geschonken 
uit het bezit van prof. dr M.J. Sirks (1889-
1966), de eerste hoogleraar genetica aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. De Tweede 

DiS lEN KRACHT 
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K.Piilto. affiche voor 
Vestenen kracht'. 
1990 

terrine, Ueeeuiv 
I verguld zilver en 
geëmailleerd en 
met stenen bezet. 
280x180mm); deze 
terrine met stenen uil 
zowel de klassieke 
oudheid als uit de 
16e-17e eeniv is 
waaKchijnlijk te 's-
Gravenhage speciaal 
gemaakt voorAmalia 
van Solms. de echtge
note van stadhouder 
Fredeiik Hendrik 
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Romei)}c>}i. .\ero 
Caesar, didrachme 
41-54. Ephese (zilver. 
Umm: veiling 
Kricheldorf. 25 mei 
1990) 

Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te 
's-Gravenhage droeg een penning over van 
de stad Dijon, uitgereikt aan A.W.L. Tjarda 
\an Starkenborg Stachouwer ter gelegenheid 
van de verlening van het ereburgerschap. 
Een gouden penning, gegraveerd ter gele
genheid van het 50-jarig huwelijk van Johan 
van Geulen en Maria Anna du Bariy in 1748. 
werd geschonken door de Stichting 
Nederiandse Penningkabinetten (zie ook 
het in deze aflevering \'an De Beeldenaar 
opgenomen artikel over 'De factor tijd' door 
M. Scharloo). De Gemeente Ede schonk 
haar nieuwe zilveren erepenning, ven'aar-
digd door Marianne Letterie (1990) en de 
Vereniging van Bestuurskunde gaf de pen
ning behorend bij de G.A. van Poeljeprijs 
(1990), eveneens door Marianne Letterie. 
Eric Claus schonk zijn penning van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam (1989). 
Twee penningen werden geschonken door 
de bekende Finse beeldhouwer Kauko 
Riisiinen. 

De Amerikaanse FIDEM-delegatie schonk 
de penning Homage to Crazy Horse (1990) 
door Eugene Daub. 

Aanwinsten: aankopen 
Het zwaartepunt \an de aanwinsten lag zo
als gebruikelijk bij de Nederiandse betaal
middelen en penningen. De collectie antie
ke munten en gesneden stenen onderging 
in 1990 slechts een geringe uitbreiding. 
Aangekocht werd een zilveren didrachme 
uit Ephese. geslagen onder Claudius (41-54) 

Putten 1990: ca 60 
zilveren penningen, 
sterlingen en groten 
- door brand samen-
gesmollen, verborgen 
ca 7J00 (zilver 
52x46mm: particiilie 
re collectie) 

op naam van Nero als prins. Op de keerzij
de staat de muntwaaixle DIDRACH.MOX voluit 
geschreven, wat bij antieke munten zeer on
gebruikelijk is.Te\ens werd ten behoeve van 
de expositie over de gesneden stenen een 
schelpcamee gekocht als een eigentijds 
voorbeeld van de Italiaanse massa-produktie 
van dit soort \'oorwerpen. 

Onder de aanwinsten \oor de afdeling 
Middeleeuwse en moderne munten bevin
den zich vele interessante stukken, waar\-an 
een aantal aparte vermelding verdient. 
Uit de \roege middeleeuwen zijn dat een 
Frankische tremissis van Gracianopolis = 
Grenoble (ca 625) en een .sceat van koning 
Eadberht van Northumbria (737-758), beide 
gevonden in Noord-Holland. Van het graaf
schap Holland werd een unieke halve pen
ning van Jan I (1296-1299) verwor\'en. 
Uit het graafschap Loon kwam een in 
Gangelt geslagen penning van Dirk III 
(I33I-I36I) in het Penningkabinet, evenals 
een brabantinus van Valkenburg geslagen 
onder Walraven \an Borne (1356-1378). 
Tot slot kan bij de aanwinsten nog worden 
vermeld een 15e eeuwse muntspeld met 
voorstelling ontleend aan de Vlaamse nobel. 

Ook dit jaar werd weer een aantal be-

— o'^ - ^ 

Franken. 
(jracianopoliSi'Domni 
cuts, tremissis ca 625. 
(goud. I2mm: aan
koop vinder): gevon
den te Hargen 
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langrijke papieren geldmiddelen vere'orven, 
waarbij naast de Nederiandse bankbiljetten 
en muntbiljetten vooral aan noodbiljetten 
voorrang gegeven werd. Daarnaast werd 
ook de verzameling buitenlands papiergeld 
uitgebreid. Op dit gebied is het niet moge
lijk naar compleetheid te streven. Wel kan 
door het opnemen van enkele lagere waar
den van ieder land de overgang van munt
geld naar papiergeld gedocumenteerd wor
den. Minder gelukkig was het Penning
kabinet met de aankoop van een uiterst 
zeldzaam biljet van de West-Indische Bank 
uit 1829, dat bij nader inzien een vervalsing 
bleek te zijn. Gelukkig kon dit biljet (zonder 
schade voor het Kabinet) geretourneerd 
worden. 

Aan de afdeling penningen werd o.a. 
een aantal moderne buitenlandse penningen 
toegevoegd. Het streven is om een repre
sentatieve collectie van hedendaagse buiten
landse penningkunst 'in huis' te hebben, net 
zoals dat in het verleden gebeurde. \̂ m 
Franse penningmakers werd aangekocht 
Miisée d'Orsay door Gae Alenti. Herdenking 
Eerste Wereldoorlog in 1988 door Michel 
Durand Mégret, Opéra op de Place de la 
Bastille door Carlos Ott en Amsterdam door 
Johanna Ebertz. Van de recente uitgaven 
van de British Art Medal Society werden 
aangekocht Sisyphus door Jane McAdam en 
Prisoner of Conscience door lan Rank 
Broadly. Op een Duitse veiling werd een 
stuk door J. Buchheim (2e helft 17e eeuw) 
verworven, duidelijk geïnspireerd op een 
huwelijkspenning van Pieter van Abeele. 
Van de nieuwe Nederiandse penningen wer
den o.a. aangekocht Vincent van Gogh door 
Co Westerik en Vrouw en vogel door Fons 
Bemelmans. 

Bibliotheek en Arclüef 
Gedurende het verslagjaar werden ruim 
200 publicaties aangeschaft. Een interes.san-
te aanwinst vormt de aanschaf van 27 jaar
gangen van The Numismatist, een uitgave 
van de American Numismatic Association. 
De bibliotheek van het Penningkabinet is 
nu in het bezit van de jaargangen 1957 t/m 
1983 en vanaf 1986 tot heden. Aan het 

Kamerstukkenproject, dat beoogt een volle
dig overzicht samen te stellen van alle 
muntzaken die ooit in de Tweede Kamer 
zijn behandeld, kon in 1990 wegens buiten
gewone belasting van de bibliothecaris geen 
tijd worden besteed. Het knipselarchief 
werd bijgehouden door H.C. Koene. 
De ordening en schoning van het archief 
kon door tijdgebrek in het verslagjaar geen 
enkele aandacht krijgen. Naar het zich laat 
aanzien zal in het voorjaar van 1991 met de 
conversie begonnen kunnen worden. 
Door tijdgebrek is de daadwerkelijke invoe
ring van titels in het bibliotheekprogramma 
ernstig vertraagd. 

Bruiklenen van het Penningkabinet 
Het Penningkabinet honoreert jaarlijks een 
groot aantal bruikleenverzoeken van andere 
instellingen ten behoeve van tentoonstellin
gen. De benodigde tijd om bruikleenaan-
vragen af te handelen verschilt aanzienlijk 
per afdeling: in 1990 werden 20 antieke 
munten in bruikleen gegeven, 42 middel
eeuwse- en latere munten, 17 stuks papier
geld en 219 penningen. De organisatie en 
verzending van de Nederlandse penningen 
aan de tentoonstellingen van de Federation 
Internationale des Médailles werd door 
de vroegere gedelegeerde, mw. drs G. 
van der Meer, en de nieuwe gedelegeerde, 
mw. drs M. Scharioo, samen verzorgd. 

MUSEALE AKTMTEITEN 
Tentoonstellingen 
De beide tentoonstellingen die het 
Penningkabinet dit jaar geproduceerd heeft, 
legden een zeer groot beslag op de tijd van 
de betrokken conservatoren en vooral op 
de tijd van de educatieve medewerker. 
De tastbare vorm van dit belangrijke 'muse
ale produkt' en de enthousiaste reacties van 
het publiek schenken echter veel voldoe
ning. In 1990 hebben 99.095 mensen een 
bezoek gebracht aan het Rijksmuseum van 
Oudheden en Rijksmuseum Het Koninklijk 
Penningkabinet tezamen. 

Op 2 februari 1990 werd de expositie 
Geld van het Koninkrijk, Nederlands geld 
van 1814-1990 geopend door de directeur 

HET KONINKLIJK 
PENNINGKABINET 

Holland. Jan 11296-
1299: halve penning, 
Dordrecht (zilver, 
12mm; veiling Coin 
Investment 19 novem-
her 1990) 
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BRUIKLENEN VAN HET PENNINGKABINET 1990 

Amsterdam 
Allard Pierson Museum: 8 Ktniskisclie munten en 
1 aes gra\e, voor DeEtniskeii in het \oorden (septem
ber 19891 m maan 1990) 
Amsterdams Historisch Museum: S Chinese munten, 
voor Chinezen in Nederland(25 oktober 1990 t/m 
6 januari 1991) 
Apeldoorn 
Rijksmuseum Paleis Het Loo: 4 Nederlandse munten 
uit de periode 1892-1897, voor Wij zijn er nog. 
Het regentschap van Koningin Emma. 1890-1898 
(4 november 1989 t/m 4 maart 1990) 
Rijksmuseum Paleis Het Loo: 12 munten en 1 strooi-
penning. \'oor Theatervan Slaat(2') september 1990 
t/m rfebruari 1991) 
Assen 
Drents Museum: 1 penning voor goed gedrag', voor 
Maatschappij van Weldadigheid(l'i mei t/m 1" juni 
1990) 
Drents Museum: 3 penningen van Zijl, voor Lamliertus 
Zijl 1866-1947(29 september t/m 25 november 1990) 
Bergen op Zoom 
Gemeentemuseum Markiezenhof: 9 penningen uit de 
17e-18e eeuw met huwelijkssymbolick, voor Kent en 
venint... '(1 september t/m 29 oktober 1990) 
's-Gravenhage 
Haags Gemeentemuseum: 9 penningen uit de 
17e-18e eeuw met huwelijk.ssymboliek, voor 'Kent en 
versint... (20 januari t/m 18 maart 1990) 
Groningen 
Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen: 1 Romeinse 
denarius, voor Rondom de dichter Leopold (11 mei t/m 
21 juni 1990) 
Universiteitsmuseum: 1 penning op Van Swinderens 
jubileum in 1832, voor Theodorus van Swinderen 
(6 september t/m 3 december 1990) 
Haarlem 
Stedelijk Gymnasium: 1 penning van De Wijs uit 1717, 
voor Geleerdheid grijnst aan alle kanten (9 februari 
t ni 9 maart 1990) 
Leeuwarden 
Museum Princessehof: 1 geuzenpenning en 1 broche 
van een rijksdaalder 1850, voor Turkomanie. de 
Turkse invloed op de Nederlandse ciiltimr(2 maart 
t/m 2 juni 1990) 
Leiden 
Museum De Lakenhal: 2 toegangs|X'nningen voor 
de Amsterdamse hortus botanicus van ca, 1770, voor 
Planten in beeld (27 april t/m 24 juni 1990) 
Lelystad 
Rijkswaterstaat, direktie Flevoland: 2 muntbiljetten en 
1 boek, voor Hollands Atlantis, polderlandschap in 
perspectief (2\ september t/m 2 oktober 1990) 
Middelbui^ 
Zeeuws Museum: 9 penningen uit de 17e-18e eeuw 
met huwelijkssymboliek, voor Kent en versint... 
(16 juni t m 19 augustus 1990) 
Nijmegen 
Provinciaal Museum G,M, Kam: 2 gouden munt-
sieraden en 4 munten uit Romeinse tijd en vroege 
middeleeuwen, voor Schatkamer van Gelderse oud
heden (15 december 1989 t/m 6 mei 1990) 
Roermond 
Gemeentemuseum Roermond: 9 penningen uit de 
17e-18e eeuw met liuwclijkssymboliek, 1 mimt en 

2 penningdoosjes uit de 17e-18e eeuw. voor Kent en 
versiut...' (7april 1990t/m4 juni 1990) 
Rotterdam 
Museum vtjor Volkenkunde: 8 penningen en 
5 leeuwendaalders uit de 16e-17e eeuw en 4 sokkels, 
voor Topkapi. vier eeuwen Hollanders in Turkije 
(23 maart t/m 2 september 1990) 
Belastingmuseum 'Prof. Dr Van der Poel': 12 nood-
geldbiljetlen en een knipsel, voor Rotterdams papier
geld (2') september t/m 22 november 1990) 
Schokland 
Museum Schokland: 1 perspexstandaard en 
1 penningdoosje (27 augustus t/m 1 oktober 1990) 
Schoonhoven 
Goud-. Zil\ er- en Klokkenmuseum: 67 penningen 
\an ca. 1960-1989 en 11 wissellijsten met foto's, voor 
Moderne penningkunst (M januari t/m 4 juli 1990) 
Utrecht 
s Rijks Munt: 26 penningen uit de periode 1898-1988, 
voor 100 jaar vorstinnen op munten en penningen 
(27 april t/m 28 september 1990) 
's Rijks Munt: 7 gouden en zilveren munten, voor 
De Nederlandse florijn in tal van facetten (19 oktober 
1990 t/m 28 februari 1991) 
Veendam 
Veenkoloniaal .Museum: 1 penning op het jubileum 
\"an Van Swinderen (1832). voor Eerbetoon aan grote 
mannen (15 december 1990 t/m 3 maart 1991) 
Venlo 
Goltzius Museum: 36 Nederiandse en Belgische 
penningen uit de jaren 1830-1840, voor Tussen twee 
tricolores(2i september 1990 t/m 7 januari 1991) 
Wageningen 
Museum De CasteeLse Poort: 2 Romeinse munten 
(half aprill990t,''m einde 1991) 

Frankfurt am Main 
Stadtische Galerie Liebighaus: 2 gesneden stenen, 
voor Polyklet (17 oktober 1990 t/m 20 januari 1991) 
Helsinki 
Helsingin Kaupungin Taidemuseo. Meilahti: 28 moder
ne Nederlandse penningen van 1986-1989. voor XXII 
FIDFJl 1990 Helsinki (\8\mivm 1 augustus 1990) 
Istanboel 
Topkapi Museum: 3 penningen van Van Bylaer 
(l6e eeuw) en 5 leeuwendaalders (l6e-17e eeuw), 
voor Topkapi. vier eeuwen Hollanders in Turkije 
(4 oktober t/m 18 november 1990) 
Leuven 
.Museum VanderKelen-Mertens: 1 gulden van Arenberg 
en 1 penning vf)or Anthonie \an Leeuwenhoek uit 
1697. voor Leinvn in munt en medaille (20 oktober 
t/m 2 december 1990) 
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van het Rijksmuseum van Oudheden, 
prof. dr G.J. Verwers, Tegelijkertijd begon in 
de Taffeh-zaal en in de ruimte voor tijdelijke 
tentooastellingen in het Rijksmuseum van 
Oudheden de Holland Coin Fair 1990. dè 
muntenbeurs van Nederland, Ongeveer 
2800 bezoekers bezochten gedurende dit 
weekeinde het museum en de beurs. 
De voorbereidingen voor Geld van het 
Koninkrijk vonden voornamelijk plaats in 
1989. De tentoonstelling werd inhoudelijk 
verzorgd door H.W. Jacobi, terwijl 
M.H.W.M. Rombouts-Hoorn verantwoorde
lijk was voor de uitvoering. De expositie 
behandelde het meest populaire gebied van 
de Nederlandse verzamelaars; het geld van 
het Koninkrijk der Nederlanden tussen 1814 
en 1990, In de vitrines was een overzicht te 
zien van alle typen munten, waarbij vele 
proefmunten, zeldzame jaartallen en bijzon
dere afslagen. Doordat alle typen getoond 
werden, waren enkele vitrines bijzonder rijk 
gevuld. Van het papiergeld werd slechts een 
keuze getoond; een compleet overzicht 
zou teveel ruimte innemen. Naast het 
geld van Nederland werd aandacht besteed 
aan munten en papiergeld van de o\x'rzeese 
gebiedsdelen. De ontwikkeling van de 

koopkracht tussen 1850 en 1990 werd aan 
de hand van een aantal rekeningen en po.st-
zegels op brieven getoond. De tentoonstel
ling eindigde met een computer, waarmee 
tegenwoordig bedrij\en en ook wel particu
lieren hun geldzaken regelen. De expositie 
duurde tot 13 januari 1991 en ondervond 
grote belangstelling van het publiek. De wat 
oudere bezoekers reageerden vaak verrast 
bij het herkennen van het geld uit hun 
kinderjaren. Als begeleidende publicatie 
was het boek Geld van bet Koninkrijk te 
koop, geschreven door H,W. Jacobi en 
E.J.A. van Beek. 

De tweede tentoonstelling van 1990 
werd op 22 juni geopend door mw. drs 
M. Zilverberg, directeur van Kunsthandel 
M. Zilverberg te Amsterdam en was getiteld 
De stenen kracht. 5000 jaar intagli en 
cameeën. Tijdens de opening en het 
daarop volgende weekeinde verzorgde mw. 
L. Rozendal een demonstratie steensnijden, 
waarvoor veel belangstelling bestond. 
Zij is een van de weinige steengraveurs 
die in Nederland werkzaam is. De tentoon
stelling werd inhoudelijk \'erzorgd door 
J.P.A. van der Vin en M.H.W.M. Rombouts-
Hoorn tekende wederom \'oor de realisatie. 

HET KONINKLIJK 
PENNINGKABINET 

M'clerlaiul. 
De Scikrlandsche 
Bank. WO gulden 
2 januari 1920 
(papier 217.xl27mm; 
aankoop Umrens 
ScbulmanBV) 
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HET l«>NINKIJ|K 
PENNINCKABINET 

Nederland, Giro-
kantoor Gemeente 
Amsterdam, 10 gul
den 14 maart 1923 
- niet uitgegeven 
(papier 131x101mm: 
veiling Laurens 
Schulman BV23 mei 
1990) 

M.E.R. Groen-van Andel werkte als vrij
willigster mee aan deze tentoonstelling. 
Centraal in de expositie stonden de drie 
functies van gesneden stenen: zegelen, be
zweren en versieren. Daarnaast kregen as
pecten als herkomst, wijze van produktie, 
het verzamelen van gesneden stenen in 
voorbije eeuwen en de situatie in de 20e 
eeuw waarin plastic de edelsteen af en toe 
gaat venangen, ruime aandacht. Het top
stuk van de collectie van het Penning
kabinet, de Grote Camee uit ca. 320 n.Chr., 
neemt bij deze expositie een centrale plaats 
in. De met gesneden stenen versierde gou
den terrine van Amalia van Solms - eigen
dom van het I^enningkabinet maar in lang
durig bruikleen gegeven aan het Amster
damse Rijksmuseum en voor deze gelegen
heid tijdelijk terug in Leiden - vormt een 
ander topstuk. Ook de hodogeketting van 
baron Van Hoorn van Vlooswijck neemt een 
prominente plaats in. Vanwege de grote 
kwaliteit van enkele mooie en beroemde 
stenen van de collectie leek het zo eenvou
dig om een mooie tentoonstelling samen te 
stellen. Al snel bleek echter, dat de kleinere 
stenen nauwelijks exposabel zijn en bij een 
aantal exemplaren bleef de uitgesneden 
voorstelling vrijwel onzichtbaar. Daarom 
werd voor deze tentoonstelling een speciale 
constructie bedacht voor het doorlichten 

van een aantal stenen. Zo kwamen kleur 
en afbeelding van het vooTO'erp veel beter 
tot hun recht. De grote 'open vitrine' in de 
linkerhoek van de expositiezaal is voor deze 
gelegenheid voorzien van demontabele 
glazen wanden, zodat er een kostbaar 18e 
eeuws verzamelaarskastje tentoongesteld 
kon worden. Deze glazen wanden kunnen 
naar verkiezing worden gebruikt in volgen
de tentoonstellingen. Met een relatief simpe
le handeling zijn zo de expositiemogelijk-
heden voor de toekomst uitgebreid. 
Een andere ingreep in de tentoonstellings
ruimte vormde de verwijdering van het 
schot tussen de twee achterste zuilen van 
de entreepartij. Zo is een veel luchtiger ge
heel ontstaan. Aan de twee achterste zuilen 
zijn kleine langwerpige vitrines gehangen, 
die een voorproefje op de beide tentoon
stellingen geven. Het reeds bestaande 
video-programma over de collectie gesne
den stenen van het Penningkabinet, enige 
jaren geleden gemaakt in opdracht van de 
Spaar en Voorschotbank te Surhuisterveen, 
werd speciaal aangepast voor de tentoon-
.stelling. Dankzij royale steun van diezelfde 
bank kon deze nieuwe versie geprodu
ceerd worden. Het enige jaren geleden 
geschreven boekje Gesneden stenen van 
M.E.R. Groen-van Andel werd als begelei
dende publicatie aangeboden. 
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Bruiklenen aan het Penningkabinet 
Om de tentoonstellingen van het 
Penningkabinet op het vereiste niveau 
te brengen, zijn bruiklenen absoluut nood
zakelijk. Dankzij de combinatie van munten, 
penningen, gesneden .stenen of papiergeld 
met andersoortige voorwerpen kan een 
suggestie van de historische context worden 
opgeroepen. Het resultaat is dat de bezoe
ker meer kan begrijpen van het zo moeilijk 
te exposeren materiaal. Mede dankzij de 
medewerking van een groot aantal instellin
gen en particulieren werden de tentoonstel
lingen een groot succes. Onze bijzondere 
dank gaat dan ook uit naar de volgende 
instellingen, die hebben bijgedragen aan 
de tentoonstelling Geld van het Koninkrijk: 
Belastingmuseum 'Prof. Dr Van der Poel' 
te Rotterdam, 's Rijks Munt te Utrecht, 
Postmuseum te 's-Gravenhage, Koninklijk 
Huisarchief te 's-Gravenhage, Gemeente
archief te Leiden, mw. J.M. Thijssen-van 
der Linden te Rijswijk. American Express 
te Amsterdam, Laurens Schulman bv te 
Bussum, BijkoFin te Diemen en Vlasveld 
Computers te Leiden. Voor De stenen 
kracht gaven de volgende instellingen en 
particulieren bruiklenen: Stedelijk Museum 
'De Lakenhal' te Leiden, Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden, Frans Hals Museum te 
Haarlem, Provinciaal Museum G.M. Kam te 
Nijmegen, mw. L. Rozendal te Wapserveen, 
drs E.P. van Dijk te Amsterdam en Jeannou 
Bijoux te 's-Hertogenbosch. 

Publiciteit en educatie 
Aan de tentoonstellingen van het Penning
kabinet w '̂rd bekendheid gegeven via uit
nodigingen, affiches en pensberichten. 
De affiches van de nieuwe tentoonstellingen 
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 tijd.schrif-
ten. Na de reeks tentoonstellingen van de 
afgelopen jaren valt er langzamerhand een 
zekere naamsbekendheid te bespeuren, het
geen een zeer verheugende ontwikkeling is. 
De gratis informatiebladen die bij iedere ex
positie in eigen beheer worden ver\'aardigd 
met behulp van desktop-publishing, vinden 
gretig aftrek bij het publiek. De inhoud van 
de informatiebladen is gebaseerd op de ten
toonstellingsteksten en biedt daarnaast aan
vullende gegevens en enkele illustraties. 
De vouwbladen worden samengesteld door 

HET KONINKLUK 
PENNINGKABINET 

Nederland. Gemeente 
Bergen op Zoom, 
1 gulden oktober 
1944 (papier. 
13l.\78mm: peiling 
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HET KONINKLUK 
PENNINGKABINET 

Finland. Siiomen 
Paiikki. 50 marbkaa 
1939- onkreip uil 
1926 (papier. 
I36xl20mm: aan
koop Laurens 
Scbulman BVi 

de \'erantw()ortielijke conserxator en de 
educatie\e medewerker. Tussen januari en 
juni 1990 zijn ongexeer 1400 exemplaren 
\an het informatieblad \an de in 1989 ge
opende tentoonstelling Holtzbey & Zoou 
meegenomen. Het \()u\\blad over Geld 
van het Koiüiikhjk was tot december goed 
voor een oplage \an 1600 stuks en die van 
Destenen kracht wvixl vanaf juni door 
ongeveer 1000 bezoekers aangepakt. 

Het aanle\eren van informatie voor arti
kelen in tijdschriften over de verzameling 
van het Penningkabinet of over specifieke 
onderwerpen als bijvoorbeeld muntvond-
sten nam veel tijd \an de educatieve mede
werker. Kr zijn 14 informatiepakketten toe
gestuurd aan scholieren voor spreekbeurten 
of werkstukken. 

Ontvangst van groepen 
Op 30 september w erden de Nederiandse 
leden van de Oriental Numismatic Society 
op het Penningkabinet ont\angen. 
Op 23 noNcmber bezochten tijdens het 
Hemsterhuis-symposion in Leiden een 
twintigtal wetenschappers uit verschillende 
Europese landen het Kabinet om een aantal 
gesneden stenen uit de collectie van Frans 
Hemsterhüis te kunnen zien. 

Groepen studenten-archeologie van de 
Leid.se en \'an de Groning.se Universiteit 
brachten een bezoek aan het Penning
kabinet om delen \an de collectie Griekse 
en Romeinse munten te bezichtigen. 
M.H.W.M. Rombouts-Hoorn \erzorgde een 
aantal rondleidingen door de verschillende 
exposities. 

Spreekuur en individuele vragen 
De individuele dienst\ erlening aan het 
publiek, het beantwoorden van de vele 
mondelinge en schriftelijke vragen, het de
termineren 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 de wetenschappelijke staf en 
de educatief medewerker Het wekelijkse 
spreekuur op woensdagmiddag wordt goed 
bezocht: het voldoet aan een duidelijke be
hoefte bij verzamelaars en vinders van mun
ten, waaronder veel eigenaars van metaal-
detectoren. In mindere mate dan vroeger 
het geval was. worden inlichtingen verstrekt 
over munten zonder vondst-herkomst. 
Het aantal \ragen \an munt\'erzamelaars 
inzake de echtheid van hun eigendommen 
is sterk verminderd en nieuwe vervalsingen 
worden niet meer gesignaleerd: de vraag 
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ƒ Buchheim, huwe-
lijkspenning naar 
Pieter van Aheele, ca 
1670 (zilver, 58mm; 
veiling Biisso Pens 
Nachf. 31 oktober 
1990) 

The Veitch Memorial 
Medal, ui^ 
1930 aan MJ.Sirks 
(zilver, 76mm; ge
schenk drA.G. 
Klarenheek) 

K. Rasanen, 
President Kekkonen 
Van Finland, 1980 
(brons. 71mm; ge
schenk kunstenaar) 
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naar oude en minder oude stukken is niet 
meer zo overspannen als tien jaar geleden 
en de markt voor vervalsingen is kennelijk 
ingestort. 

Bibliotheek 
In 1990 heeft het bezoekersaantal zich ge
consolideerd op ongeveer 500 personen, 
evenals het aantal uitleningen, namelijk 
305. De extra-operistelling op de eenste za
terdag van de maand wordt met gemiddeld 
twee bezoekers niet druk bezocht. Gezien 
deze geringe belangstelling wordt in 1991 
overw'Ogen of deze ser\'ice aan het publiek 
gecontinueerd zal worden.Veel tijd werd 
besteed aan de begeleiding van biblio
theekbezoekers en het beantwoorden van 
vragen om informatie. Er is een duidelijke 
toename te constateren in het gebruik van 
de bibliotheek onder middelbare scholie
ren die een .scriptie-onderwerp zoeken. 

PUBUCATIES 1990 

H.W.Jacobi 
Mumbiljetten en zilverbons in Rijk.smuseum 
Het Koninklijk Penningkabinet De Beeldenaar 14 
(1990) 130-133 
De Porter: kantelen en conventies De Beeldenaar 14 
(1990)241-243 
De Zweedse plaatmunten Willem ran Rede (1880-
1953), verzamelaar uit hartstocht (s-Gravenhage 
1990; N. ZEMERIXG ed) 93-109 

A.P0I 
Xle Congres international de numismatique 
De Beeldenaar U (1990) 22 
De munt\"ondst Randwijk 1987 De Beeldenaar U 
(1990) 26-32 
Un nouveau trésor mérovingien aux Pays-Bas Bulletin 
de la Société Frangaise de Sumismatique 44 (1989) 
698-702 
For the convenience of the Indies. Coin production in 
18th-century Holland for internal circulation and for 
exportation Proceedings of the 10th International 
Congress of Numismatics, London Septemlxr 1986 
(London 1986: L.̂ .CARRADICE ed: =lnternational 
Association of Professional Numismatists Publication 
11)583-589 
Laat-middeleeuwse muntspelden De Beeldenaar 14 
(1990)114-121 
Noord-Nederlandse muntgewichten Jaarboek mor 
Munt- en Penningkiinde76 (1989) 5-143 [ook ver
schenen als: Noord-Nederlandse muntgeuichten 
(Leiden 1990)1 
Madelinus naar het uiterlijk beoordeeld Willem van 
Rede (1880-1953), verzamelaar int hartstocht ('s-
Gravenhage 1990; N. ZEMERING ed) 85-92 
De organisatie van het muntwezen in de Republiek 
Belastingen en Museum (nr 6,1990) 32-33 

In april is de lijst van bibliotheekaanwinsten 
over 1989 verschenen. Er werden literatuur
lijsten samengesteld over de invoering van 
de talers in Europa en het ontstaan van de 
penningkunst. 

OVERIGE WERKZAAMHEDEN STAF 
Publicaties 
In voorbereiding is de eerste publicatie 
van J.RA. van der Vin over het Romeinse 
vond.stmateriaal in Nederland in een op te 
zetten serie Fiindmünzeit der römischen 
Zeit in den Niederlanden. Het eerste deel 
zal de vondsten uit de provincie Friesland 
behandelen en komt naar verwachting in 
1991 uit. 

B.H.J. te Roekhorst is als vrijwilliger 
werkzaam aan een publicatie over de 
openbare numismatische verzamelingen 
in Nederiand. Zonder zijn hulp zou deze 
publicatie, die in het kader van het 

M.H.W.M. Rombouts-Hoorn 
Van plan tot opening. Het inaken van de expositie 
'Holtzhev & Zoon. Een 18-de eeuwse penningfabriek' 
De Beeldenaar 14 (1990) 134-137 
M. Scharloo 
Het iegaat-Wijdooge De Beeldenaar 14 (1990) 70-72 
Vormen zonder beeld. Penningen van Lijsbeth Teding 
van Berkhout De Beeldenaar \\ (1990) 138-140 
Je Mentiendrav. Een gegraveerde penning uit 1577 
De Beeldenaar 14 (1990) 175-180 
Helsinki in de ban van de penningkunst 
De Beeldenaar 14 (1990) 202-205 
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'Nederlands Numismatisch Jaar in 1992 
door het Penningkabinet uitgegeven zal 
worden zeker niet kunnen verschijnen. 

Colleges en lezingen 
H.W. Jacobi gaf zijn jaariijks inleidings
college numismatiek aan de studenten-
prehistorie van de Universiteit van 
Amsterdam. Opnieuw verzorgde A. Pol het 
introductie-college middeleeuwse numisma
tiek voor geschiedenis-studenten van de 
Rijksuniversiteit Leiden, die een cursus 
'hulpwetenschappen middeleeuwen' volgen. 
J.RA. van der Vin gaf wederom zijn colleges 
antieke numismatiek aan de Rijksuniversiteit 
Leiden. Voor het eerst bestond dit onderwijs 
niet meer uitsluitend uit een hoorcollege; 
op facultatieve basis konden de studenten 
actief zelf met de numismatiek bezig zijn en 
in een referaat van hun kleine onderzoek 
verslag doen. De stafleden hielden een aan
tal lezingen voor numismatische kringen en 
\erenigingen op historisch en archeologisch 
gebied. 

Adviezen en bestuursfuncties 
H.W. Jacobi continueerde zijn deelname aan 
de commissie op de vijftig guldenmunt, in
gesteld door het Ministerie van Financiën. 
De commissie besloot - met de grootst 
mogelijke meerderheid - tot de productie 
van het ontwerp van Peter Struycken over 
'100 jaar vorstinnen in Nederiand'. 

Vervolgens werd begonnen met de voor
bereiding van een herdenkingsmunt op het 
zilveren huwelijk van koningin Beatrix en 
prins Claus. De unanieme keuze van de 
commissie viel op het schitterende ontwerp 
van Hans van Houwelingen, maar uiteinde
lijk koos de staatssecretaris voor het ont
werp van Willem Zoetendaal. Incidenteel 
gaf H.W. Jacobi adviezen aan de Directie 
Domeinen van het Ministerie van Financiën 
inzake de Nederlandse claims op scheeps-
wrakken van de VOC, zoals bijvoorbeeld 
het schip 'De Liefde'. H.W. Jacobi en 

HET KONINKLIJK 
PENNINGKABINET 

J.Jongert, De 
Van Nelle-fabriek 
te Rotterdam, 1930 
(verguld zilver, 
62mm: aankoop 
fa. Intewentia) 

M. Letterie, ere
penning van de 
Gemeente Ede 1989 
Izilver 91 mm: ge
schenk Gemeente 
Ede) 
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Hh-WmiNKLUK 
PENNINGKABINET 

liegend Herl: ecu 
zilveren rijder 1734 
Overijssel, geborgen 
uit bet wrak van een 
in 1735 vergaan 
VOC-schip (zilver 
41 mm: ex aandeel 
Ministerie van 
Financiën nirectie 
der Domeinen, over 
te dragen aan 
Koninklijk. Penning
kabinet) 

,M. Scharloo waren betrokken bij het maken 
van een opzet voor een televisiecursus 
'numismatiek', die in het numismatisch jaar 
1992 zal worden uitgezonden. A. Pol voerde 
net als in voorgaande jaren het secretariaat 
van de Stichting Nederlandse Penning
kabinetten. M.H.W.M. Rombouts-Hoorn ver
tegenwoordigde het Penningkabinet in de 
Stichting Leiden Museumstad. M. Scharloo 
nam zitting in de door het Ministerie van 
W\'C ingestelde commissie die de de opvol
ger van de museummedaille voorbereidt. 
In verband met de verbreding van de crite
ria voor de toekenning van deze koninklijke 
onderscheiding is een nieuw ontwerp nood
zakelijk geworden. Zij was bovendien be
stuurslid van de Vereniging voor Penning
kunst, die een aantal malen gebruik maakte 
van de vergaderfaciliteiten op het Penning
kabinet. Ook werd zij verkozen tot gedele
geerde voor Nederland van de Federation 
Internationale de la Médaille (FIDEM) en 
benoemd tot lid van de 'editorial board' 
van het tijdschrift The Medal. Evenals voor
gaande jaren maakte J.PA. van der Vin 
deel uit van de Raad van Advies van de 
Encyclopedie vuürmunten en bankbiljetten, 
waarv-an één aflevering verscheen. 
A. Pol zette zijn redacteurschap van het tijd
schrift De Beeldenaar voort. Deze gezamen
lijke uitgave van het Koninklijk Genoot

schap voor Munt- en Penningkunde en de 
Vereniging voor Penningkunst verscheen, 
zoals gebruikelijk, zes maal per jaar. 
Zoals bekend ging eind 1988 de drukker 
\ an het blad failliet en lange tijd hing het 
\'oortbestaan \an De Beeldenaar in de hui
dige vorm aan een zijden draadje. De twee 
verenigingen besloten - in samenwerking 
met het Penningkai")inet - zelf de uitgave ter 
hand te nemen en richtten daartoe in 1989 
de Stichting De Beeldenaar op. Vanuit het 
Penningkabinet namen H.W. Jacobi en 
M. Scharloo zitting in het bestuur. 1990 was 
het eerste jaar waarin De Beeldenaar ward 
uitgegeven door de direkt betrokkenen. 
Het uitgeven van een tijdschrift bleek geen 
sinecure; er werd een groot beroep gedaan 
op de deelnemers, zowel in financiële zin 
als wat betreft de persoonlijke inzet. 
Naar het zich laat aanzien zijn gedurende dit 
eerste jaar \an \allen en opstaan de meeste 
problemen opgelost en ziet de toekomst 
van het tijdschrift er weer wat zonniger uit. 
De lezers hebben zeer positief gereageerd 
op de nieuwe vormgeving en het kleuren-
omslag. Drs. R Krenning maakte een cumu
latieve index van de jaargangen 1 t/m 13 
van De Beeldenaar, die binnen afzienbare 
tijd zal venschijnen; L.M.J. Boegheim en 
L. Boezelijn zetten hun twee-jaarlijkse 
indiceer-arbeid voort. 

Begeleiding van onderzoekers 
Een plezierig gevolg van de begeleiding van 
een onderzoekster op het Penningkabinet 
van enige jaren geleden, was de uitreiking 
van de gouden penning van Teylers Tweede 
Genootschap aan mw. J.T. Pol-Tyszkiewicz. 
Haar studie over het oeuvre van de medail-
leur C.J. van der Hoef is voor een belangrijk 
deel gebaseerd op de collectie penningen 
en literatuur in het Penningkabinet en mede 
dankzij de inzet van diverse medewerkers 
kon de verhandeling tenslotte worden af
gerond. A. Pol voerde overleg over werk
verdeling inzake de inventarisatie van 
vroeg-middeleeuwse vondsten met 
dr F Theuws, werkzaam (aan het Pionier
project 'Macht en elites') bij het Instituut 
voor Prae- en Protohistorie \ an de 
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Universiteit van Amsterdam. De volgende 
onderzoekers werden ontvangen en bege
leid: drs A. Koelman (laat-Romeinse munten 
uit Gennep), drs J. Prins (Romeinse munten 
uit Nederv*'etten), drs J. Aarts (geldcirculatie 
en monetarisatie in de Maas-Demer-Schelde-
regio tijdens de Romeinse tijd). Bezoekers 
uit het buitenland waren: ing M. Duchamp 
(gesneden stenen), L. Smolderen (Jacques 
Jonghelinck), A. Buchet (Nederlands-
Belgische Vereniging van Vrienden van de 
Medaille), F. de Capitani (vrijheidssymboliek 
op penningen). M.H.W.M. Rombouts-Hoorn 
begeleidde twee groepen studenten van de 
Reinwardt-Academie bij de aanvraagproce
dure van bruiklenen in het kader van hun 
vak tentoonstellingsbouw. Het verstrekken 
van inlichtingen aan amateur- en professio
nele historici, kunsthistorici, collega's en 
museummedewerkers uit het gehele land 
had verder zijn gewone gang. 

Studiereizen en -bezoeken 
In april brachten H.W. Jacobi en A. Pol 
een oriënterend bezoek aan het Nederiands 
Economisch-Historisch Archief te 
Amsterdam, waar onder andere een grote 
collectie papiergeld, handschriften, pamflet
ten en boeken op het gebied van de mone
taire geschiedenis wordt bewaard. In juni 
bezochten zij de presentatie te Vlissingen 
van recente vondsten uit het wrak van de 
'Vliegend Hert'; later in het verslagjaar vond 
overleg plaats met de Directie Domeinen 
van het Ministerie van Financiën inzake de 
verdeling van de gevonden munten en over 
de mogelijkheden voor het Penningkabinet 
daarvan een deel te verweiTen. M. Scharloo 
bracht bezoeken aan de volgende kunste
naars: Rudy Augustinus, Fons Bemelmans, 
Henk van Bommel, Eric Claus, Marianne 
Letterie, Louise Metz, Jos Reniers, Geer 
Steyn, Lijsbeth Teding van Berkhout en 
Willem Vis. 

A. Pol nam in september deel aan het 
41e symposium van de Internationale 
Arbeitsgemeinschaft für Sachsenforschung 
te Brugge, waar hij een voordracht hield 
over de muntschat van Remmerden en de 
merovingische muntslag in Nederland. 

Tijdens een reis naar Duitsland bestudeerde 
hij de merovingi.sche munten in vier open-, 
bare verzamelingen te Bonn en Mainz; 
tevens woonde hij in oktober het 
Kolloquium zu deutschen Münzen der 
siichsischen und salischen Zeit bij in het 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum te 
Mainz en in november bezocht hij te 
Rotterdam het symposium Handel, handels
plaatsen en handelswaar vanaf de vroege 
middeleeuwen in de lage landen. 

Op uitnodiging van de British Art Medal 
Society bezocht M. Scharioo in mei het jaar
lijkse congres van deze vereniging en hield 
een lezing over de medailleurs Martinus en 
Johan George Holtzhey. Ven-olgens bezocht 
zij het British Museum om Nederlandse 
penningen uit de l6e en 17e eeuw te bestu
deren. Congres en tentoonstelling van de 
Federation Internationale de la Médaille 
vonden dit jaar plaats in Helsinki en werden 
bezocht door M. Scharioo. 

Op 18 en 19 januari woonde J.RA. van 
der Vin in Baissel een bespreking bij ter 
voorbereiding van de in 1991 bij gelegen
heid van het Internationale Numismatische 
Congres te houden tentoonstelling 
One money for Europe. In mei bezochten 
J.FA. van der Vin, M.W.H.M. Rombouts-
Hoorn en M.E.R. Groen-van Andel als voor
bereiding op de tentoonstelling over gesne
den stenen het centrum van de Duitse 
edelsteenhandel, Idar-Oberstein. 

C. Schollaardt bezocht een aantal beur
zen en conferenties op het gebied van de 
(bibliotheek-)automatisering: de Online-
Conferentie te Rotterdam (20-21 februari), 
de Mac World-expositie te Amsterdam 
(10 mei) en de Landelijke Automatiserings
dag van de Werkgroep Automatisering van 
de Nederiandse Vereniging van Bibliothe
carissen te Bussum (11 oktober). 

Muntvondsten 
Een groot deel van de werktijd van A. Pol 
en J.PA. van der Vin werd zoals gebruikelijk 
in beslag genomen door de bewerking van 
in de bodem gevonden munten, zowel 
afkomstig van schat\<)ndsten als van losse 
vondsten. Dit vondstmateriaal wordt aange-
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MUNTVONDSTEN ROMEINSE T^D 1990 

Uit de provincie Groningen werden 46 exemplaren 
gemeld. Vooral denarii en sestertii uit de Ie en 2e 
eeuw werden in een aantal wierden, zoals te Ezinge, 
Kenwerd of Ranuni aangetroffen. Interessant was een 
follis uit de periode van de Tetrarchie, afkomstig van 
een opgraving op het Martinikerkhof in Groningen, 
waanan de doorboring duidelijk maakte dat een func
tie als sieraad waarschijnlijk de oorzaak is van de aan
wezigheid in Groningse bodem. Ook een gehalveerde 
denarius van Vitellius uit Ranum verdient een aparte 
vermelding. In Friesland werden 34 Romein.se munten 
gevonden uit de Ie, 2e en 3e eeuw en een enkele 
maal uit de 4e eeuw. Drenthe leverde in 1990 slechts 
twee exemplaren, maar beide waren van groot belang: 
een licht gesleten solidus van Valentinianus I uit 
Antiochië werd in Gasteren (gem. Anloo) gevonden, 
een vrijwel ongesleten denarius van Caracalla in 
Weerdinge (gem. Emmen): Overijssel voegde een vijf
tal munten toe aan het totaal. 

In de provincie Gelderland (zonder Nijmegen) 
nam het aantal vondsten spectaculair toe: het totaal 
van 203 exemplaren werd bereikt door enkele grotere 
complexen en een groot aantal losse vondsten overal 
in de provincie. In Maurik kwam een complex van 57 
exemplaren aan het licht, in datering zich uitstrekkend 
van 16 v.Chr. tot in de tijd na Constantijn (ca. 340). 
Interessant was ook een complex uit Echteld-De 
Wilmert, waar 17 barbaarse imitaties uit de periode 
270-300 werden aangetroffen. Onder de losse vond
sten verdienen er drie een extra vermelding: een vrij
wel ongesleten gouden stater van de Keltische stam 
der Eburonen uit Sint Andries, een denarius van Julius 
Caesar met op de keerzijde Aeneas en Anchises uit 
Hedel en een barbaarse denarius van Julia .Maesa met 
op de voorzijde H1.1.A MRSW uit Maurik. Het meeste 
determinatiewerk kwam dit jaar van de meerjarige op
graving van de ROB op het Kops Plateau in Nijmegen. 
In totaal werden in 1990 uit deze opgraving 584 losse 
munten en een tweetal kleine schatvondsten bestaan
de uit 24 en 11 exemplaren gedetermineerd (zie hier
voor het in deze aflevering van De Beeldenaar opge
nomen artikel 'Vondsten op het Kops Plateau te 

In 1990 werden de volgende schatxondsten geineld en 
in de meeste gevallen voor bewerking tijdelijk op het 
Penningkabinet gedeponeerd, naast grote aantallen 
losse vondsten waarx-an enkele belangrijke hieronder 
eveneens zijn genoemd. 
Hargen 
Franken, tremissis ca 625 van monetarius Domnicius, 
Grenoble 
Texel 
Franken, treinissis ca ()25 van onbekend atelier 
Leeuwarden/Bergum 1990 
•ï karolingische denarii (840) 
Heemskerk 
penny ca 900 van Vikingen in Engeland: imitatie van 
pennies van St. Eadinund 
Grave 1990 
29 Keulse penningen (1000) 
Rotterdam 1990 
5 Rijnlandse goudguldens (1425) 

Nijmegen' door l.P..\. van der \'in). Ook de Waalkade 
in Nijmegen leverde in 1990 nog enkele munten op: 
een dertiental koperstukken uit de late 3e en de 4e 
eeuw. 

De provincie Utrecht leverde in totaal 53 munten 
op. 14 daan'an werden aangetroffen op het opgra
vingsterrein De Horden in Wijk bij Duurstede, het 
terrein, waar kort geleden het 3-unciae muntgewicht 
werd gevonden (zie jaarx^erslag 1989). Interessant was 
de vondst van een tweede inuntgewicht, nu van 
1-uncia, op ditzelfde terrein. Van het castellum bij 
Vechten werden zoals ieder jaar enige tientallen vond
sten gemeld: in 1990 ging het om 32 exemplaren uit 
de Ie en 2e eeuw. Noord-Holland leverde in totaal 
een ze\'ental Romeinse munten op. Groter was dit 
aantal in Zuid-Holland, waar \'an de 64 gevonden 
munten er 39 afkomstig waren uit de opgraving-
Couvé, door de .Archeologische Werkgemeenschap 
Nederiand te Alphen aan den Rijn uitgevoerd. Andere 
locaties in Alphen leverden nog eens 14 exemplaren 
op. 

In Zeeland beperkten de vondsten zich tot 
Zeeuws-Vlaanderen: 2 munten werden in Aardenburg 
aangetroffen en eveneens 2 exemplaren in Sluis. 
Het totaal x'an de provincie Noord-Brabant lag in 1990 
hoog. niet alleen door de schatvondst van 250 inunten 
uit Nederwetten en een tweetal complexen in Cuijk 
(17 ex.) en Oirschot (16 ex.). Aan lo.sse vondsten uit 
de gehele provincie werden in totaal 81 exemplaren 
gemeld, waaronder een byzantijnse follis van keizer 
Nicephorus IIK1078-1081) uit Constantinopel apart 
vermelding verdient. In Limburg was het opgravings
complex uit Gennep met 240 vooral laat-4e eeuwse 
munten het meest omvangrijk. Van de 39 los gevon
den mimten verdienen aparte vermelding: een zilveren 
quinarius van de Keltische stam der Vangiones. gevon
den in Beegden, een ongesleten solidus van 
Constantinus I, geslagen in Rome in 315. afkomstig 
uit een niet nader bekend gemaakte vindplaats in 
Zuid-Limburg en een koperen follis van Justinianus 1. 
geslagen tussen 52^ en 538 in de muntplaats 
Nicomedia in Turkije. 

Putten 1990 
ca 60 zilveren penningen, sterlingen en groten, door 
brand samengesmolten (ca 1300) 
Vught1989 
ruim 500 valse guenars van Karel VII van Frankrijk 
(1460) 
Eiteren 1990 
11 Nederlandse en Duitse zilverstukken (1520) 
Alkmaar 1990 
10 philipsdaalders en kniisrijksdaalders (1574) 
Helmond 1990 
ca 170 Nederlandse ziherstukken (I6I8) 
Terwolde 1990-1 
31 gouden tientjes, 7 gouden vijfguldenstukken, 
136 rijksdaalders, 1 gulden (1925) 
Terwolde 1990-2 
69 biljetten, voornamelijk ongeldig papiergeld 
(ca. 1975) 

MUNTVONDSTEN MIDDELEEUWEN EN NIEUWE TIJD 1990 
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leverd door beroepsarcheologen (van rijk, 
provincies en gemeenten), door amateur
archeologen (meest lid van Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland), door metaal
detectorbezitters (deels lid van The Coin-
hunter Company, deels ongeorganiseerd) 
en tenslotte door geïnteresseerden die door 
uiteenlopende bodembewerkingen toevallig 
één of meer munten konden oprapen. 
Dit materiaal bereikt het Penningkabinet via 
het wekelijkse spreekuur of via de post. 

Bij de determinatie en registratie van 
muntvondsten werd voor de afdeling 
Antieke Munten in 1990 (vooriopig?) een 
absoluut record bereikt. Werden er in 
1989 ongeveer 350 nieuwe vondsten van 
Romeinse en Keltische munten in de regis
tratie opgenomen, in 1990 groeide het aan
tal gemelde vondstmunten explosief tot 
maar liefst tegen de 1700 exemplaren. 
Het spreekt vanzelf dat de verwerking van 
dergelijke aantallen munten bijzonder veel 
tijd kost. Daarom werd het nodig de hulp 
van enkele vrijwilligers in te roepen. 
Drs E.R. van der Geest en P Beliën namen 
op vrijwillige basis delen van de vondsten 
van Nijmegen-Kop.se Hof voor hun reke
ning. Onveranderd bleef de meestal slechte 
consen'eringstoestand van dit zowel bij offi
ciële opgravingen als door particulieren ge
vonden materiaal, zodat identificatie en 
registratie weer een bijzonder tijdrovende 

Vtight 1989: ca 
500 valse giioum 
van Karel MI mn 
Frankrijk daterend 
van ca 1460 (vertind 
koper 2Smm: paiUcit 
Here collecliel 

aangelegenheid was. Vooral het materiaal 
van rijk bemeste akkers is zodanig door de 
verzuring aangetast, dat gevreesd moet wor
den dat over enkele jaren geen koperen 
munten meer op dergelijke terreinen gevon
den zullen worden. 

Een geheel eigensoortige vondstcategorie 
wordt gevormd door de groep voorwerpen 
uit het wrak van de Vliegend Hert, een 
in 173-5 voor de Vlissingse kust vergaan 
VOC-schip. De grote hoeveelheden zilveren 
rijders die daarbij aan het licht kwamen, 
zullen naar verwachting nieuwe inzichten in 
de organisatie van de muntproduktie ople
veren. Voor de tijdrovende bewerking werd 
hulp verkregen van C. de Graaf, student-
geschiedenis te Leiden. 

In november bemanden A. Pol en 
J.PA. van der Vin een determinatie-tafel 
op de jaarlijkse bijeenkomst van de Coin 
Hunters Company in Hemrik (Fr.) Op deze 
dag kon een groot aantal munten worden 
gedetermineerd en geregistreerd; een be
langrijk deel daaiTan was in de Nederiandse 
bodem gevonden, zodat deze activiteit als 
zeer vmchtbaar mag worden beschouwd. 

HET KDNINKLUK 
PENNINGKABINET 

Heemskerk: Vikingen 
in Engeland, penny 
ca 900 in navolging 
van pennies i an St. 
Eadnuind (zilver 
17mm: door Stichting 
.Nederlandse Penning
kabinetten aange
kocht voor Koninklijk 
Penningkahinet) 

Grave 1990:29 Keulse 
penningen, verborgen 
rond 1000 (zilver 
21 mm: particuliere 
collectie) 
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é>€t^ Kei mifi een éa^né 

Voor Uw munten bij: 

Hoilandsche Bank-Unie N.V. 

Herengracht 434-440 

1017 BZ Amsterdam 

tel.(020)- 6 29 80 12 
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Vondsten op het Kops Plateau te Nijmegen 

Inleiding 
In 1986 startte de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek op het 
Kops Plateau ten oosten van Nijmegen een 
grootschalige, meerjarige opgravingscam
pagne. Het ziet er momenteel naar uit dat 
in ieder geval tot 1995, maar mogelijk ook 
nog wel enkele jaren daarna op dat terrein 
zal worden gegraven. Nu reeds is duidelijk, 
dat zowel archeologisch als numismatisch 
de resultaten spectaculair zijn. De verra,ssin-
gen volgden elkaar de afgelopen jaren snel 
op, zodat op een aantal punten bestaande 
ideeën nu al herzien zijn, gaten in onze 
kennis zijn opgevuld en weer nieuwe 
problemen zijn ontstaan. Het terrein is bos
rijk en vrijwel onbebouwd, wat betekent 
dat de bodem door de eeuwen heen vrij
wel ongestoord is gebleven; dat betekent 
dus een ideale situatie voor de opgravers. 
Slechts Holwerda heeft tussen 1915 en 1921 
bij zijn speurtocht naar het oppidum Bata-
vorum ('de stad van de Bataven') op een 
aantal plekken gegraven en de bodem 
verstoord. 

De historische en archeologische 
context 
Door de recente opgravingen is inmiddels 
al geheel duidelijk geworden, dat het Kops 
Plateau de lokatie is geweest van een serie 
vroeg-Romeinse militaire versterkingen. 
De V-vormige spitsgrachten die van deze 
fortificaties de begrenzing vormden, zijn 
op een aantal plaatsen in het terrein aange
troffen. Dat juist dit plateau gebruikt werd 
voor militaire po,sten, valt goed te begrijpen: 
het is een in het landschap uitstekende, 
hooggelegen stuwwal in de nabijheid van 
de rivier de Waal. Een goed overzicht over 
het omringende land was dus gegarandeerd 
vanuit het tamelijk veilige kampement, dat 
kon profiteren van een strategisch gimstige 
li.̂ 'in.i'. 

Het beeld dat Julius Caesar in zijn De Bello 
Gallico ('Over de Gallische oorlog') schetst 
van zijn verovering van Gallia - d.w.z. 
Noord-Frankrijk, België en het zuiden van 
Nederland tot aan de grote rivieren -
is nogal propagandistisch van karakter en 
dient in eerste instantie tot meerdere glorie 
van Caesar zelf. Inderdaad had hij om
streeks 50 v.Chr. de tegenstand van alleriei 
Gallische stammen weten te breken. 
Van een echte aanwezigheid van Romeinen 
in onze streken was toen echter in het ge
heel nog geen sprake. Die eerste vestiging 
van Romeinen in Nederland vond pas plaats 
in 13 v.Chr. Toen Rikten troepen onder 
bevel van Drusus - een stiefzoon van keizer 
Augustus - in het kader van de verovering 
van een stuk van Germania langs de Rijn 
naar het noorden op. Daar belandden zij 
tenslotte in het rivierengebied, het woon
gebied van de Bataven, die zich als bond
genoten bij de Romeinen aansloten. 
Vanaf 12 v.Chr. was Nijmegen een uitvals-

.F..A. VW DER MN 

Augustus, gehalveerde 
as geslagen in Nïmes 
20v.Chr.-Wn.Chr. 
(koper, 26mm) 

Augustus, as geslagen 
in Nïmes. 20-10 v.Chr 
(koper 27mm) 
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basis voor de legioenen. Van hieruit werden 
al spoedig expedities georganiseerd om de 
grens \an het rijk over de Rijn naar de Klbe 
te verleggen. In 4 en S n.Chn opereerde de 
broer \an Drusus, de latere keizer Tiberius, 
in het Flevogebied en de Friese ku.ststrook 
en in 15 en I6 waren de Romeinen onder 
leiding van Germanicus, de zoon van 
Dru.sus, opnieuw actief ten noorden van 
de grote rivieren. 

Nijmegen was door al deze activiteit 
in de Augu.steïsche periode (27 v.Chn-
14 n.Chr) een belangrijke legerplaats. 
Op verschillende punten in de stad zijn 
militaire versterkingen uit die jaren aan
getroffen: een kleine versterking bij het 
Trajanusplein uit de jaren tussen 10 en 
20 n.Chr,, het grote legioenskamp op de 
Hunerberg dat van circa 13 v.Chr. tot 
16 n.Chr bestond, en vanaf 12 v.Chr. een 
aantal elkaar opvolgende kleinere kampen 
op het Kops Plateau. De eerste fase van 
deze versterkingen op het plateau dateert 
van ongeveer 12 v.Chr en moet heel kort 
na de eerste aanleg van een legioenskamp 
op de Hunerberg tot stand zijn gekomen. 
In snelle opeenvolging vallen op het 
plateau een viertal fasen van vergrotingen 
en verbouwingen \an dat eerste kamp \\'aar 
te nemen; de opgraving toonde aan dat ze 
alle binnen de periode van 12 v.Chr. tot 
10 n.Chr werden gerealiseerd. De vierde 
fase kwam nog tijdens de regering van 

fXtwrO^^lö Augustus tot een einde, en na korte tijd 
ii.chr. (koper. 26mm) werd onder Tiberius {14-37) op dezelfde 

plek een nieuw, veel groter kamp gebouwd. 
Onder Claudius (41-54) kwam weer een 
nieuw kami") \an de grond, maar dat was 
\eel kleiner in om\'ang. Ook dit kamp 
onderging een aantal veriiouwingen en 
bleef, naar het zich nu laat aanzien, onder 
Claudius en diens opvolger Nero (54-68) 
in gebruik. Bij de Bataafse op.stand werd in 
70 het kamp op het Kops Plateau ver\voest 
en kwam er een einde aan een militaire be
zetting van ongeveer 80 jaar op die plaats. 
Uit later tijd zijn op het Plateau nog enkele 
grafvelden aangetroffen, behorende bij de 
castra op de Hunerberg, die na 70 weer in 
volle glorie werd herbouwd. 

Het kamp was niet uitzonderiijk groot. 
De grootste oppervlakte, onder Tiberius, 
bedroeg ongeveer 4 hectare en dat betekent 
dat het te klein was om er een compleet 
Romeins legioen van óOOO man te huis\'es-
ten. De legioensoldaten waren dan ook ge
legerd in de meer westelijk gelegen castra, 
waar ruimte was voor twee legioenen. 
De grote hoeveelheden onderdelen van 
paardetuig, die bij de opgra\'ing werden 
aangetroffen, doen vermoeden dat op het 
Kops Plateau hoogstwaarschijnlijk bereden 
hulptroepen gelegerd waren. Mogelijk was 
het de thuisbasis van de uit de literatuur 
bekende en befaamde Bataafse ruiterij. 

Tijdens de opgravingen bleek eveneens 
dat het terrein van het plateau lang voor 
de Romeinse versterkingen er werden ge
bouwd, al bewoond was geweest. Op de 
zuidhelling werden onder de Romeinse 
lagen prehistorische overi:)lijfselen aange
troffen uit de 5e-3e eeuw v.Chr. Het gaat 
hierbij vooral om aardewerk-fragmenten. 
Munten waren immers in die periode in 
noord-west Europa nog niet in gebruik. 
Maar ook in de Romeinse tijd had het 
plateau niet uitsluitend een militaire bewo
ning. Inmiddels is duidelijk geworden dat 
- zoals gebruikelijk is bij militaire venster-
kingen - ook op het Kops Plateau tegen de 
vesting aan een civiele nederzetting is ont
staan. Dat maakt ons duidelijk dat al in een 
vroeg stadium van de Romeinse tijd druk 
handel is gedrev en tus.sen Romeinse solda
ten of hun bondgenoten - laten we de 
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Bataafse ruiters niet vergeten - en de lokale 
bevolking. Het zijn juist de vele munten 
die tijdens de opgraving op het terrein zijn 
gevonden en nog steeds worden gevonden, 
die ons een beeld kunnen geven van die 
levendige handelscontacten. 

Het numismatische materiaal 
Tot nu toe zijn er tijdens de opgravingen 
sinds 1986 al vele honderden munten 
aan het licht gekomen. In totaal gaat het 
reeds om drie kleine schatvondsten van 
respectievelijk 19 zilveren, 24 zilveren en 
11 koperen exemplaren en daarnaast om 
ruim 950 los gevonden antieke munten. 
Uit Middeleeuwen en latere tijd stammen 
ook nog enkele tientallen exemplaren, die 
in de loop der eeuwen op het Kops Plateau 
verloren zijn geraakt. Op dit moment zijn er 
nog een driehonderd exemplaren van de 
campagne-1990 in bewerking op het 
Penningkabinet en tevens wachten nog 
enige honderden munten in het restauratie
atelier van de ROB op reiniging en conser
vering. Bovendien gaan de opgravingen in -
de komende jaren nog door; daarom zijn 
er nog vele honderden exemplaren meer te 
vetwachten. 

Met dit aantal van nu al meer dan 1000 
antieke munten, waarvan we over een goe
de beschrijving en datering kunnen beschik
ken, begint Nijmegen in Nederland de 
plaats te worden met de meeste Romeinse 
munten uit de vroeg-Romeinse periode. 
Tot nu toe genoot het Romeinse fort van 
Vechten die eer, waar in de vorige eeuw 
meer clan 9000 vroeg-Romeinse munten 
gevonden moeten zijn. Het overgrote deel 
daarvan is echter vanwege de uiterst slechte 
conseiveringstoestand niet bewaard geble
ven. Daarom beschikken we op dit moment 
slechts over gegevens van aiim 1100 mun
ten uit Vechten. De conserveringstoestand 
van de munten uit Nijmegen is zeker ook 
niet ideaal te noemen, want ook hier heeft 
slijtage en corrosie - vooral bij het koper
geld - tot forse aanta.sting geleid. Toch valt 
het aantal munten waar totaal niets meer 
aan te herkennen is. erg mee. Soms zijn 
enkele .streepjes of een vage contourlijn 

voldoende om toch met redelijke zekerheid 
een goede determinatie te kunnen geven. 
Dat dergelijk werk veel tijd kost, zal duide
lijk zijn. Om u een indaik te geven: een 
volledige behandeling van een in Nederland 
gevonden Romeinse munt, dus een determi
natie, beschrijving en vastlegging in de com
puter, kost mij ongeveer 10 minuten per 
stuk. Wie in het jaarverslag de aantallen 
gevonden munten leest, kan de sommetjes 
verder zelf maken! 

Wat betekent nu dit grote aantal munten 
uit Nijmegen voor de archeologie en de 
numismatiek? Veel, want deze tot nu toe 
ongekende situatie biedt mogelijkheden 
voor onderzoek, dat tot voor kort bij gebrek 
aan voldoende materiaal niet mogelijk was. 
Er is al een statistisch onderzoek gestart, 
waarbij het patroon van de samenstelling 
van deze munten geanalyseerd gaat worden 
en vergeleken met de muntenreeksen van 
een aantal forten en nederzettingen langs de 
Rijn in Duitsland en langs de grote rivieren 
in Nederland. Daaruit zal naar wij verwach
ten meer inzicht kunnen ontstaan in de 
chronologische volgorde van de verschillen
de castella. Tot nu toe waren door de gerin
ge aantallen gevonden munten - soms 
enige tientallen per lokatie, soms maar 
enkele losse exemplaren - dit soort statisti
sche onderzoekingen niet mogelijk. 

Het moment waarop het kamp om
streeks 12 v.Chr. in gebruik werd genomen, 
vindt zijn weerspiegeling in de munten-
reeks. We vinden immers iets terug van 
het geld dat de binnenrukkende Romeinse 
legioenen bij zich hadden en kort na aan-

Aiifiiistus. {IS lifslageii 
in Rome, 6 v.Chr. 
(koper. 25mmJ: klop 
cvs.w als monogram 
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Kelten, muntje run 
hel.vAici.i-type. circa 
.ÏOv.Chr.-JOn.Chi: 
(koper. 14mm) 

komst begonnen te veriiezen. Het meren
deel van de Augusteïsche koperen munten 
is uit drie grote muntplaatsen afkomstig. 
Tussen 20 en 10 v.Chr. werd in Nemausus 
(Nimes) een zeer groot aantal assen gesla
gen, die direct herkenbaar zijn door hun 
speciale voorstelling: de twee koppen van 
Augustus en zijn admiraal en latere schoon
zoon Agrippa op de voorzijde en de aan 
een palmboom vastgeketende krokodil als 
herinnering aan de succesvolle veldtocht 
tegen Cleopatra in Egypte op de keerzijde. 
Kort daarna startte in Rome omstreeks 
16 v.Chr. de lange serie van de muntmees-
tersassen met op de keerzijde de grote let
ters SC, die tot ongeveer 6 v.Chr in zeer 
omvangrijke oplagen zouden worden uitge
geven. Nog groter moet de serie uit Lyon 
zijn geweest, die omstreeks 10 v.Chr begon 
en waanan de produktie tot omstreeks 
10 n.Chr voortduurde. Ook die munten zijn 
direct te herkennen aan het altaar van Roma 
en Augustus, het in Lyon gevestigde natio
nale heiligdom van Gallië, op de keerzijde. 
Het zijn die series die in alle Augusteïsche 
nederzettingen in grotere of kleinere aantal
len gevonden worden. Ze geven een beeld 
van de geldomloop tijdens Augustus, ook 
al moeten we goed in gedachten houden 
dat zeker een gedeelte pas later onder zijn 
op\()lgers in de bodem is beland. Een \er-
gelijking van de onderlinge vediouding 
waarin de drie muntplaatsen voorkomen, 
moet op grond \'an hun verschillende 
produktie-data een idee van relatieve chro
nologie binnen de regeringsperiode van 
Augustus kunnen bieden. Op basis van de 
betrekkelijk grote aantallen op het Kops 
Plateau gevonden assen van Nemausus kan 
men dan concluderen, dat Nijmegen tot de 
vroege militaire nederzettingen behoort, een 

gegeven waar het in de literatuur genoemde 
jaar 12 v.Chr met de veldtocht van Drusus 
goed bij aansluit. In iets latere nederzettin
gen in Gallië en het Rijngebied domineren 
namelijk de as.sen uit Lyon de circulatie 
\'olledig en vindt men weinig assen uit 
Nemausus meen In Nijmegen is de ver
houding - op basis van het materiaal van 
1990 - als volgt: van de 240 goed herken
bare assen uit deze drie muntplaatsen zijn 
er 64 uit Nemausus (27%), 44 uit Rome 
(18%) en 132 uit Lyon (55%). Een meer 
gedetailleerd nader onderzoek zal op dit 
terrein zeker nog tot belangrijke resultaten 
kunnen leiden. 

Maar er is meer want ook de opgra
vers zijn bijzonder blij met deze munten. 
Ze bieden een uitstekend hulpmiddel bij de 
datering van de verschillende fasen, die de 
\x'rsterkingen op het Kops Plateau hebben 
doorgemaakt. De gegevens van een enkele 
los gevonden munt betekenen niet veel, 
maar wanneer het om behoorlijke aantallen 
op een terrein gevonden munten gaat, 
ont.staat er hier en daar een patroon, waar
uit wel degelijk conclusies kunnen worden 
getrokken. Naa,st aardewerk zijn munten 
immers een ideaal dateringsmiddel. 
Een onverstoorde laag is in ieder geval later 
dan het moment waarop de munt werd ge
slagen. Wanneer men bovendien rekening 
houdt met onder andere de slijtage-patro-
nen van munten, kan men met enige voor
zichtigheid ook nog wel iets zeggen over 
het eind van een bepaalde fase. Bovendien 
hebben we in het jaar 70 op het Kops 
Plateau een duidelijk eindpunt; toen gingen 
de versterkingen geheel in vlammen op. 
Voor de opgravers is deze massa munten 
dus ook van uitzonderlijk belang. 

Numismatisch uiterst interessant is tevens 
het feit dat we nu met meer zekerheid ons 
een idee kunnen vormen van de geldcircu
latie in een vroeg-Romeins kampement en 
het erbij behorende civiele woongedeelte. 
Men kan bovendien nagaan of een bepaald 
soort munten meer in het militaire gedeelte 
is aangetroffen, ten\ijl andere .soorten juist 
meer in burgerlijke context te vinden zijn. 
Op dit punt zijn reeds de eerste, verrassen-
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de resultaten geboekt, zoals hieronder zal 
blijken. Om van dit soort onderzoek een 
indruk te geven wil ik de in 1990 door mij 
bewerkte munten aan een voorlopige, eer
ste analyse ondervv'erpen. 

Eerste analyse van de losse 
vondsten 1990 
Van de 584 gedetermineerde munten 
dateren er 564 exemplaren uit de periode 
tot 70 n.Chr., de tijd dus dat het kamp op 
het Kops Plateau bewoond is geweest. 
Een antoninianus uit omstreeks 270 en 
een follis van de zonen van Con.stantijn 
uit 347-348 vallen volledig buiten elke 
verband en zullen wel een keer los verloren 
zijn. Hetzelfde geldt in zekere mate voor 
een sestertius van Marcus Aurelius 
uit de jaren rond 170 n.Chr. Voor de veer
tien exemplaren uit de Flavische periode 
(69-96), van Nerva (96-98) en van Trajanus 
(tot 102) geldt dat ze wel na de bewoning 
van het kampement verioren zijn, maar in 
een tijd dat er toch blijkbaar nog enige 
activiteit op het plateau was aan te treffen. 
Een drietal Flavische munten kwam bijvoor
beeld uit een waterput, die dus na 70 nog in 
gebruik moet zijn gebleven. 
Tevens worden tot deze 20 munten gere
kend de drie munten die mogelijk wel le-
eeuws zijn, maar door vergaande slijtage 
niet nader gedetermineerd kunnen worden. 
Dat gouden munten ontbreken, is niet 
ongewoon. Uit andere plaatsen, in 
Duitsland maar ook in Italië, is bekend 
dat goudstukken in de Ie eeuw minder dan 
1% van de circulerende munten uitmaakten. 
Statistisch gezien had er in Nijmegen een 
enkel goudstuk kunnen voorkomen. 
Anderzijds moeten we ons echter realiseren, 
dat wie een goudstuk - met hoge waarde -
verloor, extra actief was en zocht tot het 
weer gevonden was. Wel opvallend is het 
geringe percentage munten met een hoge 
nominale waarde. De zilveren denarii en 
quinarii maken met 34 exemplaren slechts 
6,02% van het totaal uit, de twee hoogste 
waarden in kopergeld, de sestertius en du
pe )ndius met 20 stuks tezamen ook niet 
meer dan 3,55%. De hogere waarden vanaf 

De 564 exemplaren uit de tijd tot ^0 n.Chr. zijn ais 
x'ülgt te \'erdelen: 

aureiB 

denarius 

quinarius 

Keltisch zilver 

.sestertius 

dupondius 

as 

semis 

quadrans 

klein Keltisch koper 

Romeins koper 

0 

28 

5 

1 

14 

6 

370 

5 

7 

121 

7 

0% 

4,96% 

0,88% 

0,17% 

2,48% 

1,06% 

65,60% 

0,88% 

1,24% 

21,45% 

1,24% 

de dupondius nemen dus slechts 9,57% van 
het geheel van de muntenvoorraad voor 
hun rekening. Dat betekent dat het klein
geld, d.w.z. de as en de kleinere denomina
ties in totaal 90.5% van de muntenvoorraad 
vormen. Dit is een belangrijk gegeven, om
dat we hieruit kunnen leren 
dat niet alleen de grote bedragen met 
munten werden betaald, maar dat ook de 
dagelijkse boodschappen met munten en 
muntjes konden worden voldaan. Boven
dien ontdekken we hier een tot nu toe in 
Nederland nog niet bekend verschijnsel. 
Het is al lang duidelijk, dat de semis en de 
quadrans relatief schaars waren en daarom 
ook weinig worden gevonden, noch in op
gravingen, noch los in het veld. Toch waren 
juist die hele kleine denominaties essentieel 
om een betalingsverkeer met munten op 
gang te kunnen houden. Wanneer de café
houder ontdekt heeft dat het veel prettiger -
en schoner! - is om in ruil voor zijn bier een 

Augustus, denarius 
geslagen in Lyun. 
2i\Chr.-4 n.Chr. 
(zilver. IHmm) 

DK BEELDKN.UK 1991-2 
321 



C.laudiui. si'slertius 
geslagen in Rome. 
41-54 n.Chr. (koper. 
jSmm): kloppen wet 
Büv. PKo en twee 
maal IMP 

muntje te ont\ angen in plaats van een al 
dan niet stinkende vis (wie Asteri.x heeft ge
lezen, ziet de problemen die dergelijke ruil
handel in een kleine gesloten gemeenschap 
teweeg kan brengen, levendig voor zich!), 
dan ontstaat een economisch nieuwe situ
atie. Wanneer deze caféhouder ook geen 
prijs meer stelt op een zak graan waar\'an 
hij zelf zijn brood moet bakken, kortom, 
wanneer het nut en gemak van betalen met 
munten bekend is geworden in een tot dan 
agrarische gemeenschap met een geheel 
op milhandel gebaseerde economie, dan zal 
men moeten zorgen voor voldoende klein
geld om die ontwikkeling naar een geld
economie te ondersteunen. In Nijmegen is 
dit gebeurd en omdat de Romeinse semis 
en quadrans schaars waren, heeft men voor 
de kleinste denominaties gebruik gemaakt 
van het bestaande kleine Keltische koper
geld. Bijna alle 121 kleine Keltische muntjes 
van het Kops Plateau zijn van het zoge
naamde .*.\\ciA-type; ze zijn afkomstig van 
een stam die in de omgeving van Tongeren 
leefde en die grote aantallen van dit soort 
munten in omloop heeft gebracht. Als date
ring en'an geldt globaal de Augusteïsche pe
riode, dus de tijd van ca. 30 v.Chr.-20 n.Chr. 

Het beeld dat opgravingen op verschil
lende plaatsen in Zuid- en midden-Neder
land tot nu toe hebben opgeleverd, was een 
patroon, waarin kleingeld niet in grote hoe-

\eelheden voorkwam. In deze partij uit 
Nijmegen nemen echter de mimten kleiner 
dan een as maar liefst 25% voor hun reke
ning. Het is mogelijk dat het gebruik van 
een metaaldetector bij de opgraving dit per
centage aanzienlijk omhoog heeft geholpen, 
want nu gaat er geen grond meer naar de 
.stort die niet eerst grondig is nagezocht, 
tera'ijl \roeger de kleine, vaak sterk gecor-
rodeerde muntjes nauwelijks opvielen tus
sen de aarde. Naar mijn mening is de betere 
zoek-methode echter zeker niet de enige 
oorzaak van het sterk afwijkende percen
tage kleingeld op het Kops Plateau. 

Tot slot is het aardig te vermelden dat 
de kleine AV.wciA-munten tot op dit moment 
juist in grote hoeveelheden gevonden zijn in 
de civiele nederzetting tegen het kamp aan. 
Binnen het kamp zijn de gevonden exem
plaren geringer in aantal, maar ook daar 
zijn ze royaal aanwezig. Dat wijst op inten
sieve contacten tussen kamp en nederzet
ting, maar het betekent tevens dat de lokale 
bevolking van Germaanse oorsprong via 
de Romeinse soldaten of hulptroepen in 
de versterking, waarschijnlijk al in de 
Augusteïsche tijd, ertoe is gekomen over 
te schakelen naar een geldeconomie zoals 
de Romeinen die kenden. Het proces waar
in inheemse stammen - die vóór de komst 
van de Romeinen allemaal nog in een los 
verband naast elkaar leefden - onder in
vloed van de Romeinse cultuur meer en 
meer naar een eenheid groeiden, was daar
mee begonnen. '\̂ in dat langdurige inte
gratie-proces, dat tenslotte in de 3e eeuw 
zou uitmonden in het Romeinse burgerrecht 
voor alle vrije inwoners van het gehele rijk, 
tonen de munten van het Kops Plateau ons 
op veri'assende wijze de eerste aanzet. 

Wie over de in dil artikel besproken prolileni:itiek meer 
wil lezen, kan ik aanbe\ elen: 
- W.J.H. \Mu.rMs Rimieiit.< Mjiiiegeii. Vieyeemivii stad en 
centrum aan de I17w/(ltreeht 1990) 
- I..UHTS Geld uit de gnmtl: een tinderinek naar de geld-
cirailatie en mmtelarisatie ran de Maas-Demer-Schelile-
)•(«/()(ongepubliceerde doeloraal-.'-criptie I9S9: \rije 
Iniversiieil. Ani.sierdam) 
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Basisregistratie van 
numismatische voorwerpen 

Het steeds verder binnendringen van de 
computer in onze maatschappij heeft ook 
bij Rijksmuseum Het Koninklijk Penning
kabinet tot veranderingen geleid. In januari 
1987 deed de eerste Apple Macintosh zijn 
intrede; nu heeft iedere medewerker een 
eigen computer ter beschikking. Het ge
bruik als tekstvenverker staat nog steeds 
voorop, maar ook voor het beheer van 
gegevensbestanden is de computer zeer 
populair. Daarnaast bleek het gebruik van 
de Macintosh in de expositie interessante 
educatieve mogelijkheden te l)ieden. 

Het gebruik van de computer als 'data
base' voor objectgegevens spreekt in een 
museum het meest tot de verbeelding. In de 
afgelopen jaren hebben de medewerkers 
een groot aantal 'proefliestanden' gemaakt 
op verschillende gebieden van de numisma
tiek: Romeinse munten (le-4e eeuw). 
Merovingische munten (7e eeuw), Zeeuwse 
munten (l6e-18e eeuw), munten en papier
geld van het Koninkrijk (19e-20e eeuw), 
buitenlands papiergeld (19e-20e eeuw), 
penningen van Holtzhey (18e eeuw), lucht
vaartpenningen (20e eeuw). Elk van deze 
bestanden bevat de gegevens van vele 
honderden voorwerpen. Op basis van 
deze ei'varingen heeft het Penningkabinet 
met vallen en opstaan op twee sporen een 
numismatische database ontwikkeld. 

De maximum-optie 
Het eerste spoor, de maximum-optie, moest 
leiden tot een zo uitgebreid mogelijke lijst 
van velden voor een geautomatiseerd gege
vensbestand van numismatische voorwer
pen. Onderde naam 'Moederformuliervoor 
de beschrijving van munten, penningen en 
papiergeld'wad een vooriopige versie van 
deze theoretische lijst in maart 1990 uitge
bracht. In dit moederformulier, dat nu bijna 
120 (!) velden omvat, is bij alle velden aan
gegeven wat de bedoeling van het veld is. 

welke gegevens men erin mag vastleggen H.W. JACOBI 

en hoe de gegevens ingevuld dienen te 
worden. 

Het is niet de bedoeling dat bij het op
zetten van een gegevensbestand alle ge
noemde velden uit deze uitputtende lijst 
worden gebruikt. De lijst is gemaakt opdat 
men bij de opzet van een gegevensbestand 
uit de velden die keuze maakt, die voor het 
gestelde doel het meest relevant is. Een op 
een keuze uit deze lijst gebaseerd gegevens
bestand kan aldus beschouwd worden als 
een kind' van de 'moeder'. Het moeder
formulier zou vergeleken kunnen worden 
met een menukaart in een restaurant. 
Zoals men op basis van een menukaart zijn 
eigen maaltijd samenstelt, zo kan men op 
basis van de lijst in het moederformulier een 
eigen nuniismatische database samenstellen. 

Indien we in Nederland, zowel binnen 
als buiten de musea, bestanden ontwikke
len met behulp van de velden uit de lijst, 
krijgen we gegevensbestanden die, hoe 
verschillend ze ook mogen zijn, altijd aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden. Het is 
daarbij totaal onbelangrijk welke computer 
of welk database-programma men gebruikt. 
Immers in dezelfde velden worden dezelfde 
gegevens op dezelfde manier vastgelegd. 

Een intensieve bespreking van dit 
moederformulier tijdens de laatste bijeen-
kom.st van het Subcommittee 'Numismatics 
and Computer' van de Commission 
Internationale de Numismatique (CIN) in 
Düsseldorf in maart 1990 had tot doel deze 
lijst te toetsen aan buitenlandse enaringen 
en ven'olgens een internationale versprei
ding te geven. Het ligt in de bedoeling dat 
de eerste publieke versie van het moeder
formulier in de loop van 1991 door het 
Penningkabinet gepubliceerd zal worden. 

Door de in een gegeven.shcstand ge-
wen.ste velden uit deze lijst te kiezen kan, 
op vrijwillige basis, een internationaal uni-
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Basisregistratie van 

Omschrijving 

Groepsindeling 
voorwerp 
mbriek 

Omsclirijving 
land (geografisch) 
staat (politiek) 
autoriteit (politiek) 
muntsoort 
eenheid/waarde 
jaartal'datum/periode 
ontwerper 

numismatische voorwerpen, versie 25 februari 1991 

Soort veld 

tekst 
tekst 

tekst 
tekst 
tekst 
tek.st 
tekst 
tekst 
tekst 

onderwerp/gelegenheid/titel tekst 
muntplaats 
voorzijde beeld 
voorzijde tekst 
keerzijde beeld 
keerzijde tekst 
serienummer 1 
serienummer 2 
materiaal 
gewicht in g 
formaat in mm, horizontaal 
formaat in mm. vertikaal 
vorm 
conditie 
catalogi 

Collectiegegevens 
locatie 

tekst 
tekst 
tekst 
tekst 
tekst 
tekst 
tekst 
tekst 
nummer 
nummer 
nummer 
tekst 
tekst 
tekst 

tekst 
aanwezigheid gecontr. datum datum 
aanwezigheid gecontr. door 
inventarisnummer 
fotonummers: vz./kz./detail 

Herkomst 
herkomst 
aard van verwer\ing 
voorwaarden 
bruikleen van 

Algemeen 
formulier ingevuld datum 
formulier ingevuld door 
opmerkingen 

Afkortingen: 

tekst 
tekst 
tekst 

tekst 
tekst 
tekst 
tekst 

datum 
tekst 
vrije tekst 

Invulling 

soort vooAverp: munt. papiergeld. penning 
grove indeling in gebied, periode of politieke eenheid 

land van herkomst 
land van uitgifte 
naam van vorst (met jaartallen) of uitgevende instantie 
in enkelvoud, bv.: daalder, gulden, cent 
bv.: kwart, halve, dubbele, 1,10, 25 
jaartal op voorft'erp (of periode) 
naam (met jaartallen) 
korte aanduiding 
plaats van aanmunting 
korte beschrijving 
volledige tekst 
korte beschrijving 
volledige tekst 
met twee spaties tussen groepen letters en cijfers 
verplicht: indien aanwezig 
bv, goud, zilver, papier 
in grammen, met drie decimalen (ter identificatie) 
munten en penningen: met één decimaal 
idem, alleen als voonverp niet (ongeveer) rond is 
alleen als niet rond (munt/penn,) of rechth. (papiergeld) 
alleen in uitzonderlijke situatie 
verwijzing naar gepubliceerde catalogus 

plaats van bewaring 
datum aanw, controle kan samen in één tekstx'eld 
naam controleur 
huidig inventarisnummdr (eventueel oude inv, nrs) 
nummers van foto's, dia's, negatieven etc. 

in eigendom verworven van wie, wanneer 
koop, schenking, legaat, bruikleen etc. 
aan de \'era crving verbonden voorwaarden 
naam baiikleenge\er 

datum invulling kan samen in één tekstveld 
naam invuller H 
plaats voor diverse opmtrkingen 

mu = munten; pa = papiergeld: pe = penningen 
XX = verplichte (minimale) gegevens VOO 

mu 

XX 
XX 

XX 
X 

XX 
XX 

XX 

X 
X 
X 
X 
X 

XX 
XX 
XX 

X 
X 
X 
X 
X 

,xx 
XX 
XX 
XX 

X 

X 
X 
X 
X 

XX 
XX 

X 

beheersregistratie: deze velden moeten altijd ingevuld worden 
X = geadviseerde (minimale) gegevens voor basisregistratie: verdere uitbreiding kan wenselijk zijn. 
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pa 

.XX 
XX 

.XX 
X 

XX 
XX 
XX 

X 

X 

XX 

XX 

X 
X 
X 
X 
X 

XX 
XX 
XX 
XX 

X 

X 
X 
X 
X 

XX 
XX 

X 

pe 

XX 
XX 

XX 

X 

XX 
XX 
XX 

XX 
X 

XX 
X 

XX 
XX 

X 
X 
X 
X 
X 

XX 
XX 
XX 
XX 

X 

X 
X 
X 
X 

XX 
XX 

X 



forme wijze van beschrijven van numis-
matische voorw'erpen ontstaan. Indien later 
gewenste aanvullingen en verbeteringen op 
één plaats aangevraagd en verwerkt wor
den, moet het mogelijk zijn het uniforme 
systeem te bewaren, waarbij één 'moeder' 
een groot aantal verschillende (maar onder
ling vergelijkbare) 'kinderen' zal hebben. 

De minimum-optie 
Het tweede spoor van ontwikkeling, een 
minimum-optie, moest leiden tot een zo 
beperkt mogelijke lijst van velden voor 
een geautomatiseerd gegevensbestand van 
numismatische voorwerpen. Hierbij werd 
geprobeerd een goed bruikbaar bestand te 
ontwerpen met zo min mogelijk velden. 
Bij het opzetten van een numismatisch 
gegevensbestand is men snel geneigd 
voor een overdaad aan velden te kiezen. 
Theoretisch ziet het be,stand er dan prachtig 
uit. maar in de praktijk blijkt het invullen 
van de vele velden zo tijdrovend, dat de op
bouw van een flink bestand vrijwel ondoen
lijk wordt. Men moet zich beperken; een 
bestand kan altijd later met meer velden en 
gegevens uitgebreid worden. Het spreekt 
vanzelf dat de velden in een beperkt be
stand ook aan het 'moederformulier' ont
leend worden en ook volgens de daar aan
gegeven wijze ingevuld moeten worden. 
In dit artikel wordt het resultaat van deze 
beperkte selectie als basisregistratie aan de 
lezers gepresenteerd. 

De basisregistratie 
Het uitgangspunt van de basisregistratie is 
een numismatisch gegevensbestand met 
een beperkte omvang. In de 
basisregistratie moeten 
gegevens vastgelegd 
kunnen worden van 
een verzameling 
Griekse en 
Romeinse munten, 
maar ook van 
moderne pennin
gen of papiergeld. 
Men dient niet alleen 
de gegevens van het 

Voorbeeld van de basisregistratie van een penning 

Groepsindeling 
vooTO'erp 
nibriek 

Omschrijving 
land (geografisch) 
staat (politiek) 
autoriteit (politiek) 
muntsoort 
eenheid / waarde 
jaartal / datum / periode 
ontwerper 
onderwerp / gelegenheid / titel 
muntplaats 
voorzijde beeld 
voorzijde tekst 

keerzijde beeld 

keerzijde tekst 

serienummer 1 
serienummer 2 
materiaal 
gewicht in g 
formaat in mm, horizontaal 
formaat in mm, vertikaal 
vorni 
conditie 
catalogi 

Collectiegegevens 
locatie 
aanwezigheid gecontr. datum 
aanwezigheid gecontr, door 
inventarisnummer 
fotonummers: vz./kz./detail 

Herkomst 
herkomst 
aard van verwerving 
voorwaarden 
baiikleen van 

Algemeen 
formulier ingevuld datum 
formulier ingevuld door 
opmerkingen 

penning 
Nederlanden, 20e eeuw 

Nededand 

Vereniging voor Penningkunst 

1975 
Zanten. Ek van 
400 jaar Universiteit Leiden 
Voorschoten. Begeer 
zittende uil naar links, signatuur 19 PK 75 
PRINCEPS . OMNIVM . VIRTVTVM . 
SAPIENTIA. 
plattegrond Leiden in 1575 met erin de 
jaartallen 1575 en 1975 
ACADEMIA . LVGDVXO . BATAVA . 
PRAESIDIVM. LIBERTATIS , 

brons 
132,535 
69,0 

als nieuw 

KPK, Ned. medailleurs na 1945 
1991-02-25 
MS 
1975-523 
9112:05-07 

Vereniging voor Penningkunst. 
koop 

1991-02-25 
MS 

DE BEELÜEXMR 1991-2 



Voorbeeld van de basisregistratie van een munt 

Groepsindeling 
voorwerp 
aibriek 

Omschrijving 
land (geografisch) 
staat (politiek) 
autoriteit (politiek) 
muntsoort 
eenheid / waarde 
jaartal / datum / periode 
ontwerper' 
onderwerp / gelegenheid / titel 
muntplaats 
voorzijde beeld 

voorzijde tekst 
keerzijde beeld 

keerzijde tekst 

serienummer 1 
serienummer 2 
materiaal 
gewicht in g 
formaat in mm, horizontaal 
formaat in mm, vertikaal 
vorm 
conditie 
catalogi 

Collectiegegevens 
locatie 
aanwezigheid gecontr. datum 
aanwezigheid gecontr. door 
inventarisnummer 
fotonummers: vz./kz./detail 

Herkomst 
herkomst 
aard van verwerving 
voorwaarden 
bruikleen van 

Algemeen 
formulier ingevuld datum 
formulier ingevuld door 
opmerkingen 

mimt 
Nederlanden. Koninkrijk 

Nederland 
Beatrix (1980-) 
gulden 
iO 
1991 
Zoetendaal, W. van 
25-jarig huwelijk Beatrix en Claus 
Utrecht 
gemodelleerd portret van Beatrix naar links. 
halfronde uitsnede 
BEATRIX / KONINGIN DER NEDERLANDEN 
portret van Claus opgebouwd uit 
concentrische lijnen, halfronde uitsnede 
mmt / 1966 / BEATRIX / CLAUS /1991 / 
mt /50g 

zilver .925 
25,002 
38,0 

proof 

KPK, kast Koninkrijk, Beatrix 
1991-03-08 
HWI 
1991-137 

, 
's-Rijks Munt 
koop 

1991-03-08 
mi} 

type vast te leggen, maar ook de gegevens 
van het individu. Dit probleem van een 
goede \̂ astlegging van het individu komt 
steeds naar voren bij het beschrijven van 
niet-unieke voorwerpen. Door het voorwerp 
in algemene terinen te beschrijven (b.v.: 
Nededand, Willem III, rijksdaalder 1872) of 
door verwijzing naar een catalogus (b.v.: 
SchuliTian 598) legt men alleen het type 
vast; er zijn nog duizenden andere rijksdaal
ders 1872. Het individu, déze rijksdaalder 
1872, legt men vast door naast de gegevens 
van het type ook gegevens van het individu 
op te nemen: het gewicht in drie decimalen 
(24,978 gram), de conditie (prachtig) en 
eventueel uitvoeriger kenmerken in het veld 
'opmerkingen'. Een goede foto kan ook 
helpen, maar bij machinaal geslagen stuk
ken is het gewicht in drie decimalen meestal 
kenmerkender dan een foto. 

Binnen de basisregistratie is een nog 
beperktere keuze mogelijk: de beheers-
administratie. De beheersadministratie heeft 
een beperkter doel dan de basisregistratie. 
Hierbij worden alleen die velden gebaiikt 
die nodig zijn om het bezit van een voor
werp vast te leggen: een minimale omschrij
ving en enkele administratieve gegevens. 
Interessante numismatische gegevens ont
breken dus. De velden die alleen voor een 
beheersadministratie ingevuld moeten wor
den zijn in de lijst aangegeven met 'xx'. 
De velden die nodig zijn voor de basisregis
tratie van munten, papiergeld of penningen 
zijn aangegeven met 'x'. 

Men dient zich goed te realiseren dat de 
hier aangeboden basisregistratie niet zalig
makend is; het is slechts één mogelijkheid 
uit vele. In de hier gepresenteerde basis
registratie wordt bij munten en papiergeld 
de ontwerper niet vermeld. Hoewel het 
zeker een interessant gegeven is. kan men 
het missen. Daarentegen is men bij pennin
gen verplicht om dit veld in te vullen; bij 
penningen is het een essentieel gegeven in 
de vastlegging van het type. Ook ontbreekt 
bijvoorbeeld een veld voor verzekerings
waarde en de daarbij behorende taxatie
datum; sommigen zullen deze gegevens 
zeker niet willen missen. Vele zinvolle uit-
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breidingen zijn mogelijk; hier wordt een 
relatief beperkte opzet gepresenteerd. 
Eventuele uitbreiding van de basisregistratie 
dient vanzelfsprekend weer aan het moe
derformulier ontleend te worden. Hoewel 
de basisregistratie is ontwikkeld voor het 
vastleggen van de verzameling van het 
Penningkabinet, een openbare verzameling, 
zal hij evengoed bruikbaar zijn voor privé-
coUecties. 

Ik acht het van groot belang dat de regis
tratie van numismatische voorwerpen in 
Nederiand op een uniforme wijze gebeurt. 
Indien de gegevens van de verschillende 
openbare en particuliere verzamelingen 
onderiing uitwisselbaar zijn, kunnen vele 
moeizame aanpassingen en dubbel werk 
worden voorkomen. Dit ideaal is alleen te 
verw-ezenlijken als alle beschrijvers uitgaan 
van een basisregistratie waarin dezelfde 
velden gebruikt worden en waarin de gege
vens op dezelfde wijze vastgelegd worden. 

Als voorbeelden van de basisregistratie 
worden drie beschrijvingen gegeven, van 
een munt, een bankbiljet en eea penning. 
Vanwege de voorbeeldfunctie is hieri)ij ge
kozen voor drie welbekende moderne stuk
ken uit de Nederiandse numismatiek. 

Van de hier gepresenteerde basisregistratie 
is een versie verkrijgbaar voorzien van uit
gebreide invul-instructies en een aantal 
invul-voorbeelden uit diverse gebieden en 
perk)des. U kunt deze publicatie bestellen 
door een bedrag van ƒ 5,00 over te maken 
op giro 201969 t.n.v. Rijksmuseum Het 
Koninklijk Penningkabinet, Leiden, onder 
vermelding van 'Basisregistratie'. 

250 

Voorbeeld van de basisregistratie van papiergeld 

Groepsindeling 
voorwerp 
rubriek 

Omschrijving 
land (geografisch) 
staat (politiek) 
autoriteit (politiek) 
muntsoort 
eenheid / waarde 
jaartal / datum / periode 
ontw^erper 
onderwerp / gelegenheid / titel 
muntplaats 
voorzijde beeld 
voorzijde tekst 
keerzijde beeld 
keerzijde tekst 
serienummer 1 
serienummer 2 
materiaal 
gewicht, in g 
formaat in mm, horizontaal 
formaat in mm, vertikaal 
vorm 
conditie 
catalogi 

Collectiegegevens 
locatie 
aanwezigheid gecontr. datum 
aanwezigheid gecontr, door 
inventarisnummei; 
fotonummers: vz,/kz./detail 

Herltomst 
herkomst 
aard van verwerving 
voorwaarden 
bruikleen van 

Algemeen 
formulier ingevuld datum 
formulier ingevuld door 
opmerkingen 

papiergeld 
Nederlanden, Koninkrijk 

Nederland 
De Nederlandsche Bank 
gulden 
250 
1985-07-25 
Oxenaar, R.D.E. 

vuurtoren 

kaart van Nederland met vuurtoren 

4077640530 

papier 

160 
76 

als nieuw 
Soetens 111 

KPK, album Nederland 
1991-03-26 
HWJ 
1991-100 
9113:24-26 

omloop 
koop 

1991-03-26 
HWJ 
richting afb. voorz. is staand! 

IL 

250 

4077640530 . 
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De factor tijd 
Het 50-jarig huwelijk van Johan van Geulen en Maria Anna de Barry 

.MAR|.-\N SCH.\RL00 

' Zie onder andere 
\.j. liKMOLT VAN LOC.IHM 
sL.WF.Ris De Neder
landse famüie-
peiiiiiiigen lol 181.]. 
(Zutphen 1981) en 
G. \ A . \ l)l!H MEER 

Xederkindse algeme
ne familiepenningen 
in de 17e en 18e 
eeuw Jaarboek voor 
Munt- en Penning-
fe()ii-fe6=i.66(1978-
""9) l(r-131 

.4iion.. ^O-jarig huwe
lijk van .johan vaii 
Ceulen en Maria 
Anna du Bany, 1748 
(goud. .vSnim) 

In 1990 schonk de onvolprezen Stichting 
Nederlandse Penningkabinetten aan het 
Koninklijk Penningkaiiinet een onbekende 
gouden gegraveerde penning op het 50-jarig 
huwelijk van Johan van Ceulen en Maria 
Anna de Bany, gevierd te 's-Gravenhage op 
16 juli 1748. De voorzijde van de penning 
is op het omslag van deze aflevering van 
De Beeldenaar afgedrukt. 

Op de voorzijde is een symbolische 
weergave van het gouden huwelijk te zien: 
een zuil waarop twee brandende harten 
staan. Een olijftak en een palmtak zijn met 
strikken aan de zuil bevestigd. De cijfers 1, 
25 en 50 zijn op de zuil weergegeven tussen 
een diagonaal om de zuil gewonden lint. 
De zuil .staat op een voet.stuk, waarachter 
een wimpel slingert. Hierop staat de inscrip
tie uKTiTiAE.MONiMEXTiM. Hct om.schrift, 
eveneens op een wimpel gegraveerd, luidt: 
GEDFXCKEX V\X J.ARHX DOET VREIT,E)EX Xl' BAEREX, 

Op de keerzijde is onder een rozetachtig 
ornament een gedicht gegraveerd: 

lOHAN VAN CEÜLEX 
EX .MARIA ANXA DE BARRY 

EEX l'AAR 
SYX NI' GETR()l'WTT\VEEM.\AL 

VlIFEXTWIXTIG IA.̂ R 
IX DESE GGl'DE BLYDE lUBEL FEEST 

SYX HAAR KIXDEREX MET DESE EEXXINK 
VEREERT GEWEEST 

ALS MEX XU IX VREliGH SIEN .MAGH 
HAAR GOUDE BRl'YLOFS DAGH 

16UlYr48 
HAGAE 

'ÜhJutn '3mn.-C4U 
^n ÏMaria JblTta- ^JBiti 

ifun nu. (jetrmm^pjpèeTTH 
'Vijf en hiviiXtiqhTiiitr'i 

tt^ 'liaar-!g;indtre7PmetdéftSBthi 

^ kaaT^&owh Itnitrlofk da 

Zoals i:)ekend waren penningen in de 
Republiek der Verenigde Xederianden 
een zeer populair medium om belangrijke 
familiegebeurtenissen te vereeuwigen.' Het 
Penningkabinet bezit reeds een omvangrijke 
verzameling van dit genre. Omdat de oplage 
\'an dergelijke stukken soms beperkt bleef 
tot één of enkele exemplaren duiken er nog 
regelmatig nieuwe familiepenningen op, bij
voorbeeld uit oud familiebezit. De hier be-
.schreven penning paste goed tussen de 
reeds aanwezige stukken en bovendien was 
de gegraveerde voorstelling interessant, om
dat deze niet erg gebruikelijk is. Beide rede
nen gaven aanleiding tot het beroep op de 
Stichting. 

Het gebruik om op een penning door 
middel van symbolen een 'boodschap' over 
te brengen is onverbrekelijk verbonden met 
het \erschijnsel penning zelf. Reeds in de 
Italiaanse Renai.ssance gebruikten medail-
leurs de keerzijde van een penning om 
bepaalde karaktertrekken van de geportret
teerde op de voorzijde met symboliek te 
accentueren. De familiegebeurtenissen, 
herdacht op de Nederiandse penningen, 
werden eveneens door middel van symbo
len weergegeven. De symboliek op 
Nederlandse penningen uit de 17e en 18e 
eeuw is veelal aflvomstig uit de bijbel en uit 
emblemata-boeken. Deze overzichten van 
begrippen door middel van een atheelding, 
een embleem, en een beschrijving, soms op 
rijm, waren l^uitengewoon populair bij het 
Nederiandse publiek in deze periode. 
Vele penningmakers lieten zich door de 
voorbeelden uit dergelijke literatuur inspire
ren. De emblemata genoten hun grootste 
populariteit in de 17e eeuw; in de loop van 
de volgende eeuw valt er bij de kunstenaars 
een zekere routinematigheid te constateren. 
De oude .symboliek raakte versleten en het 
bekende idioom werd zonder al te veel fan
tasie telkens opnieuw gel')ruikt. 
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op de gouden huwelijkspenning van 
Van Ceulen/Du Bariy vertoont de centrale 
voorstelling een ongebruikelijke combinatie 
van symbolen: twee brandende harten 
bovenop een zuil. Van oudsher werd de 
zuil beschouwd als een symbool van spiri
tuele kracht en standvastigheid. In de 17e 
eeuw werd daar incidenteel de betekenis 
van huwelijktrouw en kuisheid aan toege
voegd.' Een vijftigjarig huwelijk is wel een 
bijzondere vorm van standvastigheid en 
men zou dus veel zuilen verw'achten op 
Nederlandse huwelijksjubileumpenningen. 
Het tegendeel blijkt het geval te zijn: pas in 
de tweede helft van de 18e eeuw verscheen 
er af en toe een zuil op een huwelijks
jubileumpenning. Een berijmde verklaring 
bij de penning van A. van Baeril op het 
50-jarig huwelijk van Hendrik Boenen en 
Neeltje Bootsman in 1778 zegt hierover: 
Regtaarde min ... tart..., gelijk een zuil. 
den tijd. Hier is de standvastigheid verbon
den met een bepaalde hoeveelheid tijd: 
deze betekenis komt meer overeen met 
de toen zo modieuze obelisk, die aan de 
onsterfelijke Egyptische cultuur herinnert. 
Vader en zoon Holtzhey maakten bijvoor
beeld graag gebruik van obelisken op hun 
familiepenningen, maar zuilen zijn daaren
tegen zeldzaam op hun ontwerpen. 

De twee brandende harten vormen een 
oud en populair symbool van wederzijdse 
liefde. Als voorbeeld voor deze compositie 
zou een embleem van het ware geloof ge
diend kunnen hebben.'' De wimpel achter 
de zuil op het embleem is op de penning 
wat lager geplaatst, zodat er aiimte gewon
nen wordt voor de olijftak en de palmtak 
aan de zuil. De beide takken verwijzen naar 
vrede en vmchtbaarheid. Het voetstuk van 
de zuil is wat forser dan gebruikelijk. 
Dit zou kunnen verwijzen naar het stevige 
fundament waarop het huwelijk van Johan 
en Anna Maria van Geulen gevestigd was. 

Een andere mogelijkheid is dat het voetstuk 
het huwelijksaltaar weergeeft, waarop de 
twee harten 50 jaar eerder met elkaar ver
enigd werden. Brandende harten op een 
huwelijkaltaar komen wél vaak voor op 
huwelijkspenningen van die tijd. 

Johan van Geulen werd gedoopt op 
14 november 1677 in de roonis-katholieke 
Spaanse kapel van Den Haag. Zijn ouders 
waren de uura'erkmaker Johan van Geulen 
en Maria Johanna de Saldivar. Johan junior 
leerde hetzelfde vak als zijn vader. 
Ongetwijfeld begon zijn opleiding als uur
werkmaker in het bedrijf van zijn vader aan 
het Haagse Plein. Op 12 april 1699 ging hij 
in ondertrouw met Anna Maria du Barrv', 
de dochter van een Franse pruikenmaker. 

^ r. iiK low; Portivtten 
ran echt m Imun 
(Zwolle/Haarlem 
1986)90 

' A HENKFL A. SCIKAE 

ed, lüindbuch ziir 
Siii)!l>il(IL'iiiiil (IL'S 
XU.iiiiilW'll. 
Icihrhii))ilci1f 
(.Stuttgarl.s.a.) 1226 

Embkvm iciii het 
Ware Geloof 

Symholische uvergave 
ran de slandrastig-
beid. eeiste helft 17e 
eeuw (brons. 41 mm) 
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^ Gemecnteardiier 
Den Haag. 
Acintekeningen oivr 
Haagse hm kigemci-
kers. I>ijeengehrachl 
doorH. Mensonides. 
m\. HSl4" 

' C. HOFSTEDE DE GHOOT 

Verzeichnis der Werke 
der heriKirragendshm 
hoUandixhen Maler 
desXUI. 
fahrhunderts. l' 
'(•s-Gravenhagel912) 

Verklaring ran de 
penning ckiorA. ran 
Baerll op het 50-jarig 
huwelijk van Hendrik 
Buunen en Seeltje 
Bootsman. 1778 

De kinderen van Johan van Ceulen 
en Maria Anna du Bany 

1 Marie Hli,-.aheth \ an Keulle, ged. 23 maan 1700, 
gest. 9 april 1^00 

2 Anne van Keul, ged. 10 oktolier 1701 
3 Jean Baptiste van Ceulen, ged. 16 oktober 1702 
4 Ferdinandus van Ceulen, ged. 2S juni 1704, 

klokkenmaker Spaanse hof 
5 Mathurius van Ceulen. ged. 15 mei 1706 
6 Corneille van Ceulen, ged. 30 mei 1708, 

ge.st. 5 juni 1713 
7 Paul .Marie van Keullen, ged. 18 mei 1710, 

juwelier 
8 Philippe van Keulen, ged. 28 januari P H . 

klokkenmaker 
9 Christophe van Ceulen. ged. 19 februari 1713, 

gest. 6 april 1713 
10 Jero,sme van Keullen. ged. 14 juni 1714, apotheker 
11 Cornelis Louis van Ceulen, ged. ~ februari 1717. 

gest. 2 mei 1721 
12 Frant;ois \an Ceulen. ged. 5 februari 1"22, 

klokkenmaker 

Zij was in Den Haag geboren en gedoopt 
op 13 juni 1678 in de rooms-katholieke kerk 
in de Assendelft.straat. In 1715 overleed de 
oude Van Ceulen en Johan van Ceulen 'Le 
Jeune', zoals hij zijn klokken signeerde, nam 
als enige zoon het bedrijf over. De produk-
ten van Haagse klokkenmakers waren in 
deze tijd zeer populair en zeker gezien de 

V E R K L 
V A N 

G E D E N K 
JZilkaat nog eren lier en wurd , 

Als locD de trouw ben bccfc gcpurd. 

Viert dus HBT PAAH, verrukt vto geen. 

Zijn fijfiigi^^S Bniilofofccsc. 

Het plengt, bcftraald door zannefcbija 

Van Hemclguoit , den off'erv.-ijn, 

Op 't heilig outer t door den pligt 

Van dankcrkEntcnis ge[lich[, 

Waax op du reine (wrJgloedj 

Ter jjniieprent, zijn liefde boet. 

Werd, door 't ontijdig doodsgcwtld, 

Reeds van diU Spruiten (in grvfJJ; 

Die leeft, mït de tndrcn, in hair kroon; 

Vva njQze num hun tbuu tot coos:, 

A A R I N G 
D E N 

P E N N I N G . 
Getijk de rijpe hsriKair 

Den Bouwnua , in een vnchtbaar Jaar* 

DzBKUiozel , &ii, gezonden blij, 

Alj groenend falmkaf^ luijcer bij 

Aan '(feest , [erwijl zij tiaar ciMAAb 

Verlcwücc met vriendelijk onülaal, 

En in zijn lawaaien liulpe biedt: 

Rcgtaardc min begeeft ons niet \ 

Miar , {leeds getrouw in vreugd of ftrijd; 

Tan zij, gelijk icyi zuil, den tijd. 

Zoo fmeeki iiCT PAAR , met krooat en maag, 

Dal CODE de offeigeur behaag. 

En wenfciit, in 't derven ais in 't lee\t#, 

Aan Hem aliecn den lof te geevcn. 

ei ETER l'AN BRAAM. 

faam van zijn vader kwam zoonlief in een 
gespreid bedje terecht. De populariteit van 
het Haagse uurwerk was begonnen met de 
toepassing van een revolutionaire vondst 
door Christiaan Huygens: het slingeruur
werk. 

Uit het huwelijk van Johan van Ceulen 
en Maria Anna du Barry werden totaal 
twaalf kinderen geboren (zie bijlage). 
Een aanwijzing voor de status van het be
drijf van de Van Ceulens wordt ge\'ormd 
door het feit dat enkele kinderen diploma
ten als petevaders hadden: de graaf van 
Zinzendorf, 'conseilleur d'état en grand 
chancelier de cour de sa Majesté Imperiale' 
(1712), 'M, Pendewinter d'Adelshausen, 
conseilleur de sa Maje.sté Impériale et secre
taire de l'ambassade pour la Paix d'Utrecht' 
(1713) en de Venetiaanse consul, Giovanni 
Arrigoni (1713). Niet alle twaalf kinderen 
overleefden de zo gevaarlijke eerste jaren. 
Tenminste vier van hen stierven reeds op 
jonge leeftijd. 

Johan \an Ceulen was twee maal hoofd
man van het Haagse horlogemakersgilde. 
Hij oN'erleed kort voor 3 september 1750 
en zijn vrouw Maria Anna du Barry was 
hem twee maanden eerder al voorgegaan 
op 11 juli. Na hun dood werden vier huizen 
en erven verkocht, evenals een deel van de 
inboedel en de inventaris van het bedrijf. 
Het geheel bracht ruim 22.000 gulden op."* 
Een aantal door hem gesigneerde klokken 
en zakhorloges wordt bewaard in 
NedeiJand.se en buitenlandse collecties. 
Uit de kunstliteratuur is bekend, dat het 
Museum Boymans-Van Beuningen te 
Rotterdam in 1889 de kans kreeg om een 
schilderij met het portret van Maria Anna du 
Bany door Godfried Schaicken (1643-1706) 
te kopen,^ Daarbij werd aangetekend, dat 
Maria Anna de Bany geboren was in 1678 
en trouwde met Johan van Ceulen de 
Zaldivar, Waarschijnlijk waren deze biogra
fische gegevens achter op het schilderij ge
schreven. Het stuk werd niet aangekocht en 
sindsdien is het spoorioos verdwenen. 
Mogelijk had dit portret oorspronkelijk een 
pendant in de \-orm van een portret \ an 
Johan van Ceulen, Het was niet ongebruike-

i)E BI-:HDI:N.UR iwi-
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lijk om portretten te bestellen ter gelegen
heid van een huwelijk. De huwelijksdatum 
valt precies in de periode dat Godfried 
Schalcken in Den Haag werkzaam was.*̂ " 

Dankzij het onderzoek naar deze gouden 
penning zijn er veel nieuwe gegevens 
over een ander stuk uit de collectie van het 
Penningkabinet aan het licht gekomen. 
Het betreft een zilveren penning op het 
25-jarig huwelijk van Johan van Geulen en 
Maria de Saldivar op 17 juni 1700. De voor
zijde hiervan is gegoten door Pieter van 
Abeele en vertoont een man en een vrouw 
in Romeinse kleding, die elkaar boven een 
altaar de hand geven en het omschrift DEEN 

HANDWA,STDANDR. De keerzijde bestaat uit het 
volgende gegraveerde gedicht: 

SOLI DEO GLORIA 
lOHAN VAN GEULEN EN MAMA 

DE SALDIVAR EEN PAAR 
SY\ \ f GETROIT \'TF EN TWINTIG |AAR 
IN DIT lUBEL ONDER GODS ZEEGEN SOET 
HEIiliEN H.A,AR VRIENDEN DIS ONTMOET 
MET DESE PENNINK ALS MEN SIEN MAG 

OP HAAR SILVERS BRUYLOFTSDAG 
ADY 17 lUNI 1700 

^ Met dank aan 
Giiiclo Jansen, eonser-
\aIor Oude Kunst van 
Museum Boynians-
\'an Ik'uningen. 
Rotterdam 
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" .Marie Jeanne de 
Saklivar, ia femme de 
M, \an Keiiie'. liad 
op als peetmoeilei' bij 
de doop van .Marie 
Elisabeth (l'OO). het 
eerste kind \an|<)han 
jr en .Maria Anna. en 
later als getuige bij 
de doop \'an liaar 
eerste kleinzoon lean 
Bapii.ste(1^02), ' 
Zie ook Notarieel 
Arehiel''s-Gravenhage 
nr. lO'l. Johannes 
van Geulen Mr 
Horlogiemaker. 
man\an Johanna de 
Salivar'(2M-l'l)«en 
12- l l - r i2) 

' r MoiiiTKCiO Xcilcr-
laiidse klokken- en 
borhii>emnkeK vanaf 
IjOd I .Amsterdam 
19~0)2ï 

Klok gesigneerd door 
foban ran Ceulen 'Ie 
Jeidiel hoogte 50 
cm): Sederlands 
Goud'. Zilver- en 
Klokkeumnmim. 
Schoouhoivn: folo 
R. Glasira 

Uit de Doop-, Trouw- en Begraafregisters 
van het Haagse Gemeentearchief is duidelijk 
geworden dat het hier de ouders van de 
Johan van Ceiilen 'Ie Jeune' betreft. 
De notities o\er het portret \an .Maria Anna 
du Bariy bieden nog een aanvulling uit 
andere bron voor deze constatering. 
Johan van Ceulen senior kwatn in 1676 
naar Den Haag en oveiJeed aldaar op 
10 december Hlï. Hij maakte uurwerken 
en planetaria in satiienwerking met 
Christiaan Huygens. die vanaf 1681 in 
Den Haag woonde. Hij was in 1688 mede
oprichter \an het Haagse gilde van 
horiogemakers en bekleedde de functies 
\an hoofdman en deken \an het gilde. 
Volgens de penning trouwde hij in 1675 met 
Maria de Saldi\ar. Zij moet na V februari 
1717 overieden zijn. aangezien zij op die 
datum nog getuige was bij de doop van 
haar kleinzoon Cornells Louis van Ceulen. 

Concluderend kan gesteld worden, dat 
Johan van Ceulen Ie Jeune' zich bij het 
maken \'an het rijm op zijn huwelijkspen-
ning liet inspireren door het vooiJx'eld van 
zijn ouders. Enkele .strofen zijn bijna letter
lijk overgenomen. De zuil op de voorzijde 
van de penning heeft mogelijk een gecom
bineerde betekenis. Gezien het geloof van 
de Van Ceulens zal de traditie van standvas
tigheid zeker niet vergeten zijn, maar de 
aanduiding \-an het aantal huwelijksjaren op 
de zuil wijst te\'ens op de betekenis van het 
begrip tijd. Gezien het aantal kinderen was 
de palmtak als symbool van vruchtbaarheid 
op deze penning bijzonder op zijn plaats. 
Of de olijftak ook zo direkt opgevat kan 
worden, is niet tneer te achteiJialen. 

Op basis \-an de penning zou men de 
huwelijksdatum van Johan van Ceulen en 
.Vktria Anna du Bariy zonder \'eel aarzeling 
stellen op 16 juli 1698. Toch blijkt uit de 
ondertrouwregisters dat het paar pas op 
12 april 1699 in ondertrouw ging. 
Mogelijk zijn ze op 16 juli 1699 in het huwe
lijk getreden. Het is merkwaardig om uit
gerekend bij een bekende maker \'an uur
werken een dergelijke misrekening van de 
tijd aan te treffen. Deze vergissingen waren 
niet ongewoon; bij de opgave van het over
lijden van Maria Anna du Bariy werd bij-
N'oorbeeld vermeld dat zij 74 jaar was. in 
plaats van 72. 

Het aantal penningen dat volgens de 
tekst is uitgereikt aan de kinderen van het 
jubilerende paar. is slechts bij benadering 
\"ast te .stellen. Vier kinderen duiken regel
matig op in Haagse archiefstukken rond 
1748 en van één is bekend, dat hij in die tijd 
als horlogemaker aan het Spaanse hof werk
te.** Een rekensommetje leert ons, dat er op 
16 juli 1"'48 minimaal \'ijf en maximaal acht 
kinderen waren overgebleven voor een 
penning op het 'goude blyde iubel fee.st'. 

Dl-; i!i:i:i,Dt;.\AAK 1991 
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Tentoonstellingen 

DE STENEN KRACHT 5000 jaar intagli en cameeën. 
Tot 2 juni 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 12.00-17.00 uur. 

NAAR JERUZALEM. DE DURE REIS \AN EEN 
MIDDELEEUWSE GRAAE De reiskas van Willem IV 
van Holland tijdens zijn bezoek aan het Heilige 
Land en Pruisen in 1343/1344. 
Tot januari 1992 in Rijksmuseum Het Koninklijk 
Penningkabinet te Leiden (zie hiervóór). 

DE NEDERLANDSE MUNTSLAG Vaste opstelling 
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. 

IN DEN ECHTEN BANT Schets van de ontwikke-
Hng vanaf de zilveren huwelijkspenning in de 17e 
eeuw tot het vijftig guldenstuk anno 1990 met de 
beeldenaars van koningin Beatrix en prins Claus. 
Tot 30 september 1991 in het Museum van 's Rijks 
Munt (zie hiervóór). 

GEER STEYN Torsen, portretten en penningen. 
Tot 14 april 1991 in Amsterdams Beeldhouwers 
KoUektief. Zeilmakerstraat 15 te Amsterdam 
(O2O-6256332); geopend woensdag t,/m zondag 
I3.OO-I8.OO uur en volgens afspraak. 
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VEILING 16 

Wij nemen aan dat als U deze wijze 
woorden leest, onze veiling 15 
(2 en 3 april 1991) geschiedenis is. 

Wij veilen weer op 14,15 en wellicht 
16 October. 

Een belangrijke collectie boeken komt 
dan onder de hamer. Daar kunt U aan 
toevoegen. A.u.b. geen moderne 
veilingcatalogi; daar liggen onze zolder 
en kelders vol van. 

Wij kunnen verder nog goede, losse 
penningen, eretekenen en bankbiljetten 
gebruiken. 

Voor wat munten betreft, nemen wij 
graag hele verzamelingen aan, die worden 
door ons dan ook uitgesplitst verkocht. 

Losse munten beneden een stukswaarde 
van ƒ 100,- kunnen wij, jammer genoeg, 
niet meer aannemen. Dan verdienen alleen 
de drukker en de PTT nog iets. 

U wordt vriendelijk verzocht zo 
spoedig mogelijk contact met ons 
op te nemen. 

:NAAR 1991-2 



Munt-mélange, 1-8 

AREXT l'OL 

Lodi'wijk dl' Vrome, 
dmciiim 822-840 
(zilver, 2lmm; Kun. 
Penmngkabiiiel. ex 
mildst Tziimiiiciruiii 
19881: met.•^lip ill hel 
dakrail de tempel 

Het Koninklijk Penningkabinet staat bij een 
grote groep mensen bekend als informatie
verstrekker inzake numismatische voorwer
pen en het gevolg daarvan is dat grote hoe
veelheden munten ter determinatie worden 
aangeboden. Dit betreft voornamelijk ge
vonden munten, afkomstig zowel van munt-
schatten als van losse vondsten. Het groot
ste deel van dit materiaal is 'standaard', 
maar zo nu en dan wordt een tot dusver 
onbekend type of onbekende variant gesig
naleerd. De frekwentie waarmee 'nieuwe' 
munten aan het licht komen, is nogal ge
stegen sinds de metaaldector in Nededand 
op ruime schaal in gebruik is gekomen. 
Dit heeft diverse oorzaken. In de eerste 
plaats worden met detectors niet zozeer 
complete muntschatten ontdekt, als wel los
se vondsten gedaan en deze bestaan voor 
het overgrote deel uit verloren kleingeld. 
In een bijdrage over Noord-Nederlands 
kleingeld in de late middeleeuwen is er 
op gewezen dat de grote denominaties veel 
beter bekend zijn dan de kleine, omdat die 
laatste eigenlijk nooit voor schatvorming 
werden gebruikt. Een emissie van enkele 
tienduizenden goudstukken is thans meestal 
wel in enkele exemplaren bekend, terwijl 
een aanmunting van kleingeld toch min
stens honderdduizend stuks moet hebben 
bedragen wil eenzelfde aantal munten daar-

Lodeirijkde Vnime. 
denarius 822-840 
Izilivr. 2I111111: Kun. 
l'enniiinkaliiiiet. e.x 
i'undst Tznmiiianiiii 
19881: mei drie stip

pen lussen de teinpel-
Iredeii en één stip er
onder 

van in onze verzamelingen aanwijsbaar zijn. 
De tweede reden dat metaaldetectors zoveel 
onbekends boven brengen, is dat het des
betreffende materiaal vaak klein, dun en 
donker van kleur is zodat het zelden met 
het blote oog wordt gevonden. 

Omdat lang niet alle nieuwigheden 
steeds een zelfstandig artikel rechtvaar
digen, presenteer ik hier onder de titel 
'Munt-mélange' een aantal van de meest 
interessante stukken. Graag nodig ik ande
ren uit hetzelfde te doen, onder dezelfde of 
een andere titel. Overigens zijn het niet uit
sluitend detectorvondsten of alleen middel
eeuwse munten die het verdienen onder de 
aandacht te worden gebracht - ook op 
andere wijze tevoorschijngekomen munten 
en materiaal uit later tijd zijn het signaleren 
waard. 

1. Frankische rijk 822-840 
In het karolingische rijk. dat zich uitstrekte 
over een groot deel van West-Europa, waren 
vaak een flink aantal munthuizen tegelijker
tijd bezig met de aanmunting van dezelfde 
types. Sommige van die types dragen geen 
muntplaatsnaam, zoals het bekende 'Chris
tiana religio'-type (Morrison/Gmnthal 472). 
Nogal Wil denarii van die serie vertonen 
echter een codering met stipjes en streepjes 
en een enkele letter. Deze code behelst wel-

l.odewijkde Vrome, 
denarius 822-840 
(zilver 20mm: Kon. 
Penningkabinet, ex 
vondst Tzummarum 
1988): met lier stip

pen tussen de 6e en 
'e letter en drie stip

pen lussen de 9e en 
10e letter van het 
oiiischiift 
niinoniasnir 
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licht een aanduiding van het (ons onbeken
de) atelier; een andere mogelijkheid is dat 
het emissietekens betreft, tekens die opeen
volgende aanmuntingsrondes aangeven. 
Genoemde codering is in ieder geval op te 
vatten als een administratieve aanduiding. 
Mogelijk hebben de tekens dus een date
rende waarde, maar op basis van het nu be
schikbare materiaal - munten en muntvond-
sten - is daarover geen uitspraak te doen. 

De tot dusver bekende tekens (Morrison/ 
Grunthal 474-508) staan op drie verschillen
de plaatsen: onder de tempel op de keer
zijde, aan één of beide kanten er\'an, naast 
het schuine dak van de tempel, danwei 
combinaties van voorgaande mogelijkheden. 
In de vondst Tziimmaaim 1988 bevond zich 
echter een denarius met een stip op een 
heel andere plaats, namelijk in het dak van 
de tempel. Diezelfde vondst bevatte ook 
nog een exemplaar met weer een andere 
ongewone combinatie: behalve een stip 
onder de onderste trede van de tempel, ver
toont dit stuk nog drie stippen naast elkaar 
tussen de beide treden. Tenslotte leverde 
Tzummarum 1988 ons een stuk met twee 
series stippen in het omschrift op de voor
zijde, een plaats waar nog niet eerder een 
dergelijke 'versiering' werd aangetroffen. 

2. Coevorden/Kuinre, ca 1310 
In 1987 werd uit Ried (Fr.) de vondst 
gemeld van een bekend munttype met 
omschriften welke nogal wat vraagtekens 
opriepen. Twee jaar later kwam een tweede 
exemplaar tevoorschijn in Winsum (Fr.). 

De twee-derde groot met een ruiter 
van Henegouwen is vanaf ca 1270 massaal 
aangemunt onder Margaretha van 
Constantinopel 1244-1280; onder haar op
volgerjan I van Avesnes 1280-1304 werd 
die aanmunting nog voortgezet. Zoals uit 
vondsten blijkt vond dit type een grote ver
breiding en werd de 'baldekijn' door grotere 
en kleinere heren in de \ederianden nage
bootst. Ook de produktieve munthuizen 
van de heren van Kuinre en van Coevorden 
hadden dit type op hun repertoire en de 
afzonderiijke voorzijde resp. keerzijde zijn 
dan ook sinds lang bekend uit Van der 

Chijs. Grote verbazing wekt echter de com
binatie van beide plaatsnamen op één 
muntstuk! 

ridder te paard naar rechts met geheven 
zwaard, lOHANnes DomiM DE CVXRF ('Jan heer 
van Kuinre') 
extra kort kaïis met vier halve maantjes, 
binnenomschrift SIGNVM CRVCIS ('het teken 
van het kruis'), buitenomschrift .MONETA 
IN covoRDEXsis ('munt van Coevorden'). 

De interpretatie van deze hybride munt 
(Kuinre: vdChijs XX.8, Coevorden: vdChijs 
XXI.9) stelt ons voor een probleem. 
Moet uit dit stuk geconcludeerd worden dat 
de heren van Kuinre en Coevorden een ge
zamenlijk muntbedrijf bezaten, waarin per 
vergissing twee niet bijelkaar behorende 
stempels zijn gebruikt? Erg waarschijnlijk 
lijkt zo'n gecombineerd muntbedrijf niet 
en we kennen er in ieder geval geen andere 
voorbeelden van in deze periode. Was de 
muntmeester soms eerst enige tijd in Kuinre 
en dan weer in Coevorden aktief en vond 
er daarom eenzelfde vergissing plaats? 
In dat geval moet verondersteld worden dat 
hij behalve de normale, algemene muntge-
reedschappen als hamers, scharen, smelt
kroezen, etcetera ook de toch wel zeer 
plaatsgebonden muntstempels meenam -
en dat lijkt bijzonder onwaarschijnlijk, want 
een muntheer die zijn muntmeester mét de 
stempels uit het oog verliest is wel heel on
voorzichtig. Of hebben we hier te doen met 
een produkt uit een valsemuntersbedrijf, 
waarin natuuriijk gemakkelijker allerlei rare 
dingen kimnen gebeuren? Het uiterlijk van 
de beide munten doet daar echter bepaald 
niet meteen aan denken: op de kwaliteit 
van het muntmetaal lijkt niets aan te 
merken, evenmin als op de uit\'oering van 

s^ 

hybride twee-derde 
groot van Coevorden/ 
Kuinre (zilver. 21mm: 
particuliere collectie): 
het andere exemplaar 
bevindt zich thans in 
het Kon. Pennini^-
kahinet 
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Kiiiiiiv. Ian I (if II 
1304-I337-IJ55. 
twee-derde gruol 
(1.65g. zilver. 
22mm: Kou. 
Pciiniiwkabinet) 

beeldenaars en omschriften, inclusief inter
puncties. Omdat beide laatstgenoemde 
mogelijkheden mij het minst waarschijnlijk 
lijken kies ik - voorlopig - voor de eerste 
optie. 

Overigens is enige jaren eerder te 
Baanisum (Gr.) een gedeeltelijke parallel 
gevonden. Het betreft hier eveneens een 
hybride munt, ook van een Coe\'order en 
een Kuinders type. De slecht leesbare om-
schriften konden worden gereconstmeerd 

als .MONTA REVNOLDII en MILITIS DE CVIXIN. 
Omdat het voorzijde-omschrift nogal ver
basterd was weergegeven en het materiaal 
van de munt duidelijk slechts (verzilverd? 
vertind?) koper was, is die vondst eenvou
dig als ver\'alsing gekwalificeerd. 

3. Kuinre ca 1330 
Het wapen met schuinbalken van de heren 
en graven van Kuinre komt blijkens afbeel
dingen in De Vos van Steenwijk veelvuldig 
voor op zegels. Op munten is dat echter 
nauwelijks het geval, want slechts 
het door Van der Chijs als eerste afgebeelde 
muntje - een penning van Hendrik III -
vertoont dat wapenschild en wel over de 
gehele muntbeeldenaar. Enige jaren geleden 
kwam echter een onder Jan I of II geslagen 
twee-derde groot aan de markt, weliswaar 
van bekend type maar met een nieuw 
detail. Waar de naar links rijdende ruiter 
op de bekende stukken (vdChijs 11.29-33) 
steeds een wapentje met leeuw droeg, was 
het nu een wapentje met .schuinbalken. 

Kuinre. Hendrik UI 
1294-1304. penuiuti 
(zilver 11 mm: ver-
blUfpkialsoubekeudi 
illiisinitie uit Van der 
Chijs 118541 

4. Holland ca 1430 
Soms is een munttype niet in natura 
bekend, maar wordt het wel aangetroffen 
in oudere literatuur. Wanneer die bron erg 
oud is of van een onkritische auteur stamt, 
dient men uiteraard erg voorzichtig te zijn 
met acceptatie van dat gege\'en. Voor een 
catalogus-bouwer is het echter erg verleide
lijk een 'ontbrekend" t \ pe toch op te voe
ren. Zo nam Van der Chijs enkele afbeeldin
gen van hem onbekend gebleven munten 
over uit l6e en 17e eeuwse tariefboekjes 
en numismatische werken als die van Van 
Houwelingen en Van Alkemade. 
Voorzichtigheidshalve liet Van der Chijs de 
uit\()ering van dergelijke afl^eeldingen op 
zijn platen iets afwijken van die van de 
grote massa der munten welke hij wèl zelf 
onder ogen had gehad. De afwijking bestaat 
daarin dat de niet zelf geziene munt in een 
veel dunnere lijntekening is weergege\en. 
Dat het voorzichtig gebruik van oudere 
bronnen soms beloond wordt met een be
vestiging, toont het volgende voorbeeld. 

Van Houwelingen - en naar hem ook 
Van Alkemade - geeft afbeeldingen van 
diverse munten op naam van Philips de 
Goede en Jacoba van Beieren, samen 
Holland regerend in de jaren 1428-1433. 
De kleinste e n a n bleef in natura onbekend 
aan Van der Chijs, maar twee jaar geleden 
bleek dit type wel degelijk te bestaan. 
Het vertoont op de voorzijde de wapens 
van de Bourgondische hertog en de 
Hollandse gravin met het boven het linker 
wapenschildje beginnende omschrift PHiiippus 
lACOBa; op de keerzijde staat een lang kruis 
met de tekst SIT NOMEX Domixi ('gezegend zij 
de naam des Heren'). Van Houwelingen las 
op de voorzijde van het hem ter beschik
king staande exemplaar .\ioxEia HOUAm, het
geen kan betekenen dat de thans door het 
KPK verworven munt een variant met een 
ander omschrift is. Deze munt is echter niet 
bijzonder duidelijk en ik kan me daarom 
wel \oorstellen dat iemand op een ander 
slecht exemplaar HOLA leest voor COBA of 
coii. Dat Van Houwelingens stuk inderdaad 
niet in topconditie was, mag blijken uit het 
tek.stloos laten van de keerzijde; die keerzij-
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de is volgens Van Alkemade med eenige on-
gesclveereu ouleezhare letteren - zonder 
omschrift is zoals Van der Chijs opmerkt 
voorzeker eene onjuiste voorstelling! 

Van Gelder heeft 'vdChijs XIII.8' niet 
opgenomen in zijn overzicht van Hollandse 
munten 1350-1433. Wellicht mag dit type 
toch beschouwd worden als de achtste 
groot die hij onder nummer 97 opvoerde; 
het betreft een blijkens archivalische bron
nen wèl aangemunt maar drie decennia 
geleden niet in natura voorhanden type. 

5. Nijmegen 1459 of 1460 
In het afgelopen decennium sinds het ver
schijnen van Passons catalogus, zijn voor
zover mij bekend geen nieuwe muntt\'pes 
aan de Nijmeegse series toegevoegd. 
Onlangs werd van genoemde stad echter 
een onbekende munt geveild, welke kort 
tevoren voor determinatie op het KPK was. 
Het is van hetzelfde hoofdtype als de kleine 
muntjes van Gelre (vdChijs XIV8 en XXX. 1), 
van Arnhem (vdChijs VII.5), van Zutphen 
(vdChijs VII) en Nijmegen zelf (vdChijs 1.7, 
Passon 1). De keerzijde van de nieuwe 
munt vertoont enige variatie ten opzichte 
van het al bekende Nijmeegse type, in die 
zin dat in de kwadranten van het kruis 
steeds een lelie is geplaatst. Het meest ver
rassende element is echter het jaartal. 

klimmende leeuw, 
MONET.AL XOVA \OVImagensis 

lang kruis met vier lelies, 
AXnO DoiiiiM MCCCCIX 

Het jaartal 1409 is binnen de Nijmeegse 
series extreem vroeg en een latere datum 
van aanmunting lijkt dan ook heel plausibel. 
De vroegst gedateerde munt van Nijmegen 
tot dusver is van 1462 (Passon 1), waarvan 
inmiddels ook een exemplaar van 1463 is 
gesignaleerd. Om deze reden en omdat de 
Gelderse, Arnhemse en Zutphense munten 
van dit type ook uit de tweede helft van de 
15e eeuw stammen, zou het jaartal op de 
nieuwe munt gelezen kunnen worden als 
'1459'. Ter verklaring wordt dan aangeno
men dat de stempelsnijder per abuis de 
letter L (voor '50') heeft weggelaten. Het is 
bekend dat stempelsnijders zich soms ver

gissen en een dergelijke fout is dan ook 
helemaal niet ondenkbaar. Het is evenwel 
eleganter om van deze vergissing een ver-
gi.ssinkje te maken, door aan te nemen dat 
de stempelsnijder niets vergat, maar alleen 
het verkeerde gereedschap gebruikte: de 
ponsoen van de i in plaats van die van de 
L die daar nogal op lijkt - in dit geval dient 
het jaatal te worden gelezen als '1460'. 
Het op één na laatste cijfer is in mijn ogen 
onmiskenbaar een i die los staat van het 
laatste cijfer x en daarom gaat mijn voorkeur 
uit naar deze oplossing boven de monde
ling gegeven opinie van de heer Passon. dat 
het waarschijnlijk een L betreft die half is 
bedekt door de x en daardoor slecht lees
baar werd. 

Dit nieuwe muntje van Nijmegen is hoe 
dan ook van kort na het midden van de 15e 
eeuw. Een ondersteunende aanwijzing daar
voor vindt men in het feit dat de eerste offi
ciële mededeling over muntslag te Nijmegen 
dateert uit 1457. 

Nijim'gi'ii miint-
naam onbekend. 
1459 of 1460 (0.32g, 
zilver. 14-15mm: 
Nijmeegs Museum 
Commandeiie van 

Sint-Jan') 

Holland. Philips de 
Goede enjacoba van 
Beieren 1428-1433, 
achtste groot? 
(biljoen. 16mm: Kon. 
Penningkabinet) 

W 
tekeningen in Van 
Homrelingen (1597). 
Van Alkemade (1700) 
en \dn der Chijs 
IIH58) 
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Utrechl. David mu 
Büiirguiuliê. diiilkeii' 
cal495?(0.20gen 
0.24g. hiljoeii 
T3-14mm: Kon. 
PeiuiiiigL'cihmet) 

6. Utrecht ca 1495 ? 
Al te veel kritische zin van moderne auteurs 
wordt soms gecorrigeerd door een latere 
bodemvondst. Zo verbande Van Gelder 
onlangs een miniem en slecht leesbaar 
muntje uit de series van de Utrechtse bis
schop David van Bourgondië. dat daar door 
Van der Chijs in was ondergebracht. 
Volgens Van Gelder was dit muntje vermoe
delijk verkeerd gelezen en schijnt niet uit 
de tijd van bisschop David. Toen onlangs 
echter twee te Rhenen gevonden exempla
ren voor determinatie aan het KPK werden 
aangeboden, werd duidelijk dat Van der 
Chijs met zijn toeschrijving toch gelijk had. 
Weliswaar betreft het een andere variant 
- Van der Chijs las ///// DE BO//ON en 

EPS TRAIECTEX'/ (vOOr DAVID DE BORGOXdia en 
EPSTHAiECTENSis) - maar de toewijzing ervan 
aan bisschop David lijdt door de type-over
eenkomst met de twee nieuwe exemplaren 
geen twijfel, omdat het keerzijde-omschrift 
zijn naam voluit geeft. Door combinatie van 
de leesbare delen der omschriften, was re
constructie ervan mogelijk: 

gemijterde buste met kromstaf 

MO \0 EPITRAIECT 
MO NO EPI EGT 
lang kruis met Stichts wapen 
I DAVID SERV 

IMTXI DA\1D 

D e t eks t MOneta \ 0 \ a EPiSoopi TRAIECTensis 

('nieuwe munt van de bisschop van 

Utrecht') slaat op Philips de Goedes 
bastaardzoon David, die het bisdom Utrecht 
regeerde in de periode 1455-1496. De keer-
zijde-tek.st is een verkorting van de spreuk 
'Inveni David senaim meum' ('Ik heb David 
mijn dienaar gevonden'), die op grotere 
munten als het vuurijzer (vGelder 32) en de 
kwart en achtste stuiver (vGelder 39-40) in 
iets uitgebreider vorm voorkomt. De tekst 
- uit Psalmen 89:21a - vereij.st naar de 
Bijbelse koning David. 

Welke denominatie dit munttype verte
genwoordigde is niet duidelijk; waarschijn
lijk betreft het een duitken. Omdat de ande
re munten met deze spreuk uit de emissie 
van 1492 stammen, is er iets voor te zeggen 
dat ook dit type helemaal op het eind van 
Davids regering is aangemunt. 

7. Kampen I68I-I69I 
In een recente muntvondst bevond zich een 
ongedateerde ruiterschelling van Kampen 
met het muntmeesterteken 'ruiter'. Dat type 
is geslagen in de periode 1681-1Ó91, echter 
steeds mèt jaartal: de vier cijfers staan tussen 
de fleurons van de kroon. Op het hier afge
beelde exemplaar is daarv'an geen spoor te 
bekennen en aangenomen mag worden dat 

'••f^!y^ 
.^.^i---^sS^:^.^ 

VUvchl. David van 
Bourgondië. dnitkcii^ 
(l.imm): vdChip 
XIX.52. vgl vGelder 
p 42 mx)t 34 

Kampen, sctietling 
I6HI-169I (zilver 
2timm: Kon.Penning-
liühinel e.wondst 
Ouderkerk a.'d Ijssel 
l'mi 

> s * 
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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. 

Algemene ledenvergadering te Haarlem 
op 1 juni 1991 
De komende ledenvergadering van de 
Vereniging voor Penningkunst heeft wegens 
het 65-jarig bestaan in 1990 een bijzonder 
karakter. Deze jubileumbijeenkomst vindt 
plaats op zaterdag 1 juni in Teylers Museum 
te Haariem. Op het programma staat 
o.a. een lezing door dr L. Tilanus (Rijks
universiteit Leiden). Een presentatie over de 

Engelse penningkunst door M. Jones (British 
Museum) en R. Dutton (British Art Medal 
Society) geeft de bijeenkomst een interna
tionaal tintje. Tegelijkertijd vindt de opening 
plaats van Teylers' zomertentoonstelling: de 
penningen die tot dusver door de Engelse 
en de Nederiandse verenigingen werden uit
gegeven. De leden ontvingen inmiddels een 
brief met nadere bijzonderheden. 

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

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

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

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

TEL. 05499-61322 - FAX 05499-61352 

MUNTEN: IN- en VERKOOP, TAXATIES, PRIJSLIJSTEN 
BOEKEN: UITGEVERIJ, IMPORTEUR van o.a. KRAUSE, 

BATTENBERG, OBOL, SEABY, DURST etc. 

== Bezoek alleen op afspraak == 
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Jean ELSEN N.V. 

De Specialist van antieke 
middeleeuwse en oosterse munten in de Benelux 
Zeer uitgebreide voorraad numismatische boeken 

VEIUNGEN MAANDEUJKSE PRIJSUJSTEN 
Tel. 09-322-734.63.56 

Tervurenlaan 65 B 1040 Brussel 

•ö7is° 

DE EUROPESCHE PAPIERGELDBEURS 
20 en 21 april 1991 

MAASTRICHT 
Centrum Cocarde/Casino 

VALKENBURG {10 km. van Maastricht) 

BHL'RS & TKNTOONS'rELLING; 
Beide dagen van 10.30 tot 18.00 
60 tafels en bezoekers uit meer 

dan 20 landen 

De beurs wordt nu voor de vijfde keer georganiseerd. Inmiddels is deze beurs het grootste 
en belangrijkste evenement in Kuropa voor papiergeldverzamelaars uit de hele wereld. 

Laat deze unieke kans om andere verzamelaars te treffen niet sehieten! 

IBNS-NLDKKLAND 
los Lij.seniians. Maili. VVibaut.siraat 92. ^912,IK Venlo. 077ó4l440 
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de munt geslagen werd met een onaf stem
pel. Méér exemplaren ken ik niet - zou de 
fout van de stempelsnijder vrij snel bemerkt 
en verholpen zijn? 

8. Surabaya ca 1950 
Enkele jaren geleden beschreef ik een 
gouden dukaat van een onbekend jaartal -
in feite betrof het een lokaal vervaardigde 
nabootsing uit het juist gedekoloniseerde 
Indonesië van de vroege jaren '50. 
Het omschrift PERHIASAN MAS ('gouden juweel' 
of 'juwelengoud') en de tekst NOOR & co 
DJAKARTA PERHIASAN 23'/2 KT tcr aanduiding 
van opdrachtgever en gehalte maakten aan
nemelijk dat het ging om goudbaartjes in 
muntvorm, ver\''aardigd om te voorzien in 
een kennelijke behoefte aan gouden duka
ten waarvan de aanvoer uit het voormalige 
moederland door oorlog en onafliankelijk-
heidsstrijd stil was komen te liggen. 

Onlangs verwierf het Penningkabinet 
een dergelijke dukaat, nu met het jaartal 
1853 en het omschrift HWAHAB SI.RABAYA 

PERHIASAN MAS en dc tckst HAWAHAB SURABAIA 

PERHIASAN MAS 22 KT. Gczicn het voorgaande 
lijkt mij de conclusie gewettigd dat dit 
exemplaar eveneens in Indonesië gemaakt 
is, niet in de vorige eeuw maar in 1953, 
althans in globaal dezelfde tijd als eerstge
noemde dukaat. Overigens is die late ver-
vaardigingsdatum van de nabootsing natuur
lijk ook af te leiden uit het muntmeester-
teken 'druivetros' dat in de jaren 1933-1942 
gevoerd werd door dr W.J. van Heteren. 

ii.E vj\N GELDER Noord-Nederlunds kleingeld omstreeks 
1400 Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 45 (1958) 
83-109 

1. Frankische rijk 822-840 
f GRiERSox M, üLACKBiRN Medieval European coinage. I: 
The early middle ages 5th-i0th centuries (Cambridge 
1986)214-217 
K.E MORRISON H. GRiNTH.\L CoroUngian coinage (New York 
1967) 'Numismatic Notes and Monographs 158 
s coiTUND Money and coinage under Louis the Pious 
Francia. Forschungen zur Westeuropaischen Geschichte 
17.1(1990)23-54. speciaal 35-45 

2. Coevorden/Kuinre, ca 1310 
A,T, iTiSTER Munten der Oosl-Nederiandse heerlijkheden 
De Florijn 1 (1972) 13-19 en 29-35 
Ro. VAN DER cHijs De muuteii der voormalige heeren en 
steden van Overijssel (Haarlem 1854) 
PO VAN DER CHIJS ÉiB mwiten van Friesland. Groningen 
en Drenthe (Haariem 1855) 
j . Dn>LES.sY Chronologie et circulation des 'baudekins a 
cheval' Revue Beige de Sumismatique 117 (1971) 169-234 

3. Kuinre ca 1330 
,\ r PI isTER Munten der Oost-Nederiandse heerlijkheden 
De Florijn 1 (1972) 13-19 en 29-35 
PO. VAN DER CHIJS De miinten der voormalige heeren 
en steden van Ot'eiT;)>'sc/(Haarlem 1854) 
AN. DE vos VAN STEEN'ïiiK Genealogie en geschiedenis van 
een .strijdlustig geslacht, de graven en heren van Kuinre 
De Nederlandsche Leeuw H4 (1967) 259-310 

4. Holland ca 1430 
E, VAN H0iT»T,i.iN(,i-N Peunink-hoeck inhoudende alle figuren 
van silvere ende goudepenningen gheslaeghen hyde 
graeven van Hollandt (leyócn 1597) pi XIll 
c. VAN ALKEMADE De gotide en zilt ere ganghaarepenningen 
dergraaven engraavinnen van Holland(Delh 1700) p 
122 pi XXXI 
I'o VAN DER CHIJS Dc munteu der voormalige graafschappen 
Holland en Zeeland, alsmede der heerlijkheden Vianen. 
Asperen en Heukelom (Haarlem 1858) p 38- nr 8 pi XIII.S 
H.E. VAN GELDER Hct Hollandsc muntwezen onder het huis 
Wittelsbach, II jaarboek voor Munt- en Penningkunde ¥i 
(1959) p 73 nr'97. vgl ook p 75 

5. Nijmegen 1459 of 1460 
p.ü. VAN DER CHIJS Dc mwitcn der voormalige graven en 
hertogen van GVWer/uiirf (Haariem 1852) 
P.O. v\N DER CHIJS De munten der voormalige heeren en ste
den van Gelderland (HsiHtkm 1853) 
T, PASsoN De stedelijke munt van Nijmegen (Nijmegen 
1980) pp 13 en 29' 
auctie Laurens Schulman BV (Bussum 23 mei 1990) nr 43 
Muntkoerier 19.'limdim) 33 

6. Utrecht ca 1495 ? 
i'o \AN DER CHIJS Dc munteii der bisschoppen, van de 
heerlijkheid en de stad Utrecht (Haariem 1859) p 219 nr 
52 pi XIX.52 
H.E. VAN GELDER Dc Utrechtsc muHten ten tijde van bi.s-
schop David van Bourgondië jaarboek voor Munt- en 
Penningkunde 58/59(1971/1972) 10-50 

7. Kampen I68I-I69I 
p VERKADE Muntboek bevattende de namen en ajheel-
dingen van munten geslagen in dezeven voormalig 
Vereenigde Nederlandscbe Provinciën (Schiedam 1848) 
pi 166.1 

Indonesië, lokale 
imitatie ca 1950 van 
Nederlandse gouden 
dukaat (2.12g, 
goud. 21mm; 
Kon.Penning-
kahinet): met jaartal 
1853 en muntmees-
terteken 'druivetros' 

8. Surabaya ca 1950 
A POL De gouden dukaat 1951 De Beeldenaar lOiWSd) 
366-365 
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Eeuwfeestprijsvraag 

Nederlands Numismatisch Jaar 

Het Koninklijk Nederiands Genootsehap 
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 verwant 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 cate
gorie 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 

HOLLEMAN munten fM 
Postbus 3242 
7500 DE Enschede 
tel. 053 - 338779 

Gespecialiseerd in antieke munten 

en rekenpenningen. 

vraag onze prijslijst aan. 

in de jubileumuitgave van \i& Jaarboek 
voor Munt- eu Penuingkunde. Daarnaast 
kan de jury' besluiten één of meer eer\'olle 
vermeldingen toe te kennen en ook deze 
artikelen te publiceren. 

Deelname staat open voor iedereen, met 
uitzondering van de leden van de jury en 
\'an de Eeuwfeestcommissie. Nadere infor
matie 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 NI', Postbus 98, 
1000 AB Amsterdam 

5. 9^. ^Wesie^ud 
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 

Lid Nederlandse Vereniging van IVIunthandelaren 
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BATAVIA 
Ctasskd Coins & 'Baniqiotes 

G.J. Rietbroek - numismaat 
Zoutmanstraat 32 
2518 GR Den Haag 
070-3451772 

in- en verkoopvan: 

antieke munten 
provinciale munten 
koninkrijksmunten 
buitenlandse munten 
penningen 
primitief geld 
bankbiljetten 

tevens hebben wij een 
collectie boeken, 
catalogi en accessoires 

Lid 

Onze winkel is geopend: 

maandag 13.00 - 17.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur 

DE BKELDENAAR 1991-2 
343 



RIETDIJK bv 
Veiling no. 350 wordt gehouden op vrijdag 3 mei 1991 

in hotel 'Des Indes' te Den Haag 

De rijk geïllustreerde catalogus is aan te vragen door storting van ƒ10,- op postbanknr. 420875 
t.n.v. Rietdijk bv o.v.v. 'muntcatalogus no. 350' 

Voor inlichtingen: 

Rietdijk bv 
Noordeinde 41 

2514 CC Den Haag 
tel. 070-3647831 
fax 070-3632893 

Rietdijk bv 
een kwestie van vertrouwen sinds 1919 

Muntfiandd Vtrscfioor 

Sierra Leone, Macaulav & Babington, Pennv 180/ 
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Van de redactie 

Onlangs verliet de heer F.T.S, Letterie de redactie van De Beeldenaar, waarvan hij sinds 

1982 namens de Vereniging voor Penningkunst deel uitmaakte, Letterie leverde in de 

loop der jaren verschillende bijdragen over moderne penningkunst en zette ook 

anderen aan tot het schrijven artikelen over dat onderwerp. De Beeldenaar is hem 

echter toch het meest verschuldigd voor de trouwe en evenwichtige verzorging van 

de rubriek 'Penningnieuws' die meer dan enige andere rubriek gezichtsbepalend is 

geworden voor het blad. Een opvolger werd gevonden in de persoon van beeldhouwer-

medailleur J, Limperg, die in deze aflevering zijn eerste bijdrage presenteert. 

Bij De Beeldenaar is in het verleden iedere twee jaar een index verschenen; de meest 

recente beslaat de jaren 1987-1988. Bij de vernieuwing van het blad in 1990, zegde het 

Koninklijk Penningkabinet toe een index te zullen verzorgen over de eerste dertien 

jaargangen (1977-1989) als een waardige afsluidng van de 'blauwe serie'. Hierdoor 

verviel de noodzaak van een aparte index over 1989 en zo werd besloten vanaf jaargang 

14 (1990) de paginering van De Beeldenaar waer per twee jaar te laten doorlopen; 

toekomstige indices zullen uiteraard bij deze cyclus aansluiten. 
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De Vereniging voor Penningkunst 65 jaar 
Vragen, opmerkingen en een oproep! 

A.J. Dt: KONING 

E. Claus, Frank Lloycl 
Wright. 1963 (brons. 
80mm: gegoleu) 

De Vereniging voor Penningkunst viert dit 
jaar haar 65-jarig bestaan, een leeftijd die 
meestal geassocieerd wordt met pensioen 
of non-aktiviteit. Gezien het aktiviteitenplan 
dat binnenkort verschijnt, is de Vereniging 
echter geenszins van plan om op non-aktief 
te gaan! Wat zijn de toekomstplannen, wat 
zijn de mogelijkheden en hoe is de huidige 
situatie? 

Als binnenkort de enigszins vertraagde 
tweede penning van 1990 verschijnt, is dat 
de 109e sinds 1926. In artistiek opzicht zijn 
de verenigingspenningen een afspiegeling 
van wat er in de 'penningwereld' gaande is, 
terwijl zij breder gezien door de keuze van 
onderwerpen tonen wat er zich in de 
wereld rondom ons afspeelt: geslaagde en 
minder geslaagde ontwerpen en van tijd tot 
tijd een keuze uit eigentijdse onderwerpen. 

In de eerste jaren werden jaarlijks twee 
penningen uitgegeven en het merendeel 
van de 50 penningen die tot 1955 versche
nen, doet nu wat vorm en uitvoering betreft 

enigszins saai en eentonig aan. De periode 
daarna geven ook de verschillende ontwer
pen in de Penningkunstserie de doorbraak 
naar de vrijere vormgeving te zien, die 
voornamelijk door beeldhouwers uit de 
school van Bronner en Esser gevolgd wordt. 
Deze groep beeldhouwers herontdekte, met 
enige anderen, de mogelijkheden van de 
gegoten penning als expressiemiddel. 
Nog steeds zijn deze inmiddels ruim 25 jaar 
geleden ontworpen en uitgegeven pennin
gen, zoals FrankLloyd Wright{\%i) van 
Eric Claus en Shakespeare (\%A) van Piet 
Esser, door hun zeer geslaagde vormgeving 
toonaangevend en representatief voor de 
hedendaagse penningkunst. Daarnaast 
voldoen zij, evenals bijvoorbeeld Breitner 
(1962) van Wilfried Put en De Keyser {\%5) 
van Frank Letterie uit dezelfde periode, 
ook nog aan de normen die 'men' van 
een penning verwacht: ronde vorm met 
voor- en keerzijde, uitvoering in metaal, 
hanteerbaar formaat en voorzien van 
portret en tekst.' 
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Indien de vraag gesteld zou worden 
of wij gelukkig zijn met onze meer recente 
Penningkunst-uitgaven, zou een deel van 
de leden-verzamelaars de wenkbrauwen 
fronsen en iets mompelen over sommige 
stukken, die in de verste verte niet op 
penningen lijken. Of men zou opmerken: 
'Wie durft er tegenwoordig nog te zeggen 
of te schrijven wat een goed ontwerp is ?'. 
Liefhebbers van moderne kunstuitingen 
daarentegen, zullen zeggen dat de 
Vereniging voor Penningkunst nog steeds 
vrij behoudend is en zij zijn wellicht de 
mening toegedaan dat er te weinig nieuwe 
richtingen aan bod komen. Kwasi-kunst-
kenners zullen daarbij heftig ja meeknikken. 
Vorm en formaat stellen echter hun beper
kingen, waardoor de penning zich niet 
zonder meer leent als expressiemogelijk-
heid voor alle nieuwe(re) stromingen in 
de beeldende kunst. Er zijn zeker nieuwe 
ontwikkelingen te signaleren, ook in de 
uitgiften van de Vereniging.- Of deze 
beantwoorden aan de verwachtingen of 
voldoen aan de criteria die 'men' aan de 
penning stelt, daarover is een discussie te 
voeren. De toekomst van de penning(kunst) 
zal er wel anders uitzien dan wij kunnen 
bevroeden. In de serie penningen die de 
Vereniging sinds 1926 heeft uitgegeven, 
zijn vele voorbeelden van zeer geslaagde 
vormgeving aan te wijzen: het gemiddelde 
niveau is opmerkelijk goed. Tijdens de 
zomertentoonstelling in Teylers Museum 
te Haarlem worden onder meer alle door 
de Vereniging voor Penningkunst uitgege
ven penningen geëxposeerd. 

Het valt - helaas - niet te ontkennen dat 
de belangstelling voor het ontwerpen van 
penningen bij jongere kunstenaars afneemt. 
De kunstakademies zijn specialistische 
bedrijven, waar voor de penningkunst 
geen tijd of aandacht is. De bronnen 
verschralen... Een ideale situatie zou zijn 
als de Vereniging aan jonge ontwerpers van 
diverse stromingen volop kansen zou kun
nen geven om naar hartelust te ontwerpen 
en te experimenteren. De buil, die de 
Vereniging zich daarbij zou kunnen vallen 
aan mislukkingen, zou dan op de koop 

toe genomen moeten worden. De financiële 
middelen van de Vereniging zijn echter 
beperkt en geven geen ruimte tot experi
menten. Het ledental - in de zeventiger 
jaren toegenomen tot ruim 650 - blijft rond 
dit aantal schommelen en het ziet er niet 
naar uit dat dit zal toenemen, los van de 
vraag of dit wenselijk zou zijn. De contribu
tie-inkomsten bieden geen verdere moge
lijkheden; verruiming van de financiële 
positie zal elders gezocht moeten worden. 

De Vereniging voor Penningkunst dient 
nog meer dan tot nu toe is gebeurd met 
de onderwerpkeuze in te haken op aktuele 
gebeurtenissen die bij een breed publiek 
bekendheid genieten. Daarnaast zal ook 
aandacht besteed moeten worden aan 
nieuwe(re) vormgeving, uiteraard zonder 
dat de artistieke kwaliteit van de penning 
daaraan wordt opgeofferd. Van de jongere 
kunstenaars mag op het gebied van de 
penningkunst meer zelfwerkzaamheid 
verwacht worden. Deze kunnen dan door 
de Vereniging gestimuleerd of beloond 
worden, door uit hun ontwerpen een keuze 
te maken of naar aanleiding daarvan een 
opdracht te verstrekken. Een uitstekend 
initiatief van het bestuur van de Vereniging 
is om de mogelijkheden van een 'penning-
workshop' te onderzoeken. Deze workshop 
kan een specialisatie geven van wat op de 
akademies niet (meer) gebeurt. Het is even
eens van belang het kontakt met de leden 
te bevorderen, zoals bijvoorbeeld door de 
aktiviteiten rond de algemene ledenvergade
ring op 1 juni a.s. 

Het bestuur is onder voorzitterschap van 
dr F.J.M, van Puijenbroek ambitieus bezig, 
maar stelt suggesties en reakties van de 
leden eveneens zeer op prijs. Niet alle leden 
zullen verschijnen op de ledenvergadering 
en daarom wordt u vanaf deze plaats op
geroepen om uw meningen en voorstellen 
kenbaar te maken. Het in de aanhef ge
noemde aktiviteitenplan is een uitnodiging 
aan de leden hun reacties schriftelijk aan 
het secretariaat van de Vereniging te zen
den. Het bestuur rekent op uw medewer
king! 1 

' J.N. VAN WESSEM 

Enkele opmerkingen 
naar aanleiding 
van Esser's 
Shakespeare-penning 
De Beeldenaar 9 
(1985) 227-231 

^ A.j. DE KONING N a a f 

een nieuwe vormge
ving van penningen? 
De Beeldenaar 9 
(1985)220-224; 
M, scHARioo Vormen 
zonder beeld. 
Penningen van 
Lijsbeth Teding 
van Berkhout 
De Beeldenaar 14 
(1990) 138-140 
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British Art Medal Society 

.VIAKJAN SCHARLOO 

/. Cook'. Frank Lloyd 
Wiighl. 1986 (broils, 
iS\\8v7im) 

In Groot-Brittannie richtte een aantal 
geïnteresseerden in de penningkunst in 
1982 de British Art Medal Society (BAMS) 
op. Het was de eerste maal dat de Britse 
penningliefliebbers zich organiseerden in 
een aparte \'ereniging. Men was van mening, 
dat de penningkunst - en zeker de eigen
tijdse penningkunst - niet voldoende aan 
bod kwam in de reeds bestaande munt
en penningkundige genootschappen: de 
Royal Numismatic Society en de British 
Numismatic Society, die reeds vanaf 1838, 
resp. 1904 aktiet' zijn. Deze verenigingen 
richten zich in de eerste plaats op het be
studeren \'an munten en eventueel tokens. 
Over de penningkunst wordt slechts zelden 
gepubliceerd in de tijdschriften van beide 
organisaties. De doelstellingen van de jonge 
penningvereniging zullen de Nederiand.se 
leden van de Vereniging voor Penningkunst 
niet onbekend in de oren klinken: 
to revive, encourage, develop and support 
the practice and study o/medallic art. 

Het twee maal per jaar verschijnende 
tijdschrift van de BAMS, The Medal, is uit
gegroeid tot het meest veelzijdige blad ter 
wereld op het terrein van de penningkunst. 
Tegenwoordig bevatten de nummers meer 
dan 100 pagina's en de onderwerpen 
bestrijken het gehele terrein van de pen
ningkunst vanaf de Renaissance tot heden. 
De nadruk van het blad ligt op de moderne 
penningkunst en dankzij de samenwerking 
met de Federation Internationale de la 
Médaille (FIDEM) wordt er veel nieuws uit 
alle windstreken in het blad samengebracht. 

Het lidmaatschap van de BAMS is wat 
anders georganiseerd dan dat van de 
Vereniging \-oor Penningkun.st. Men betaalt 
een bepaald bedrag aan contributie (op 
dit moment £• 15) en daarbij verplicht men 
zich tot het aanschaffen van minimaal één 
penning per jaar. Per jaar worden ongeveer 
tien nieuwe penningen voorgesteld aan de 
leden. Het aantal in.schrijvingen bepaalt de 
omvang van de oplage en na een periode 
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van ongeveer anderhalf jaar wordt de in
schrijving gesloten. Daarbij is bepaald, 
dat de oplage nooit meer mag zijn dan 
het totale aantal leden van de BAMS. 
Dit systeem heeft voor de verzamelaars 
het voordeel, dat hij/zij per jaar meerdere 
penningen kan aanschaffen voor een heel 
schappelijke prijs. Per 1 september 1991 
kosten de uitgaven voor de leden tussen 
de i 30 en £• 55, afhankelijk van de pro-
duktiekosten. Een ander verschil met de 
Vereniging voor Penningkunst is, dat ook 
niet-leden penningen van de BAMS kunnen 
aanschaffen. De prijzen worden dan ver
hoogd met ca. £ 10. Het nadeel van dit 
systeem voor de penningmaker is, dat de 
oplage kan variëren tussen enkele stuks 
en ongeveer honderd exemplaren. Daarbij 
komt dat het basishonorarium voor Neder
landse begrippen bepaald laag te noemen is. 

Dit neemt niet weg, dat er de afgelopen 
tien jaar heel wat interessante penningen 
zijn uitgekomen. Britse edelsmeden, beeld
houwers en grafici hebben zich niet onbe
tuigd gelaten. De penningkunst heeft in 
Groot-Brittannië lange tijd een slapend 
bestaan geleid. De gemiddelde Brit denkt 
bij het woord penning onvermijdelijk aan 
onderscheidingen voor heldhaftig gedrag 
in ooriogstijd. Dankzij deze relatieve 
onbekendheid met het verschijnsel penning 
zijn vele Britse kunstenaars geïntrigeerd 
door de mogelijkheden die dit medium 
hen kan bieden. De BAMS nodigt overigens 
niet alleen Britse kunstenaars uit om pen
ningen te ontwerpen. Een Australiër een 
Amerikaan, een Poolse en verschillende 
Bulgaren hebben bijvoorbeeld ook pennin
gen gemaakt voor de vereniging. Binnen
kort komt er zelfs een Nederiands produkt 
in de aanbieding! 

Op de zomertentoonstelling van 
Teylers Museum te Haariem tussen 1 juni 
en 1 september is een representatieve 
selectie van de uitgaven van de BAMS te 
bewonderen. Voor diegenen die meteen 
lid willen worden volgt hier het adres van 
de secretaris van de BAMS: 
John Cooke, 7 Amersham Road, 
Beaconsfield, Bucks. HP9 2HA, Engeland. • 



Spotpenningen 

G. \AN um MEER 

' Sommigen hebben 
gemeend een iro
nische strekiiing waar 
te nemen op eerdere 
penningen, b.v. 
j . j.AcynoT Humour 
et satire dans h 
médaille ancienne. 
De la Renai.ssance au 
XVIlIe siècle 
L'humour et la mé
daille a la Monnaie 
de Paris, Musée 
monetaire 15mai-
15octohrel9Sl 
(Paris 1981) 57-97, 
speciaal 59-62; een 
dergelijke inter
pretatie is echter 
zeer speculatief 

^ De hier afgebeel
de variant wordt be
schreven in Jaarboek 
foor Miiiil-en 
Pe)iiiiii!ikimdeii/i4 
(19-16/1947)55 

' A. wiECEK Sebastian 
Dadler. medalier 
gdanski X\1I wieku 
(Gdansk 1962) 101. 
pi. \ail.36 

Dat penningen gebruikt kunnen worden om 
uitdrukking te geven aan kritiek is pas vrij 
laat na het ontstaan van deze kunstvorm 
ontdekt. Tot in de 18e eeuw is het een veel 
beoefend penninggenre geweest, dat zeer 
populair was bij verzamelaars. Penningen 
werden voor het eerst op een ondubbelzin
nige manier benut om de spot te drijven 
met een tegenstander in de l6e eeuw, 
de tijd van de grote conflicten tussen 
Katholieken en Protestanten.' Zeer bekend 
zijn de vele varianten van een penning met 
het hoofd van de paus op de voorzijde. 
Wanneer men de penning ondersteboven 
houdt, verandert dit hoofd in een duivels-
kop. Hetzelfde effect wordt op de keerzijde 
bereikt, maar nu met het hoofd van een 
kardinaal die tot nar wordt gemaakt. 
Dit type ontstond in de dertiger jaren van 
de l6e eeuw als parodie op een eerdere 
penning, waarop de eensgezindheid van 
paus en keizer, kardinaal en bisschop, als 
verdedigers van het Katholieke geloof werd 
uitgedrukt.̂  Ook in het begin van de 
Tachtigjarige Ooriog zijn verscheidene pen
ningen geslagen die zich honend keren te
gen de Katholieken. Penningen van Roomse 

zijde die spotten met de Protestanten zijn 
niet bekend. De reden daar\''oor zou kun
nen zijn dat iemand die deel uitmaakt van 
een meerderheid minder snel naar het 
wapen van de spot grijpt dan een lid van 
een minderheid die vervuld is van machte
loze woede. 

Behalve religieuze tegenstellingen, gaven 
ook haatgevoelens tegenover personen, 
volksgroepen, of volkeren waarmee men in 
ooriog was, en woede over misstanden op 
politiek of sociaal gebied, eeuwenlang aan
leiding tot het maken van spotpenningen. 
Een penning die ca. 1645 werd gemaakt 
door de Duitse medailleur Sebastian Dadler 
getuigt b.v. van haat tegen een bepaalde 
categorie van measen, nl. vrouwen.-̂  
Als parodie op een veel voorkomend type 
van idyllische huwelijkspenning beeldde hij 
op de voorzijde een jeugdig liefliebbend 
paar af, en op de keerzijde hetzelfde paar 
op oudere leeftijd, waarbij de vrouw de 
man een vuLstslag toedient en hem aan 
zijn baard trekt. De tortelduifjes van de 
voorzijde zijn hier vervangen door een 
vechtende kat en hond. Op een variant van 
de voorzijde heeft de vrouw de hoed van 

Sebastian Dadler 
Het huwelijk ca. 
1645 (45mm) 

Anon., De paus en de 
kardinalen, midden 
16e eeiiu' (40mm) 
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de man opgezet, als voorafspiegeling van 
haar latere bazigheid. Misschien werden 
dergelijke penningen gebruikt als grappig 
bedoeld huwelijksgeschenk. Een voorbeeld 
van kritiek op een sociale misstand, in dit 
geval omkoopbaarheid, is te vinden op een 
penninkje dat ca. 1710 ontstond in de werk
plaats van Christian Wermuth te Gotha. 
Op de voorzijde reikt een van boven 
komende hand een muntstuk aan, terwijl 
een man op de keerzijde zijn hand met 
gespreide vingers voor zijn gezicht houdt. 
De omschriften op voor- en keerzijde vullen 
elkaar aan: KOMSTU .MIR ALSO - so KOMME ICI i 

DiRSO, Deze penning wordt gewoonlijk in 
verband gebracht met corruptie van een 
keizeriijke commissie, die tussen 1708 en 
1712 twisten tussen Senaat en burgerij van 
Hamburg moest beslechten, maar van een 
dergelijke ongewenste toestand is niets 
bekend. 'Waarschijnlijk is deze penning, 
waarvan vele varianten bestaan, gericht 
tegen omkoopbaarheid in het algemeen. 

Qua uitdrukkingsmogelijkheden zijn spot-
penningen verwant met spotprenten, die al 
langer dan penningen een geliefd middel 
waren om een vijand belachelijk te maken. 
Er zijn echter ook grote verschillen. 
Op prenten werd meestal geprobeerd om 
zoveel mogelijk aspecten van de bekriti
seerde persoon of zaak bij elkaar te prop
pen. Op penningen was daar eenvoudig 
geen ruimte voor. Door de beperkingen 
van hun meestal ronde vorm, hun kleine 

christian Wermuth, 
Kritiek op omkoop
baarheid, ca. 1710 
(25mm) 

oppervlak, en de moeilijkheidsgraad van 
de bewerking van het materiaal waaruit 
zij bestaan, moest de zaak waarom het ging 
heel compact worden weergegeven. Ook de 
verklarende of aanvullende tekst moest kort 
gehouden worden. Soms konden de uit
drukkingsmogelijkheden vergroot worden 
door contrastwerking tussen voor- en keer
zijde. Er zijn geen prenten aan te wijzen die 
rechtstreeks als voorbeeld gediend hebben 
voor spotpenningen. Bepaalde elementen, 
als symbool voor abstracte begrippen, heb
ben zij soms gemeen, maar deze worden op 
verschillende wijze gebruikt. Bijvoorbeeld, 
ter bespotting van de vlucht van de katho
lieke Jacobus II uit Engeland in 1689, zijn 
verschillende penningen gemaakt. Op één 
daarvan, door Jan Smeltzing, zien wij het 
Britse wapen, bevestigd aan een Oranje
boom als symbool voor de overname van 
het Britse koningschap door Willem III. 
De links wegvluchtende Jacobus II wordt 
belaagd door bliksemflitsen en laat zijn 
kroon en scepter vallen. Rechts vlucht zijn 
biechtvader met de kroonprins op de arm. 
Een vast attribuut van het prinsje is een 
molentje, omdat beweerd werd dat hij een 
ondergeschoven kind, en in werkelijkheid 
de zoon van een molenaar was. Op de 
grond kronkelen de slangen van de twee
dracht die het Britse rijk verscheurde. 
Een spotprent op hetzelfde onderw-erp 

* G. HATZ Hamliur-
gische Geschichte iiii 
Spiegel der Medaillen, 
17./18.Jahrh. (Ham
burg 1977; = .Museum 
für Hamburgische 
Geschichte Heft 5/77) 
8. en C. «ERMITH 

Specificatio 
Wermuthischer 
Medaillen (Gotha 
1713) 6, nr. 7 

jan Smeltzing. Vlucht 
vanjacohiis II uit 
Engeland, 1689 
(49mm) 
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' F. MULLER De Neder-
tandsche geschiedenis 
in platen, I 
(Amsterdam 1863-
1870) 424 nr. 2772 

Anon.. De vlucht van 
Jacobus U en andere 
Katholieken uit Enge
land. 1689 (verkleind) 

Jan Smeltzing, 
Lodeu'ijk XIV moet 
concessies doen hij de 
vrede die hij sluit met 
de Paus en de Bey 
van Algiers. 1689 
(49mm) 

vertoont Jacobus II (met kruis en rozen
krans), de koningin en de kroonprins 
(met molentje) in een wagen die getrokken 
wordt door een hond met ciborie op zijn 
kop, voortgezweept door de biechtvader. 
Lodewijk XIV, gezeten op een beer, 
probeert tevergeefs zijn zwaard te trekken 
tegen de Nederlandse leeuw. Een groot 
aantal andere personen en symtx)len duidt 
op vele andere aspecten van deze vlucht en 
de gebeurtenis.sen die eraan voorafgingen."' 

Hoon of leedvermaak werd op spotpen-
ningen uitgedrukt b.v. door het atheelden 
van een gehate persoon in vernederende 
omstandigheden of als een monster, met 
behulp van diersymboliek, allegorie, 
parallellen uit de mythologie of de Bijbel, 
door een al te letteriijke weergave van een 
procedure, of een parodie op een al eerder 
door de tegenstander uitgegeven penning. 
Dat bracht een schokeffect teweeg, waar
door de boodschap duidelijk bij de beschou
wer kon overkomen. Natuurlijk moest zo 
iemand wel ontwikkeld genoeg zijn om 
de verbinding te kunnen leggen met de 
persoon of zaak die bespot werd. 

Dli VLUGT VAN 

Het maken van spotpenningen bereikte 
een hoogtepunt aan het eind van de 17e 
en het begin van de 18e eeuw. In de jaren 
tussen 1689 en 1713 werden twee grote 
oorlogen uitgevochten, die gingen om het 
machtsevenwicht in Europa (de Negenjarige 
Oorlog en de Spaanse Succe.ssieooriog). 
Het mikpunt van spot was meestal Erank-
rijk, en dan vooral koning Lodewijk XIV. 
Het grootste deel van die penningen is niet 
in opdracht gemaakt, maar in eigen beheer 
door Nederiandse en Duitse medailleurs, 
voor verkoop aan verzamelaars. In Neder
land waren dat vooral Jan Smeltzing, 
zijn neef Maarten Smeltzing, en Nicolas 
Chevalier; in Duitsland Christian Wermuth 
te Gotha en de medailleurs die in dienst 
waren van Caspar Gottlieb Lauffer in zijn 
penning-fabriek in Neurenberg. Chevalier, 
Wermuth en Lauffer gaven zelfs catalogi uit 
met een beschrijving van de penningen die 
de verzamelaars bij hen konden kopen. 

Nu gaf Lodewijk XIV ook wel in ruime 
mate aanleiding tot spot. Dankbare onder
werpen voor ridiculisering waren zijn 
pretenties als zonnekoning, zijn liefdes
avonturen met hofdames, zijn opschepperij 
over zijn overwinningen, zijn wreedheden 
in de ooriog, zijn onbetrouwbaarheid waar 
het verdragen betrof, en zijn omkoperij. 
Op de penningen wordt hij soms afgebeeld 
als herkenbare persoon, maar dan in een 
vernederende situatie. waari:)ij men niet 
terugschrok voor onsmakelijkheden. 
Een voorbeeld hiervan is een penning door 
Jan Smeltzing, geslagen in ló89 ter herinne
ring aan de vrede die Lodewijk sloot met de 
Paus en met de Bey van Algiers. De Paus 
staat klaar met een klisteerspuit en onder
steek, en de Bey met een pot waarin 
Lodewijk munten uitbraakt, dit alles als 
symbool voor de concessies die hij moest 
doen, en die ook door alleriei kleine details 
worden aangeduid. 

Heel vaak wordt de Franse koning 
gesymboliseerd door zijn speciale embleem, 
de zon. Deze gaat onder, wordt verduisterd 
of verdwijnt achter wolken. Op een vrij 
primitief uitgevoerde penning uit 1673 wijst 
een Hollander op een kaas, die komt aan-

DE BEEmENAAR 1991-^ 
3S2 



rollen om de met een Franse lelie versierde 
zon te verduisteren. Het omschrift is ont
leend aan het Bijbelboek Jozua, waarin 
deze veldheer de zon beveelt om stil te 
staan. Dit omschrift slaat op het mislukken 
van Lodewijks plan om de Nederlanden te 
veroveren. In 1672 was hij daarin bijna 
geslaagd. Op een penning door J. Mauger 
uit zijn 'Histoire Métallique' wordt zijn 
verovering van 40 Nederlandse steden uit
gebeeld door een stedenkroon, met op 
de band URB&S XL c\n\, bovenop een afge-
knotte boom, waaraan een afgestroopte 
leeuwenhuid en een losgeraakte pijlenbun
del zijn opgehangen als symbolen van de 
ontredderde Nederianden.*^ De Nederlandse 
Maagd, met als attributen een baal goede
ren, een anker, een vissersboot en een koe, 
is daarbij huilend neergezonken. Dit is de 
enige duidelijke spotpenning van Franse 
kant, gericht tegen de Nederiandse tegen
stander. In de Histoire Métallique werd op 
penningen ter herinnering aan Lodewijks 
veroveringen meer de nadruk gelegd op 
zijn glorie dan op de vernedering van zijn 
vijanden. In Frankrijk ergerde men zich 
natuurlijk zeer aan de Nederiandse en 
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Duitse spotpenningen. 
Op een aantal penningen uit het begin 

van de 18e eeuw moet Lodewijk zijn meer
dere erkennen in een vrouw, koningin Anna 
van Engeland, wat als zeer vernederend 
voor hem werd beschouwd. In 1706 maakte 
een onbekende medailleur b.v. een penning 
op de overwinningen van de tegen Frank
rijk verbonden troepen in de Zuidelijke 
Nederianden. Lodewijk, in de gedaante van 
de ooriogsgod Mars, wordt door Anna, ge
personifieerd door Minerva, geslagen met 
de palmtak van de overwinning, die zij hem 
ontfutseld heeft. Het omschrift parodieert de 
titel 'Lodewijk de Grote' op Franse pennin
gen door Anna als de grotere aan te duiden. 
Op de keerzijde wordt een parallel getrok
ken tussen Lodewijks nederlaag tegen een 
vrouw en een verhaal uit het Bijbelboek 
Richteren. Daarin wordt verteld dat koning 
Abimelech een stad veroverde, op een 
sterke toren na. Toen hij die in brand wilde 
steken, gooide een vrouw van bovenaf een 
steen op zijn hoofd. Vervolgens liet hij zich 
liever door zijn wapendrager doorsteken, 
dan dat men van hem zou kunnen zeggen 
dat hij door een vrouw was gedood. 

° Over de Histoire 
Métallique. zie 
j . jACQi'ioT Médailles 
etjetons de Louis XIV 
d'aprés k manuscrit 
de Londres add. 
31.908 (Paris 1968), 
e n H.E. VAN GELDER 

De Histoire Métallique 
van Lodewijk XI\' 
De Getizenpcniünii 3i 
(1970)4^02 



' G. VAN LOON 

Inleiding tot de 
hedendaagscbe 
peiiiiiriiikunde 
(.Amsterdam 1717) 
155-160; (.'en herziene 
en vermeerderde edi
tie verscheen in 1^34 

* De Geuzenpenning 
2 (1952) 26-27 en 59; 
zie ooii Cat. Fieweger 
nr. 545-577 

' G.W KIENAST The 

medals of Karl Goetz 
(Cleveland 1967) 9-10 
en 13-18 

In de Spaanse Successieoorlog werd de 
Franse pretendent naar het koningschap 
herhaaldelijk verslagen door de troepen van 
de Duitse candidaat. De medailleur Philipp 
Heinrich Muller maakte in 1710 een 
penning op de slag bij Almanara. Op de 
keerzijde valt de Duitse adelaar de Franse 
haan aan, die ondersteboven naar beneden 
valt, met verlies van veren. Het omschrift, 
ontleend aan de /Eneis van Vergilius, zegt: 
'Nu vallen het bloed en de uitgerukte veren 
uit de lucht'. Dieren waren geliefde symbo
len voor vorsten en landen. Behalve de 
adelaar en de haan, komen ook voor de 
leeuw voor de Nederlanden, de eenhoorn 
voor Engeland, etc, meestal naar analogie 
van de dieren in hun wapenschilden. 
Ook bloemen, zoals de Engelse roos, de 
Franse lelie of de Schotse distel werden 
veel gebruikt. Iedereen herkende die sym
bolen, en voor de beknopte uitbeelding 
van een situatie of een abstract begrip op 
een klein opper\iak waren zij zeer geschikt. 

Overigens werd het verschijnsel spotpen-
ning sterk afgekeurd door de bekende 
penningkundige Gerard van Loon, ge
deeltelijk een tijdgenoot van Lodewijk XIV. 

PhII. Muller. Slag hij 
Almanara. 1710 
I44mml 

Martinus Hollzhey. 
Gerard van Loon 
mllooit zijn stan
daardwerk over 
Nederlandse 
penningen, 1731 
(54mm) 

In een boek over penningkunde in het 
algemeen, dat in 1717 uitkwam, wijdde hij 
daar een hoofdstuk aan.̂  In zijn opvatting, 
dat penningen dienden om de heldendaden 
van vorsten als voorbeeld voor het nage
slacht te vereeuwigen, paste niet dat 
diezelfde vorsten belachelijk gemaakt wer
den. Hij vond het bovendien schandelijk 
dat gekroonde hoofden, die onschendbaar 
moesten zijn wegens de hoogheid van hun 
functie, van hun eer beroofd werden door 
dergelijke spotpenningen. Alleen hun goede 
eigenschappen mochten geroemd worden. 
Dieren, die vorsten symboliseren, vond hij 
gemene, laffe zinnebeelden, die de vereiste 
grootsheid misten. Misschien verklaart Van 
Loons veroordeling dat er in Nederland in 
de 18e eeuw, na het verschijnen van dit 
boek, geen spotpenningen meer zijn ge
maakt, hoewel daar genoeg aanleiding toe 
bestond, b.v. in de Patriottentijd. In andere 
Europese landen werden zij in die tijd nog 
wel op de markt gebracht. Ook in de 19e en 
20e eeuw is dit genre in Nederland nauwe
lijks meer beoefend. In het buitenland de
den zich bij voorkomende gelegenheden 
nog wel eens uitbarstingen van spot op 
penningen voor. Tijdens de Frans-Duitse 
ooriog van 1870 b.v., die voor Frankrijk 
desastreus verliep, werd alle teleurstelling 
hierover als hoon uitgestort over keizer 
Napoleon III. Munten met zijn portret 
werden met een burijn bewerkt: hij kreeg 
een Pruisische helm op en de adelaar op 
de keerzijde werd veranderd in een uil. 
Naar die bewerkte munten werden weer 
penningen, met vele varianten, gemaakt.** 

Een andere vloedgolf van spotpenningen 
deed zich voor tijdens en vlak na de Eerste 
Wereldoorlog. De Duitse medailleur Kari 
Goetz maakte ca. 175 penningen vol haat 
tegen de Geallieerden, vooral de Engelsen.'̂  
De bekendste is de Lusitania-penning van 
1915. Een Duitse onderzeeboot bracht dit 
stoomschip met duizenden passagiers aan 
boord tot zinken, omdat het - volgens de 
Duitsers - wapens en munitie (contrabande) 
vervoerde. Op de voorzijde verkoopt de 
Dood kaartjes achter een loket van de 
Cunard Line. Eén van de toekomstige passa-
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giers leest een krant, waarin al gewaar
schuwd wordt tegen het gevaar van de 
Duitse U-boten en die waarschuwing wordt 
nog eens versterkt door de met opgeheven 
vinger naast hem staande Duitse gezant in 
Amerika. Op de keerzijde zinkt de Lusitania, 
beladen met munitie en vliegtuigen, in de 
oceaan. De Engelsen ontkenden in alle 
toonaarden dat het schip contrabande had 
vervoerd. Het Ministry of Information gaf 
een kopie van deze penning uit, die de 
boze opzet van de Duitsers moest aantonen. 

Tegenwoordig maakt een medailleur soms 
nog wel eens een spotpenning, als hij zich 
persoonlijk heel boos maakt, b.v. Pol Dom 
in 1956 over critici die zo gemakkelijk het 
werk van een kunstenaar kunnen afkraken, 
of Geurt Brinkgreve in 1959 over de Amster
damse wethouder van Publieke Werken 
G. van 't Hul. Brinkgreve was raadslid 
van 1958 tot 1967 en verzette zich toen 

tegen afbraakplannen ten behoeve van de 
IJ-tunnel. Op de voorzijde staat een karika
tuur van de wethouder, terwijl tussen de 
lettergrepen van het woord TUNNELGRAVER 

mollen in de grond wroeten. Op de keerzij
de wringt een slang met een kamelenhoofd 
zich in allerlei bochten.'" Als commerciële 
uitgave voor verzamelaars komt de spotpen
ning echter niet meer voor. i 

' " W.F, VAN KEKELEN 

GcLirt Brinkgreve De 
Beeldenaar 9 (m5) 
63 nr. 49 

Literatuur 
Collection Fieweger, Katalog satvrischerMedaillen und 
Münzen (Berlin 1885=1976) 
E. nwKiNS Medaille illustmiions of the history of Great 
Britain. HI (London 1885) 
M. JONES Tlie medal as an instrument of propaganda in 
late 17th and eariy 18th century Europe The Numismatic 
Chronicle 142 (1982) 117-126 en 143 (1983) 202-213 
c. VAN LOON Beschryving derNederlandsche histori-
penningen, I-IV ('s-Gravenhage 1723-1731) 

.^ ' 

Karl Goetz. 
Een Duitse duikboot 
Ivetigt het passa
giersschip Lusitania 
tot zinken, 1915 
(55mm): op de echte 
exemplaren staat de 
datum 7mi 1915, 
iraar de Engelse na
bootsingen 7.MAY 1915 
vermelden. 

Geurt Brinkgreve, 
De Amsterdamse tvet-
houder mr G. van 't 
Hul bekritiseerd 1959 
(lOmm) 
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De brandweerpenning van Schoonhoven 

o.A. WITTOP KONING Uit dc Veiling van Jacques Schulman 
BV op 27 september-1 oktober 
1982 kocht ik nr 2902 'varia', 
zijnde een drietal niettoege-
schreven penningen. Daar
onder bevond zich een grote 
loden penning, die werd om- ; 
schreven als Vier leeuwen en 
IBM nr 65, 1729. Pengat, lood 
47 mm. Op de tentoonstelling 
van penningen in het museum te 
Schoonhoven lag een dergelijk exemplaar 
met het ingeslagen nummer 77, ingezonden 
door het Streekarchief Krimpenerwaard 
aldaar. 

Uit een in de Historische Encyclopedie 
Krimpenerwaard nog te publiceren artikel 
van de hand van de heer H. van der Molen, 

HOLLEMAN munten 
Postbus 3242 
7500 DE Enschede 
tel. 053 - 338779 

/'/^'a^^^J.''^'-%'' ^-W i"//-̂ '"'!»/"-̂ -—•'iff ./'' 

Gespecialiseerd in antieke munten 
en rekenpenningen. 

vraag onze prijslijst aan. 

Lid Nederlandse Vereniging van Munthandelaren 

mocht ik het volgende met betrek
king tot deze penningen over

nemen: Het vaste personeel 
heeft een loden penning 
waarop het stadswapen, 
de letter van de spuit en 
zijn eigen nummer. De 
opzienders zullen daarvan 

maandelijks de mutaties op 
een lijst bijhouden. Bij overlij

den dient de penning ingeleverd 
te worden. Bij verlies moet de vewan-

gingswaarde (6 stuiver) worden betaald. 
Indien een Bediende' tijdens de brand weg 
moet zal hij zijn penning moeten tonen aan 
de officier van de schutterij die de plaats van 
de brand bewaakt. In een instructie uit 1793 
wordt over de penningen gesteld: Vegeaf-
fecteerdens die op hun loopplaats op het 
gerugt van brand komen, moeten aanstonds 
hun bode penning aan hun opziender 
geven, gelijk ook die, welke nadat de spuit 
reeds aan de gang is, hij de brand komend. 
En moet de opziender de bode penningen 
welke hij op de loopplaats ontfangt in zijn 
regier camisoolzak en die bode penningen 
welke hij bij de brand ontfangt in zijn linker 
camisoolzak steeken ten einde bij het eindi
gen van den brand te zien wie er op zijn 
tijd is geweest.' 

De omschrijving van de penning kan nu 
als volgt luiden: Schoonhoven, brandweer 
1729 Vz. wapenschild met vier leeuwen, 
waarboven de letters IBM; onder het wapen 
staat het jaartal 1729, ernaast een nummer; 
kz. glad. Lood, 47 mm, doorboord. 
Bekend zijn de nummers 65 (veiling Jacques 
Schulman BV, Amsterdam 1982 nr 2902) 
en 77 (Streekarchief Krimpenerwaard, af
komstig van het Stadhuis te Schoonhoven). 
De letters IH.M staan zeer waarschijnlijk voor 
'inspecteur brandmeester'. • 
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'In den echten bant' 
Een tentoonstelling in 's Rijks Munt 

Naar aanleiding van de uitgifte op 8 maart 
1991 van een vijftig gulden munt, met als 
thema het zilveren huwelijk van Koningin 
Beatrix en Prins Claus, is op 7 maart de 
tentoonstelling 'In den echten bant - van 
zilveren huwelijkspenning tot vijftig gul
denstuk' geopend. Deze expositie zal tot 
30 september in 's Rijks Munt te bezichtigen 
zijn. De titel van de tentoonstelling is ont
leend aan het omschrift van een huwelijks
penning uit 1701, vervaardigd door een 
onbekende medailleur naar een ontwerp 
van Wouter Muller: IN DEN ECHTEN BANT MET 

LIEFDE EN TROITO', KROONT GODT DOOR ZEGEN 

MAN EN VT̂ OUW' 

In het eerste deel van de tentoonstelling 
wordt in een vijftal vitrines een beknopt 
maar zeer interessant overzicht gegeven van 
de Nederiandse huwelijkspenningen van de 
oorsprong in de 17e eeuw tot heden. 
Behalve een groot aantal penningen uit 
diverse Nederlandse collecties worden ook 
andere voorwerpen die met huwelijken te 
maken hebben getoond. Huwelijkspen
ningen werden op het eind van de l6e 
eeuw al in Duitsland gebruikt; ze werden 

bij een huwelijk of huwelijksjubileum ter 
herinnering ten geschenke gegeven aan 
familie en vrienden. Net als de trouwpen-
ning, die als geschenk of onderpand door 
de bruidegom aan de bruid werd gegeven, 
behoren ze tot de familiepenningen. Deze 
penningen vormen een typisch Nederlands 
verschijnsel. De uitgebreide symboliek op 
de penningen, die nu niet meer zo direct 
begrepen wordt, is in de tentoonstelling 
duidelijk uitgelegd. Huwelijkspenningen 
zijn in de loop van de 19e eeuw enigszins 
in onbruik geraakt. In 1990 zijn bij 's Rijks 
Munt echter weer enkele exemplaren ge
slagen. Het is een gemis dat bij de tentoon
stelling geen beschrijving, of boekje met 
afbeeldingen verkrijgbaar is. Hopelijk zal 
dit later nog uitgegeven worden. 

Als inleiding op het tweede deel van de ten
toonstelling, gewijd aan de 50 gulden 1991, 
worden souvenirs van Oranje-huwelijken, 
met name dat van Beatrix en Claus, ge
toond. In een andere vitrine zijn stempels 
en gipsmodellen van eerdere 50 guldens 
te zien. 

Voor het maken van een keuze voor 
de beeldenaar van het nieuwe 50 gulden
stuk is door het Ministerie van Financiën 
een Commissie Bijzondere Muntuitgiften 
ingesteld. Deze Commissie heeft als taak 
om de Staatssecretaris van advies te dienen. 
De Commissie heeft vier kunstenaars direct 
uitgenodigd om een ontwerp te maken en 
na een oproep in de dagbladen en een 
voorselectie zijn nog eens zes kunstenaars 
geselecteerd. Uiteindelijk zijn 9 ontwerpen 
voor het nieuwe 50 guldenstuk ingeleverd. 
Deze ontwerpen zijn tezamen met informa
tie over de kunstenaars en een toelichting 
bij het ontwerp, op de tentoonstelling te 
zien. Door de Commissie van advies werd 
unaniem gekozen voor het ontwerp van 
Van Houwelingen. Staatssecretaris Van 

H.A. GROENENDIJK 

Anon. Zilveren 
huwelijk van A. Noot 
enJM. Wijnen. 1101 
(zilver 84mm; KPK) 
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Nederland, Beatrix, 
50 gulden 1991-
ontwerp door W. van 
Zoetendaal (zilver 
38mm; RMJ 

Nederland. Beatrix 
50 gulden 1991-
niel iiilgemerd 
ontwerp door H. van 
Houwelingen (zilver, 
.).S')H;«, RMI: degepo 
lipte vlakken zijn op 
de foto donker weer
gegeven, de matte 
delen licht 

Amelsvoort heeft dat advies echter niet ge
volgd - hij koos voor Van Zoetendaals in
zending, die door de Commissie als tweede 
was aangemerkt. 

Willem van Zoetendaal (*1950) is chef-
vormgever bij het NRC-Handelsblad. 
Tevens is hij docent grafisch ontwerpen aan 
de Gerrit Rietveld-Academie te Amsterdam. 
Op de munt zijn de portretten van Beatrix 
en Claus in de vorm van een halve maan 
afgebeeld. Het lijkt hierbij alsof men door 
een 'gat' naar de portretten van Koningin 
en Prins kijkt. Voor het portret van H.M. de 
Koningin is gekozen voor een traditioneel 
modelé, ver\'aardigd door Willem Vis. 
Het portret van Z.K.H. Prins Claus is weer
gegeven in de vorm van een lijnenpatroon, 
dat is afgeleid van een trouwfoto. De munt 
is in medailleslag geslagen, waarmee de 

eenheid van het bruidspaar wordt bena
drukt. De uitvoering van het portret van 
Koningin Beatrix op de voorzijde van de 
munt is verrassend te noemen. Het portret 
van Prins Claus op de keerzijde vind ik 
minder geslaagd. Op het UNC-exemplaar 
dat ik op het postkantoor aangeschafte, is 
zelfs met veel onder een lamp heen en 
weer bewegen nauwelijks een herkenbaar 
portret te ontwaren. Op de foto komt het 
portret beter tot uiting; misschien zijn de 
FDC en proof-exemplaren beter. Op het 
oorspronkelijke ontwerp was het portret 
van Claus met een rasterpatroon van puntjes 
uitgevoerd. Na enig geëxperimenteer met 
lijnenpatronen is het uiteindelijke ontwerp 
ontstaan. Enkele probeersels zijn op de 
tentoonstelling te zien. Aardig is dat op de 
speciaal voor deze tentoonstelling ontwor
pen bezoekerspenning het portret van 
Claus met het oorspronkelijke rasterpatroon 
is afgebeeld. 

Van het ontwerp van Hans van 
Houwelingen (*1957) dat als beste door 
de commissie van advies was verkozen, is 
een proef-exemplaar op de tentoonstelling 
te zien. Op de voorzijde van deze munt is 
een sterk gestileerd maar krachtig dubbel
portret afgebeeld. Door het gebruik van 
dubbele silhouet-lijnen en het contrast tus
sen de matte en glanzende delen, ontstaat 
een bijzondere dynamiek. Wat minder 
geslaagd is de onopvallende tekst waarin, 
overigens overeenkomstig de Muntwet, 
alleen Beatrix genoemd wordt. Ook de 
keerzijde is sterk door de afbeelding van 
een gepolijst vlak met de vorm van een 
kwart cirkel, symbool van een kwart eeuw 
huwelijk. De volgens de Muntwet verplichte 
munt- en muntmeestertekens zijn geïnte
greerd in het ontwerp. Door een stippellijn 
wordt het muntmeesterteken pijl en boog 
verbonden met een Cupido. Het muntteken 
mercuriusstaf is verbonden met een afbeel
ding van Felicitas, de personificatie van 
het succes. Dat dit ontwerp van Van 
Houwelingen niet door de Staatssecretaris is 
gekozen, is zeker een gemiste kans om een 
aantrekkelijke munt van een vernieuwend 
ontwerp uit te geven. • 
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Boekbespreking 

w. DE KREUK/J. MEVIUS Catülogus van de 
Nederlandse herdenkings- en gelegenheids-
peiiningen van steden, 1935 -1989 
(Vriezenveen 1990) 
Mevius Numisbooks Int. BV; 140 blz, geïllustreerd; ƒ 47,50 

Dit gebonden boekje met harde omslag 
omvat 141 pagina's, waarvan bijna de helft 
met alleen afbeeldingen. Het is een sterk 
uitgebreide versie van de in 1982 uitgege
ven 2e druk van de Speciale catalogus van 
de Nederlandse gelegenbeidsmunten. 
In totaal worden in de huidige catalogus 
560 nummers beschreven. Bijna alle pen
ningen zijn afgebeeld en voorzien van een 
uitgebreide beschrijving en tevens is van 
de meeste stukken een prijsindicatie opge
nomen. 

Zoals vermeld in het voorwoord zijn de 
volgende stukken opgenomen: penningen 
van steden ter herdenking van een aantal 
jaren bestaan, penningen die enkele dagen 
als betaalmiddel gediend hebben, pennin
gen die oude muntwaarden afbeelden of 
vertegenwoordigen en penningen van 
numismatische kringen, nieuwjaarspennin
gen en steekpenningen. Tevens vermelden 
de auteurs dat zij zich enkele 'zijstapjes' 
veroorioven. Oranje-penningen zonder 
waarde-aanduiding zijn niet opgenomen. 

Door de ruime omschrijving in het 
voorwoord dekt de titel van de catalogus 
de inhoud maar gedeeltelijk; veel van de 
opgenomen penningen zijn niet door steden 
of dorpen uitgegeven. Voorbeelden hiervan 
zijn het door de Grenswisselkantoren uit
gebrachte 20 gulden-stuk, de penningen 
ter gelegenheid van de Unie van Utrecht 
en de zogenaamde provinciepenningen 
(nrs 258-268). Bij de door de Numismatische 
Kringen uitgegeven penningen ontbreken 
die van de Numismatische Kring 
Amsterdam. Ook de penning die uitgegeven 
is bij het bezoek van de leden van het 

Koninklijk Genootschap voor Munt- en H..'\. GROENENDIJK 

Penningkunde aan 's Rijks Munt in 1986 
ontbreekt. De stukken uitgegeven ter 
gelegenheid van de paardenmarkt in 
Voorschoten en ter gelegenheid van het 
300-jarig bestaan van de Amsterdamse 
Hortus zullen wel tot de 'zijstapjes' behoren. 
Doordat er zoveel verschillende soorten 
penningen opgenomen zijn en door de 
diverse 'uitstapjes', maakt het eindresultaat 
een wat warrige indruk. Deze indruk wordt 
nog versterkt doordat een aantal penningen 
op 2x de ware grootte afgebeeld is, welke 
vaak staan tussen de afbeeldingen op ware 
grootte. Een striktere afbakening van het 
opgenomen materiaal zou de bruikbaarheid 
van de catalogus als referentie eerder ver
groot dan verkleind hebben. Wat dit betreft 
was de tweede druk veel consistenter. Lastig 
is ook dat de penningen per jaar alfabetisch 
geordend zijn, een strikt alfabetische orde
ning zou het opzoeken van penningen die 
in een bepaalde plaats uitgegeven zijn ver
gemakkelijken, nu moet steeds de index 
geraadpleegd worden. Een gebrek vind ik 
ook het ontbreken van een vermelding van 
het gewicht van de penningen. Dit gegeven 
is met name interessant voor de waarde
bepaling van de gouden exemplaren, 
waarvan de gehaltes overigens wèl steeds 
worden vermeld. 

Ondanks bovenstaande punten van 
kritiek acht ik de Catalogus van de 
Nederlandse herdenkings- en gelegenheids-
penningen toch een nuttige aanschaf voor 
ieder die belang stelt in deze uitgiftes. 
Mogelijk zal de interesse in die penningen 
door de uitgifte van deze nieuwe catalogus 
weer toenemen. 
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j.w. VAN DER DussEN' w.L. uLscuoFF cd. The coinügë ofElPeni. 
Coinage of the Americas Conference at The 
American Numismatic Society, New York 
October 29-30 1988 (New York 1989) 
ISBN 0-89722-234-2. ISSN 8756-626S, American 
Numi.smatic Society; 2S0 hlz in hard kaft, geïllustreerd; 
$15. 

In 1544 ontdekte een Indiaan in de omge
ving van Potosi een enorme zilverberg. 
Deze ontdekking zou grote invloed hebben 
op de monetaire ontwikkelingen in Europa 
en elders. De Spaaase overheid ging over 
tot het verienen van concessies, waarbij een 
belangrijke voorwaarde was dat zij Vï deel 
van de bruto-opbrengst zou ontvangen. 
Het gedolven zilver werd omgesmolten 
tot baren. Omdat de export van Peru naar 
Spanje (en elders) in deze vorm teveel kans 
bood op ontduiking van de 'quinto', het 
aan de Spaanse Kroon toekomende vijfde 
deel, ging men over tot het slaan van mun
ten. Een geweldige hoeveelheid zilverstuk
ken werd over de gehele wereld uitgestort. 
Daaraan zijn vele facetten verbonden. 
Het is dan ook een bijzonder goede gedach
te geweest van de American Numismatic 
Society om een aantal experts op dit terrein 
te vragen inleidingen te houden op een spe
ciaal aan de muntslag van Peru gewijd con
gres en deze inleidingen naderhand te bun
delen. Zoals voorzitter W.L. Bischoff van de 
in oktober 1988 gehouden conferentie niet 
onbescheiden opmerkt, bevat de door hem 
geredigeerde congresbundel de resultaten 
van het beste numismatische werk op dit 
gebied. Daarnaast vond ik het uiterst boei
ende lectuur Vandaar deze bespreking. 

Met mijn bespreking start ik bij onze 
landgenoot, ir K.A. Dym. In zijn bijdrage 
'The first assayers at Potosi' beschrijft hij 
dat voordat de muntslag begon, er in allerlei 
plaatsen waar zilver werd gewonnen officië
le smelters en essayeurs waren. Zij hadden 
tot taak om het gedolven zilver tot baren 
om te smelten en de verschuldigde belastin
gen, de quinto, te innen. Omdat de zilver-
produktie te Potosi bijzonder groot was, 
waren daar soms verschillende essayeurs 
tegelijk werkzaam. De essayeurs 'van de 
stad' moeten niet verward worden met de 

latere essayeurs van de munt te Potosi. 
Deze laatsten hadden tot taak om erop te 
letten dat de munten voldeden aan de wet
telijke standaard (93,055 % zilver, de rest 
koper). Dym geeft een lijst van zowel de 
stedelijke essayeurs over de periode 1548-
1633 als de essayeurs van de munt over 
de periode 1568-1617. Aan het artikel van 
A.J. Cunietti-Ferrando zijn eveneens lijsten 
van essayeurs e.d. toegevoegd, terwijl in 
verschillende andere artikelen eveneens 
namen zijn genoemd. Juist voor de tot 
du.sver moeilijke beginjaren is er nu duide
lijkheid. 

In zijn kaderstellend overzicht van de 
vele belevenissen vanaf 1544 tot en met 
1826 behandelt F. Craig jr ook het disfunc
tioneren van de essayeurs van de munt te 
Potosi in de periode 1631-1650. In 1648 
ontdekte men in Spanje dat sommige te 
Potosi geslagen munten meer dan 50 % 
koper bevatten. Dat leidde tot een onder
zoek en tot de veroordeling van Filipe 
Ramirez de Arellano die, zoals ik in 
De Beeldenaar (september/oktober 1985) 
schreef, in zijn eigen huis ter dood werd 
gebracht. Daaruit resulteerde onder andere 
een stel instempelingen, waarover ik in 
dat artikel schreef. Ik ga daarop hier niet 
verder in. 

Belangrijk is ook het artikel van 
R.D. Leonard jr waarin alles uit de doeken 
wordt gedaan over de klop met een grote 
kroon op de munten van twee realen van 
Peru. Eerdere veronderstellingen over de 
identiteit van deze klop worden - gegrond 
- verworpen. Leonard volstond daar niet 
mee. maar ging op bronnenonderzoek. 
Zijn artikel is 'fascinerende lectuur' zegt 
congresvoorzitter Bischoff. Ik sluit mij 
daarbij gaarne aan. 

Aan het reeds genoemde artikel van 
Craig ontleen ik nog het volgende. In 1822 
werd Lima door republikeinse opstandelin
gen veroverd en zij gingen uiteraard door 
met de aanmaak van munten. Daarop kwam 
te staan POR LA VIRTUD Y U JISTICIA en PERU 

UBRH. Maar de opstandelingen werden reeds 
in 1823 uit Lima verdreven. In datzelfde jaar 
werden sommige van die republikeinse 
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munten overgeslagen en in 1824 werden 
soortgelijke munten geklopt met kroon en 
jaartal. Daarna kwam er weer een normale 
'koninklijke' muntslag. Een interessante 
numismatische illustratie uit een turbulente 
periode. 

Het echtpaar A.A. en J.P. Gordus schreef 
gezamenlijk een artikel dat als titel mee
kreeg 'Identification of Potosi silver 
usage in sixteenth-seventeenth century 
European coinage through gold-impurity 
content of coins'. Gordus is chemicus, zijn 
vrouw historica en deze echtelijke combina
tie leidde tot een interessant onderzoek. 
Zij onderzochten meer dan 10.000 munten 
via een 'neutron activation' analyse. 
Gedolven zilver is nooit voor 100 % zuiver, 
er zijn altijd sporen van andere metalen. 
Uit de oudheid is bekend dat de 'Atheense 
uilen' werden geslagen uit zilver afkomstig 
uit de zilvermijnen van Laurium. Restjes 
daar aanwezig zilver vertonen dezelfde 
verhouding aan bijmengingen als aanwezig 
in die zeer omvangrijke Atheense aanmun-
tingen. De heer en mevrouw Gordus geven 
in hun artikel eerst een beschrijving van de 
door hen gevolgde methode. Ter illustratie 
daarvan gaan zij in op de Sassanidische 
munten van Shapur I (241-272). Daarna ge
ven ze een overzicht van het goudgehalte 
van de te Potosi geslagen zilveren munten. 
Gemiddeld komen ze uit op 0.0017 mg 
goud op 100 mg zilver. Dat wijkt significant 
af van het goudgehalte van zilveren munten 
die zijn geslagen in Mexico, Spanje, 
Engeland, Frankrijk, Italië enz. Nadat ze 
daar een tiental jaren mee bezig waren, 
kwamen ze tot de conclusie dat die bijzon
dere samenstelling van het zilver afkomstig 
uit Potosi niet in de euro-pese muntslag 
teruggevonden kan worden. Ondanks het 
feit dat het grootste deel van het te Potosi 
gedolven zilver in Europa terecht kwam. 
Met name in de Nederlanden is, zoals zij 
schrijven, zilver afkomstig uit Potosi niet 
rechtstreeks traceerbaar. Het echtpaar 
Gordus verbindt daaraan enige conclusies. 
De in vele geschriften voorkomende stelling 
dat van de grote toevloed van zilver en de 
daaruit resulterende muntslag een inflatoire 

invloed uitging, is volgens hen ernstig aan
getast. Dat gaat mij voorshands te ver. 
Waarom? Naast Peru was er ook in Mexico 
een niet onbelangrijke produktie van zilver. 
Voorts moet men bedenken dat, hoewel 
bezien over de gehele periode de totale 
hoeveelheid zilver afkomstig uit Peru zeer 
groot is, de jaarlijkse toevoegingen aan de 
bestaande wereldvoorraad zilver voor 
monetaire doeleinden toch beperkt is tot 
enkele procenten. Gerekend over een enkel 
jaar is de invloed daarvan gering. Maar dat 
wil niet zeggen dat er van deze gedurende 
tientallen jaren toegevoegde hoeveelheden 
zilver geen inflatoire invloed zou kunnen 
uitgaan. Hierbij moet men voorts bedenken 
dat via de concentratie van de zilvermarkt, 
met name bij de in l609 opgerichte 
Amsterdamse Wisselbank, zilver uit allerlei 
bronnen en streken bijeen kwam en daarna 
weer werd gedistribueerd. Vandaar dat het 
m.i. niet zo bijzonder is dat in de muntslag 
van een individueel munthuis het zilver van 
Potosi niet traceerbaar is. Ik denk dat de 
Gordus & Gordus deze hierboven weerge
geven conclusie uit hun onderzoek iets te 
snel hebben getrokken. Dat neemt niet weg 
dat hun onderzoek van grote waarde is. 

Tijdens het congres is ook aandacht 
besteed aan een kleine .serie koloniale mun
ten die onder Philips II werden geslagen. 
Op deze munten staat een combinatie van 
de letters A en P. Waar kwamen die munten 
vandaan? B.W. Stallard schrijft er in deze 
bundel over. Uit het neutronen-onderzoek 
van Gordus valt af te leiden dat deze mun
ten geslagen werden uit zilver van eenzelf
de samenstelling als werd gedolven in 
Potosi. Maar verder kwam Stallard nog niet. 
S. Menzel heeft, mede op het spoor gezet 
door Dym, dat raadsel ontcijferd. De letters 
Av Staan voor Audiencia de Panama. 
In een artikel in de Gazetta Numismatica 
(juni 1989), waarin ook een Koninklijk 
Besluit van 22 maart 1579 is opgenomen, 
is zijn ontdekking beschreven. Jammer dat 
dit artikel in de besproken bundel niet is 
opgenomen. 

Bij het bespreken van een bundel moet 
men kiezen. Artikelen over gouden 'cobs' 
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en zilveren cobs van Columbia, over de 
mechanisatie van de munt te Peru in de 
18e eeuw, over de Proclamatie-penningen 
e.d. heb ik niet besproken. Maar ook zon
der dat zal wel duidelijk zijn dat het belang 
van de hier besproken bundel The coinage 
of El Peru bijzonder groot is. 

H. KNNO VAN GELDER w.K. DE URuiN De Nederlatidse florijn in al 
zijn facetten (Bussum 1990) 
Laiircn.s Schulmun 1!V, 160 biz., geïllu.strL'L'rcI, /' 69 

De muntsoort florijn of acht-en-twintig leent 
zich eigenlijk wel goed voor een 
monografische behandeling: betrekkelijk 
kort (I6OI-I694) geslagen, goed afgebakend 
tegenover andere soorten en intrigerend 
door de erop voorkomende kloppen van 
169.5. De kern van het aantrekkelijk uitge
geven boek wordt gevormd door een gede
tailleerde catalogus van de florijnen (met 
halven en kwarten) geslagen in 5 gewesten 
en 6 steden van de Republiek en in 5 buiten 
ons land gelegen muntplaatsen. De beschrij
ving berust op een uitvoerig onderzoek in 
45 musea en 115 particuliere verzamelingen 
in binnen- en buitenland, benevens 
vele veilingcatalogi en prijslijsten. Met de 
3726 geregistreerde Nederiandse stukken 
zal dan ook weinig aan de volhardende 
speurzin van de auteur zijn ontgaan. 

De munten worden per gewest en stad 
beschreven, verdeeld in emissies en typen. 
Met type wordt in dit boek bedoeld een 
groep munten van dezelfde voorstelling 
die zich onderiing alleen door jaartal of 
kleine variaties in omschriften of beeldenaar 
onderscheiden. De 80 typen zijn duidelijk 
omschreven en elk wordt met minstens één 
goed opgenomen en fraai gereproduceerde 
foto geïllustreerd. Onder elk type wordt per 
jaartal het aantal bij het onderzoek aange
troffen exemplaren vermeld en het aantal 
daarvan dat met ieder van de 8 in 1693 
aangebrachte kloppen is voorzien, waarna 
eventuele gouden afslagen, piedforts enz. 
volgen. Deze gegevens worden per provin
cie of stad nog eens in een tabel samenge
vat, gevolgd door een tabel met verwijzin

gen naar de nummers in oudere publikaties. 
In de literatuur voorkomende jaartallen, 
waarvoor bij het onderzoek geen bevesti
ging te voorschijn kwam, worden systema-
ti.sch als zodanig geregistreerd. Na de 
Nederiandse worden even uitvoerig 
beschreven en afgebeeld de florijnen die 
naar Overijssels voorbeeld elders zijn uitge
geven: Oost-Friesland, Oldenburg, Emden, 
Monaco en een type dat traditioneel - maar 
m.i. zonder enige grond - aan het hertog
dom Modena wordt toegeschreven. 

Dit overzicht kan als een grote vooruitgang 
worden beschouwd. Ondanks kleine 
oneffenheden (de wat moeizaam om 
schreven kroon van no 58 kan als keizers
kroon worden aangeduid; een afl:). bij 
65 staat op zijn kop) hebben we hier een 
betrouwbaar en goed hanteerbaar overzicht 
van het materiaal dat aan verzamelaars en 
onderzoekers goede diensten zal bewiizen. 

Het boek is echter meer dan een 
catalogus; het behandelt ook andere facet
ten. Korte hoofdstukken zijn gewijd aan de 
geschiedenis van de florijn als muntsoort, 
aan de instempeling van 1693 die abrupt 
een einde maakte aan de produktie, aan 
navolgingen en vervalsingen, aan de uit 
muntvondsten af te leiden circulatie. 
Ook is in het beschrijvende deel heel wat 
nuttige informatie verwerkt als gegevens 
over de muntvoet, namen van muntmeesters 
en stempelsnijders, vermoedelijke omvang 
van de productie, verklaring van beelde
naars, wapenschilden en keizersnamen. 
Dit geheel is echter wat minder bevredigend 
dan de registratie zelf. Details blijken nog 
al eens onvolledig of onjui,st te zijn. Bijv. 
de Friese florijn is al in I6O6 door de Staten-
Generaal toegelaten, niet in 1645 (p.lO), 
vervalsingen van verzilverd koper zijn 
niet geklopt, maar afgegoten van geklopte 
exemplaren (p.l37); enkele gewichten zijn 
verkeerd opgegeven, een Keulse mark is 
233,856 g, een Engels Troy mark 248,848 g 
(p.l46); uit de genealogische tabel blijkt niet 
dat Maximiliaan II een zoon van Ferdinand I 
en een oom van Ferdinand II is (p. 147). 

De organisatie van het boek laat ook 
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soms te wensen over Een kleinigheid is dat 
de titel van de tabellen I t/m IX had moeten 
luiden 'Geïnventariseerde exemplaren en 
instempelingen', zoals terecht boven de 
samenvattende tabel X staat. Erger is een 
tegenstrijdigheid in de datering. In een af-
zondedijk hoofdstuk (p. 134 ) wordt - m.i. 
op goede gronden - betoogd dat de onge
dateerde florijnen van Kampen en Zwolle 
tussen 1630 en 1672, met een zwaartepunt 
tus,sen 1630 en 1650 geslagen moeten zijn. 
Maar in de hoofdstukken over Kampen en 
Zwolle is dat niet terug te vinden: daar 
staan ze onder de kop '2e emissie ca 1665-
1672', resp. '2e emissie ca l665-ca 1679', al 
wordt wel naar het latere betoog verwezen. 

Meermalen blijkt dat uit een goede 
observatie geen consequentie wordt getrok
ken. Een voorbeeld dat onmiddellijk bij het 
voorgaande aansluit: bij de florijnen van 
Zwolle zonder jaartal wordt opgemerkt 
dat de kz. van no 40 gelijk is aan no 38 
van I619-I628 en die van de zeldzamer 
no 41 aan no 42 van 1679-1680. Dit is toch 
heel fraaie bevestiging van de stelling dat 
de ongedateeerde stukken verdeeld moeten 
worden over de periode 1630-1679 met een 
zwaartepunt in de eerste helft daarvan. 
Bij de bekende Groningse florijn met ineen
geslagen handen (no 49-50) wordt de oude 
bewering herhaald dat deze beeldenaar 
verwijst naar bijlegging van een conflict tus
sen Stad en Ommelanden, maar niet blijkt 
dat naar een bevestiging daarvan is gezocht. 
Zou het misschien slechts een algemene 
topos zijn, bedacht door de zeker niet van 
fantasie verstoken muntmeester David 
Hagenet, bekend uit de particuliere munt 
van Enkhuizen? Bij de florijnen van 
Nijmegen (no 57) geslagen met stempels 
van Johan Sluyter wordt wel gewezen op de 
overeenkomst met die van Deventer (no 27) 
van dezelfde stempelsnijder, maar dit wordt 
niet gebruikt ter verklaring van het eigenlijk 
voor Nijmegen niet goed passende wapen. 

Belangrijker is dat ook bij de cijfers die 
voor de omvang van de produktie worden 
gegeven iets dergelijks een rol speelt. 
Ongelukkigerwijze zijn de muntmeesters-
rekeningen voor de vervaardiging van florij

nen bijzonder onvolledig overgeleverd en 
bovendien zijn verschillende wel bewaarde 
rekeningen notoir onbetrouwbaar Terecht 
heeft de schrijver getracht op grond van de 
schaarse gegevens voor iedere emissie de 
omvang globaal te schatten. Op zich zelf 
lijken deze schattingen meestal wel plausi
bel, maar nagelaten is ze onderiing te verge
lijken. Een mogelijkheid hiertoe biedt de 
fraaie grafiek op p. 26, waaruit het aandeel 
van iedere muntplaats in de 3726 geregis
treerde exemplaren blijkt. Daarin liggen de 
aandelen van Deventer, Kampen, Zwolle 
en provincie Groningen alle tussen 17.8 % 
en 12,1 %. Dan lijkt het toch weinig aan-
nemeliik dat de beide eerstgenoemden 
rond 2 miljoen florijnen geslagen zouden 
hebben, de beide laatste resp. 700.000 en 
4 a 500.000. 

Ondanks diverse kleinere en grotere bezwa
ren, moet echter vastgesteld worden dat de 
geschiedenis van de florijn door dit boek 
een eind verder gebracht is en op verschil
lende punten in een nieuw daglicht is 
komen te staan. Het lijkt mij dan ook nuttig 
die ontwikkeling, zoals die thans dank zij 
het onderzoek van De Bruijn naar voren 
komt, in enkele punten samen te vatten. 
1° In 1601 begon Friesland om de concur
rentie uit de Zuidelijke Nederianden het 
hoofd te bieden, een eigen munt te slaan 
ter waarde van de in de Noord-oostelijke 
Nederianden gebruikelijke rekeneenheid, 
de gulden van 28 stuiver (in 1602 volgde 
Zeeland met de daalder van 60 groten, dwz. 
een kwart van het daar gebruikelijke pond 
Vlaams van 240 groten). De algemene 
muntwet van I6O6 maakte voorlopig een 
eind aan beide emissies. 
T Soortgelijke motieven brachten de 
IJsselsteden, Deventer vooraan, er in I6l7 
toe eveneens florijnen te gaan slaan, zij 
het met een andere beeldenaar (Zeeland 
en Friesland namen tegelijkertijd de aan
maak van daalders weer op). De muntwet 
van 1622 maakte er weer een eind aan en 
gedurende bijna een halve eeuw werden 
noch florijnen noch daalders openlijk in 
omloop gebracht. 
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3° De florijnen van de Overijsselse steden 
bleken echter intussen een afzetmogelijk
heid gevonden te hebben in export naar 
Duitsland en Oostelijker streken. Kampen 
en Zwolle hebben dan ook clandestien 
- zonder jaartal en op naam van de over
leden keizer Matthias - de produktie voort
gezet. Dit voorbeeld vond weldra navolging 
in Oost-Friesland, Oldenburg en Emden. 
Deze omvangrijke emissies vonden blijkens 
vondsten en instempelingen hun weg naar 
Oost-Europa en het Middellandse Zeegebied, 
maar speelden in de Nederlandse omloop 
geen rol van betekenis. 
4° Pas in de tweede helft van de 17e eeuw 
is de vervaardiging van florijnen voor bin
nenlands gebruik hei-vat, alweer om het 
hoofd te bieden aan de concurrenten. Het 
initiatief kwam ook ditmaal van Friesland 
dat in 1665 florijnen ging slaan geheel gelijk 
aan die van 1601. zij het met een iets gerin
gere zilverinhoud, en ook Kampen en 
Zwolle deden weer mee. Maar nu verbreid
de de slag van florijnen zich over een groot 
deel van het land (evenals de uitgifte van 
daalders, waarmee Zeeland in 1676 op
nieuw begon). Weldra verschenen er ook 
emissies van de provincie Groningen (van 
Fries type), van de gewesten Overijssel en 
West-Friesland en de steden Deventer, 
Nijmegen, Zutphen en Groningen (alle naar 
Overijssels model). In de 80-er jaren van de 
17e eeuw waren, terwijl van export niets 
meer gehoord wordt, florijnen en daalders 
vrijwel de enige grote zilverstukken, die 
voor binnenlands gebruik werden geslagen. 
tot toenemende ergernis van het machtige 
Holland. 
5° Na lang politiek touwtrekken kwam 
tenslotte in 1692/1694 een nieuwe munt-
regeling tot stand, die het einde betekende 
van de aanmaak van gewestelijke en stede
lijke muntsoorten. Speciaal voor de florijnen 
belette de stempeling van 1693 het op de 
markt brengen van nieuwe exemplaren. 
De muntwet hield nog wel de mogelijkheid 
open florijnen te slaan op de voet van 
de Nederiandse gulden, maar daar had 
niemand behoefte aan; daarvan zijn dan 
ook alleen maar een paar proeven gemaakt. 

6° De eenmaal voorhanden florijnen, zowel 
van Fries als van Overijssels type, bleven 
echter voor de oude waarde van 28 stuiver 
in gebruik. Zij vormden gedurende de hele 
18e en een deel van de 19e eeuw een be
langrijk deel van de binnenlandse circulatie. 
Pas met de grote muntzuivering van 1842-
1848 zijn de nog aanwezige 4V2 miljoen 
stuks ingetrokken en versmolten tot nieuwe 
rijksdaalders en guldens van het Koninkrijk. 
Daarmee eindigde de geschiedenis van een 
muntsoort die in de 17e eeuw een storend 
element in het binnenland en en niet onbe
langrijk exportartikel naar het buitenland 
was en na 1694 een, door de uiteenlopende 
beeldenaars en de vele kloppen weliswaar 
opvallend, maar verder onschuldig onder
deel van het omlopende geld vormde. • 

DE BEELDENAAR 1991-3 
364 



Tentoonstellingen 

MODERNE PENNINGKUNST Penningen 
van de British Art Medal Society en de 
Vereniging voor Penningkunst. 
Tot 1 september 1991 in Teylers Museum, 
Spaarne l6 te Haariem (023-316851); ge
opend dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, 
zon- en feestdagen 13.00-17.00 uur. 

IN NEGATIEF GESNEDEN Penningen van 
Niel Steenbergen naar aanleiding van zijn 
80e verjaardag. 
Tot 2 juni 1991 in Museum Kempenland, 
Steenjeskerk, Sint Antoniusstraat 5-7 
te Eindhoven (040-529093); geopend 
dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur. 

HET VORSTENPORTRET OP MUNT EN 
BILJET 1830-1991 Belgische munten 
en bankbiljetten naar aanleiding van de 
60e verjaardag van koning Boudewijn. 
Tot 15 september 1991 in Museum voor 
Geldgeschiedenis van de Nationale Bank 
van België, Wildewoudstraat 9 te Brussel 
(09-3222212206 of 09-3222212571); geopend 
zondag t/m zaterdag 14.00-18.00 uur met 
uitzondering van 1 mei, 9-12 mei, 18-20 mei 
en 15 augustus. Catalogus (296 blz) verkrijg
baar voor BFr 500. 

DE STENEN KRACHT 5000 jaar intagli 
en cameeën. 
Tot 9 juni 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 
12.00-17.00 uur. 

NAAR JERUZALEM. DE DURE REIS VAN 
EEN MIDDELEEUWSE GRAAF De reiskas 
van Willem IV van Holland en Henegouwen 
tijdens zijn bezoek aan het Heilige Land en 
Pruisen in 1343/1344. 
Tot januari 1992 in Rijksmuseum 
Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden 
(zie hiervóór). 

KUNST VOOR DE HAND 2600 jaar vorm
geving in het penningkabinet. 
Vanaf 15 juni in Rijksmuseum Het Konink
lijk Penningkaninet te Leiden (zie hiervóór). 

DE NEDERLANDSE MUNTSLAG 
Vaste op.stelling 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. 

IN DEN ECHTEN BANT Schets van de 
ontwikkeling vanaf de zilveren huwelijks-
penning in de 17e eeuw tot het vijftig 
guldenstuk anno 1991 met de beeldenaars 
van koningin Beatrix en prins Claus. 
Tot 30 september 1991 in het Museum 
van 's Rijks Munt (zie hiervóór). • 
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Jacques Schulman 1906-1991 

H. ENNO VAN GELDFK Op 9 april, enkele dagen na zijn 85e verjaar
dag, overieed de numismaat J. Schulman, 
oud-directeur van de sinds 1903 aan de 
Keizersgracht 448 te Amsterdam gevestigde 
munthandel. Hij zette een bedrijf voort dat 
al in 1880 door zijn grootvader was begon
nen en met veel succes was voortgezet door 
zijn oom en zijn vader. Na een gedegen 
opleiding, onder andere bij buitenlandse 
instellingen, waar hij zich een grondige 
kennis van de numismatiek eigen maakte 
en tevens een uitstekende beheersing van 
vreemde talen verwierf, kwam de jonge 
Jacques in 1927 als medewerker in de 
firma. Na de dood van zijn vader was hij 
van 1936 tot 1943 zelfstandig in Den Haag 
gevestigd, tegenover het zojuist naar het 
Gemeentemuseum verplaatste Koninklijk 
Penningkabinet. Tijdens de ooriog, waarin 
zijn oom werd gedeporteerd en in Polen 
omkwam, ondervond ook hij een moeilijke 
tijd: sinds 1943 moest hij onder streng toe
zicht van een door de bezetter aangestelde 
beheerder de weer gecombineerde zaken 
van zijn oom en hemzelf in Amsterdam 
gaande houden. Na de bevrijding kon hij. 
inmiddels tot de katholieke kerk toegetre
den en getrouwd met Leny Smits, die hij 

in Den Haag had leren kennen, het familie
bedrijfweer opbouwen, waarvan hij door 
uitkoop van zijn neef die naar de Verenigde 
Staten was geëmigreerd, de enige eigenaar 
werd. 

Natuurlijk heeft hij daarbij in hoge mate 
geprofiteerd van de enorme schaalvergro
ting die de antiekhandel in de na-ooriogse 
jaren doormaakte; met de spreiding van de 
welvaart groeide het aantal en de koop
kracht van de verzamelaars tot ongekende 
hoogte. Maar zijn succes is toch wel in de 
eerste plaats te danken aan zijn degelijke 
vakkennis en goed zakelijk inzicht, de tal
rijke in de vorige generaties opgebouwde 
relaties in Nederiand en daarbuiten, de 
voortdurende steun van zijn echtgenote en 
bovenal zijn beminnelijke en doorta,stende 
persoonlijkheid, zijn integriteit en zijn fijne 
humor. 

Hij nam al spoedig een vooraanstaande 
plaats in temidden van zijn collega-anti
quairs, vervulde jarenlang bestuursfuncties 
in de Vereniging van Handelaren in Oude 
Kunst in Nederiand en in de Vakorganisatie 
van Veilinghouders en Makelaars en trad 
acht maal op als voorzitter van de Stichting 
'Oude Kunst en Antiekbeurs Delft'. 
Internationaal ging het al net zo: Jacques 
Schulman behoorde in 1951 tot de oprich
ters van de Association Internationale des 
Numismates Profe.ssionnels, was 1953-1961 
voorzitter en 1961-1979 penningmeester 
van die AINP Ook buiten zijn vak was hij 
aktief, onder andere als voorzitter van de 
charitatieve Stichting 'Het Recollectiehuis' 
te Amstelveen. 

In dit blad dient echter vooral ter sprake 
te komen zijn betekenis voor het numisma-
tische leven in Nederiand. Van het begin 
af aan heeft hij zich ten doel gesteld niet 
alleen munten en penningen - later ook 
antiquiteiten en papiergeld - te verkopen. 
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maar ook om interesse voor dit boeiende 
verzamelgebied te kweken in zo breed 
mogelijke kring. Gedreven door een sterke 
behoefte zijn liefde voor deze objekten 
aan anderen over te dragen, was hij graag 
beschikbaar met ervaren coUectionneurs te 
discussiëren, beginnende verzamelaars 
wegwijs te maken en leken die bijvoorbeeld 
door een erfenis of een muntvondst met de 
numismatiek in aanraking kwamen voor te 
lichten. Hij mocht dan ook talloze verzame
laars tot zijn persoonlijke vrienden rekenen. 

Door dezelfde geesteshouding werd 
ook zijn aktiviteit als organisator, als auteur 
en als uitgever bepaald. De eerste Numis-
matische Kring kwam eind 1947 mede door 
zijn initiatief tot stand en vond jarenlang 
hartelijke gastvrijheid aan de Keizersgracht. 
Bij de vele Kringen die vervolgens tot stand 
kwamen, was hij een graag uitgenodigde 
spreker, onder andere om zijn instructieve 
kringveilingen. Aan de oprichting in 1950 
van het blad De Geuzenpenning, voorloper 
van De Beeldenaar, had hij een werkzaam 
aandeel; hij verzorgde tot 1976 onafgebro
ken de administratie en schreef zo nu en 
dan een korte bijdrage. 

Systematische vooriichting van de verza
melaar op wetenschappelijke grondslag was 
ook de opzet van zijn Handboek voor de 
Nederlandsche munten van 1795-1945, 
dat hij in hoofdzaak tijdens de zware oor
logsjaren had samengesteld, maar dat hij 
pas na de bevrijding aan de munten zelf 
kon verifiëren. Ik herinner mij nog levendig 
de vele uren die ik daartoe met hem op de 
zolder van het Mauritshuis, waar toen de 
collectie van het Penningkabinet tijdelijk 
was opgeslagen, heb doorgebracht. 
Het boek verscheen in 1946 en betekende 
door zijn uitvoerige en gedegen dokumen-
tatie een geweldige vooruitgang tegenover 
de primitieve hulpmiddelen die tot dan ter 
beschikking stonden. Er volgden nog vier 
aangevulde en verbeterde herdrukken, de 
laatste in 1975. Hetzelfde doel dienden 
ook de handboeken door anderen geschre
ven die hij als uitgever op de markt bracht, 
waarbij hij meestal een aanzienlijke inbreng 
had, zowel bij het verzamelen van gegevens 

als bij de inrichting van de tekst. Ik behoef 
slechts de auteursnamen Scholten, 
Delmonte, Van Gelder/Hoc, en Wittop 
Koning te noemen om deze veel geraad
pleegde uitgaven in herinnering te roepen. 

Persoonlijke verbondenheid met de 
voorwerpen die hij dagelijks in handen 
kreeg maar steeds weer doorgaf, blijkt ook 
daaruit dat hij een kleine privé-verzameling 
had van penningen gemonteerd in antieke 
randen en die hij - bescheiden als hij was -
slechts bij uitzondering buiten zijn vrienden
kring toonde. 

Jacques Schulman was van 1946 af lid van 
het Koninklijk Nederiands Genootschap 
voor Munt- en Penningkunde en hij heeft 
weinig bijeenkomsten daarvan gemist; 
hij mengde zich vaak met zijn bezadigd 
oordeel in de discussies en placht het 
borreluur na afloop op te luisteren met 
een presentatie van interessante stukken. 
De vereniging erkende zijn betekenis voor 
de numismatiek door hem in 1976 tot erelid 
te benoemen. Ook van overheids-zijde viel 
hem erkenning ten deel: in 1980 werd hij 
benoemd tot Ridder Oranje-Nassau. 

Hij ontving deze decoratie ter gelegen
heid van de viering in november 1980 van 
het eeuwfeest van Jacques Schulman BV 
waarop hij bijzonder trots was. Dit werd 
gevierd met een omvangrijke jubileum
veiling, een druk bezochte receptie, een 
gedenkpenning en het herinneringsboekje 
100 jaar numismatiek, een reportage. 
Een paar jaar later, in 1986, trok hij zich uit 
de zaak terug en verhuisde het echtpaar van 
het ruime en gastvrije huis in de Jan 
Luykenstraat naar het bejaardencentrum 
De Zandzee in Bussum. Ook daar wist hij 
zich door zijn menselijkheid en organisatie
talent bijzonder geliefd te maken. Die laatste 
jaren hebben voor beiden veel zorgen en 
veel verdriet gebracht en de tijd na decem
ber j.l. toen Leny hem onverwacht ontviel, 
zijn voor Jaap heel zwaar geweest. Toch 
bleven zij beiden positief in het leven staan, 
waardoor voor mijn vrouw en mij elk be
zoek een geestelijke verrijking betekende. • 
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Penningnieuws 

lANXES LiMPERG Nicuw werk van medailleurs, nieuwe uit
gaven, tentoonstellingsactiviteiten. Goed 
reproduceerbare foto's met gegevens sturen 
aan J. Limperg, Bestevaerstraat 200,1055 TS 
Amsterdam (020-6863063, bgg 020-6126565). 
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. Ge'interesseerden kunnen zich voor 
nadere inlichtingen over de hieronder be
sproken penningen tot de samensteller van 
de rubriek richten. 

FRANK LETTERIE 
Universiteit Twente Ontworpen in opdracht 
van deze Universiteit. Het is een bronzen 
gietpenning (80mm). 
Voorzijde: een verbeelding van de campus. 
Een student omgeven door bomen, water 
en gebouwen. Deze gebouwen verwijzen 
naar de fimkties 'wonen' (pyramidewoning, 
studenten), 'werken' (gebouw van Elektro
techniek & Fysica) en 'ontspanning' 
(Vrijhof). Tekst: INIVERSITEIT TO'HNTE. 

Keerzijde: de Universiteit heeft twee hoofd
studierichtingen, kernen genaamd. Deze 
kernen, technische en maatschappijweten
schappen zijn hier verbeeld. De bovenste 
kern met daarin groepsactiviteit (interactie) 
staat voor maatschappijwetenschappen. 
In de onderste kern bouwen studenten aan 
een molecuulmodel, de techniek symbolise
rend. Tekst: VOOR TECHNISCHE EN ^̂AATSCHAPPIJ 
WETENSCHAPPEN 
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DHRUVA MISTRY 
Maya Deze 133mm grote bronzen giet-
penning is een uitgave van de British Art 
Medal Society (zie ook p. 348-349 in dit 
nummer van De Beeldenaar). In een toe
lichting merkt medailleur Mistry op dat 
'Maya in India is interpreted as illusion, dre
am or mirage, apart from its use as a female 
name. Maya is enchantment. The Dark One 
explores some of the qualities of this nature 
enhancing visual perception' (...de zinnelijk 
waarneembare wereld zou slechts zinsbe
goocheling zijn 348-349). 
Voorzijde: de vrouwelijke godheid Maya, 
onderschrift MAYA MEDAILLON: THE DARK ONE 

Keerzijde: Maya, met signatuur o. MISTRY 1988. 

JANNES LIMPERG 
Dogtroep Een bronzen gietpenning (60mm) 
ter gelegenheid van 15 jaar Dog-troep bij 
hun tentoonstelling in het Theater-museum 
te Amsterdam in april 1991. Dogtroep is een 
Amsterdamse groep kunstenaars, die 
theatervoorstellingen, concerten, straatoptre
dens en vuurspektakels maken in binnen-
en buitenland. 
Voorzijde: het vlammende Dogtroep-
mannetje, geïnspireerd op het vignet van 
de groep; de tekst DOGTROEP SINDS 1975 is 
verwerkt in de voorstelling. 
Keerzijde: twee geraamte's - de zgn. echte 
minima - aan weerskanten van 'de avond
stond neemt goud uit de mond' gaan verge
zeld van het onderschrift D.O.G. DIES OSSIS 

GRATIA ('De dag is de genade van de botten'). 

GEER STEIJN 
Jaarpenning 1991 Formaat: 77 mm 
Voorzijde: een visarend en het jaartal 1991 
Keerzijde: een visje f 
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j .C. 1-;\TERS 
Verslag van du 
N'ergadering te 
Rotterdam 

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. 

Diverse uitgaven 
- catalogus van Verenigingspenningen uit j 
de periode 1926-1987 ƒ3.50 | 
-brochure Penningkunst nu (1975) H 
met o.a. opgave van medailleurs en 1 
afbeeldingen van penningen ƒ 3.50 \ 
- set fotokaarten van 10 verschillende 
penningen ƒ2.— 
- zilveren jubileumpenninkje door 
P Grégoire verpakt in het geïllustreerde 
boekje Over het slingergieten (1975)ƒ 55.— 
- VHS-videoband van 12 minuten over 
Nederlandse Penningkunst (1988) ƒ50.— 
- affiche en folder voor ledenwerving 
gratis. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

Verenigingspenningen - prijslijst 
per 1 juni 1991 
De hieronder vermelde Verenigings
penningen zijn - uitsluitend voor leden -
verkrijgbaar tegen genoemde bedragen, 
verhoogd met verzendkosten. De prijzen 
gelden tot nader aankondiging en tussen
tijdse prijswijzigingen blijven voorbehouden. 
Met de publicatie van deze lijst vervallen 
de vorige prijsopgaven. Betaling kan ge
schieden na ontvangst van de bij de zen
ding gevoegde nota en wordt dan gaarne 
per omgaande tegemoet gezien, met ver
melding van het notanummer. Bestellingen 
uitsluitend te zenden aan mw. M. Kemper-
Koel (adres zie boven). De prijslijst behelst 
slechts de sinds 1966 uitgebrachte pennin
gen. Informatie over verkrijgbaarheid en 
prijzen van de oudere uitgaven van de 
Vereniging kan verkregen worden bij 

bovenstaand adres. De penningen uit de 
jaren 1926-1987 zijn afgebeeld in eerder 
genoemde catalogus. 

Het kan voorkomen dat een penning 
tijdelijk is uitverkocht. Bij voorbaat wordt 
begrip gevraagd voor de dan optredende 
vertraging in de levering. 

J^^^^^ 
mÊHÊÊÊ^tÊ^ 
w^Êk^^S^u^m. 
^^^jfÊÊÊBBeÊÊB^imÊ^^^ÊS^^m 

B M S ^ V Ü S S B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V 

^SJHHP7 .>î "— -•%. ^lÊK^^/Wê^m. 
^ ^ • ^ z^i^^^^ 

^1^^^^^ ^m^k 
P^L^^^H^ Î v^^^^m^ÊÊmÊ 
\^^^Ê^^^^^ÊÊ 
^^^Q^H^r 

^k^l^^^^ 
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOT
SCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE 
Secretariaat: 
JJ. Grolle, p/a De Nederiandsche Bank NV, 
Postbus 98,1000 AB Amsterdam, 
020-5242274. 

Verslag van de vergadering te Rotterdam 
op 29 september 1990 
Nog nauwelijks bekomen van de voorjaars
vergadering, geen vier maanden geleden. 
heeft toch onder grote belangstelling de 
najaarsvergadering in Rotterdam plaats 
gevonden.In plaats van, zoals gebruikelijk, 
te beginnen met het huishoudelijke gedeelte 
werden eerst enige lezingen gehouden in 
de prachtige St. Laurenskerk. De eerste, van 
drs N.L.M. Arkesteijn ging over het Rotter
damse papier (nood)geld - in Rotterdam 
zijn nimmer munten geslagen. De tweede 
van Mevrouw drs N. Zemering ging over 
de grote Rotterdamse 'alles'-verzamelaar 
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Wrenigmgspenningen - prijslijst per 1 juni l ̂ ^^ J B I | | i i | | | | ^ B B ^ B B P I I I I I ^ 

jaar 

1966-1 

1967-1 
1967-2 

1968-1 
1968-2 

1969-1 
1970-1 
1970-2 

1971-1 
1972-1 
1972-2 

1973-1 
1974-1 
1974-2 

1975-1 
1976-1 
1976-2 

1977-1 
1977-ex 
1978-1 
1978-2 

1979-1 
1979-ex 
1980-1 
1980-2 

1981-1 
1982-1 
1982-2 

1983-1 
1983-ex 
1984-1 
1984-2 

1985-1 
1986-1 
1986-2 

1987-1 
1988-1 
1988-2a 
1988-2b 
1988-ex 

1989-1 
1990-1 
1990-gel 

titel 

150 jaar Kon. Penningkabinet 
Ruiter te paard 
Leda en de Zwaan 
Israël 1948 -1968 
Tachtigjarige Oorlog 
Zomer 

150 jaar Electriciteit 
Word wat gij zijt 
Hoekig - rond 
Maria Montessori 
Herder met schapen 
Vondelparkslaper 
Le couple 
Leidse Universiteit 
50jaarVPK 
Alice in wonderland 
Naaktstrand 
Zonder titel 
A. Roland Holst 
Linnaeus 
Bertolt Brecht 
200 jaar Teylers Stichting 
Vrede 
Vierkant met cirkel in hoek 
A bird in the hand 
Geboorte 
Kiem 

Holle bolle Gijs 
Hugo de Groot 
Anti-kernbom 
Willy the naughty cat 
De Bot 
Niels Holgersson 
Duifje van Noach 
Piet Esser 
Nederiands Openluchtmuseum 
100 jaar Concertgebouw en -orkest 

Rembrandt (vz: staat 1957) 
Rembrandt (vz: staat 1984) 
Huwelijk / Relatie 
150 jaar Spoorwegen 
Getrapt blok 
Coornhert 

ontwerper 

Eric Claus 

Arthur Sproncken 
Fred Carasso 
Theresia van der Pant 
Henk Dannenburg 

Ruth Brouwer 
Renze Hettema 
Floyd DeWitt 
Friedrich Wevers 

Nynke Jelles-Schepers 
Christl Seth-Höfner 
Johanjorna 
Fons Bemelmans 
Ek van Zanten 
Paul Grégoire 
Marianne Letterie 
Guus Hellegers 
Ger Zijlstra 

Chariotte van Pallandt 
Christien Nijland 
Geer Steyn 
Francisca Zijlstra 
Niel Steenbergen 
Lijsbeth Teding van Berkhout 
Theo van de Vathorst 
Jet Schepp 
Wien Cobbenhagen 
Cornells de Vries 
Jos Reniers 
Louise Metz 
Carta Klein 

Frank Letterie 
Marianne Letterie 
Ruth Brouwer 
Wilfried Put 

Jannes Limperg 
Eefke Cornelissen 
Piet Esser 
Piet Esser 

Pépé Grégoire 
Lucie Nijland 
Niko de Wit 
Auke Hettema 

Tenzij anders is aangegeven zijn de penningen gegoten en uitgevoerd in brons 
(S=siagpenning,W=warmpersprocédé; k=roodkoper, m=messing, s=staai, z=zilver). gel = 
krijgbaar. 

formaat 

74 
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Sk 
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Sk 
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gelegenheidspenning 

120.— 

8 5 . -
82,— 

47.50 

105.-
105.-
3 5 . -
9 0 . -

3 5 . -
125.-
110.— 

6 5 . -
9 0 . -

3 0 . -

3 5 . -
100.-

3 0 . -

2 5 . -
n.t.k. 

4 5 . -
57.50 
57.50 

125.-

135.-
7 5 . -
5 0 . -
57.50 

6 0 . -

7 5 . -
137.50 

5 5 . -
9 5 . -
97.50 
5 0 . -
97.50 
97.50 

7 5 . -
137.50 
137.50 

100.— 

7 5 . -
1 2 5 . -
140.— 

deze is beperkt ver-
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Willem van Rede, die o.a. 34.000 munten 
en penningen bijeenbracht. Haar boek over 
Van Rede is mede tot stand gekomen met 
steun van de Rijksdienst voor Beeldende 
Kunst, de beheerder van de Van Rede-
verzamelingen. Door directeur drs. R.R. de 
Haas van die dienst, werd het eerste exem
plaar met een korte toespraak aangeboden 
aan penningmeester mr B. s'Jacob van 
'Rotterdam 650 jaar' als vertegenwoordiger 
van de Burgemeester van Rotterdam. 
Tijdens het aperitief in een zijbeuk van 
de kerk werd het prachtige hoofdorgel 
het boek over Van Rede vond gretig aftrek, 
ook bij de vele genodigden van de Rijks
dienst voor Beeldende Kunst; de lunch in 
het voorgedeelte van de zijbeuk was uiterst 
geanimeerd. Het middag gedeelte werd 
vervolgd in het Museum voor Volkenkunde. 
Door een misverstand - een bus tweemaal 
in plaats van twee bussen eenmaal - kwam 
de helft van de aanwezige leden met flinke 
vertraging in het Museum aan. Het huishou
delijke gedeelte werd hierna in sneltrein
vaart afgewerkt. Er waren geen moeilijke 
punten op de agenda; het om persoonlijke 
redenen aftredende lid dr ir H. Gerritsen 
werd onder acclamatie en zonder tegenkan
didaat opgevolgd door de heer D. Purmer. 
Uw voorzitter bleef ook na het officiële 
gedeelte aan het woord, namelijk met een 
inleiding op de tentoonstelling 'Kleyn 
Profeyt, munten van de VOC in India en 
op Ceylon'. Na de theepauze werd deze 
tentoonstelling bezocht, ook bestond de 
gelegenheid het gehele museum te bezichti
gen, waar velen dan ook van gebruik heb
ben gemaakt. Hierna volgde een korte 
wandeling naar het nabijgelegen Belasting
museum, waar o.a. het Rotterdamse papier
en noodgeld was te zien. Om 5 uur werd, 
onder enig protest, het museum gesloten 
en de bezoekers naar buiten gejaagd. Een 
aantal leden en bestuursleden besloten 
deze dag met een aperitief en een maaltijd 
in het in het Park gelegen Restaurant 
Zochers. Wederom was een geslaagde dag 
voorbij. 1 

Bibliotheek 
Penningkabinet 
niet meer open op zaterdag 

Met ingang van 1 juni 1991 zal de zaterdag-
openstelling van de bibliotheek van Rijks
museum Het Koninklijk Penningkabinet 
worden beëindigd. Gebleken is dat degenen 
die een bezoek willen brengen aan de bibli
otheek of voor informatie langskomen, vol
doende mogelijkheden hebben binnen de 
normale openingstijden. Voor determinatie 
van munten of penningen blijkt het woens
dagmiddagspreekuur ruim aan de vraag te 
voldoen. 

Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet 
bezoekadres: Rapenburg 28 
postadres: Postbus 11028, 2301 EA Leiden 
telefoon 071-120748, fax 071-149941 
bezoektijden: 
- expositie op dinsdag t/m zaterdag 
10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-
17.00 uur, (gesloten op 1 januari, 3 oktober 
en 25 december) 
- bibliotheek op dinsdag t/m vrijdag 
10.00-17.00 uur 
museumspreekuur: iedere woensdagmiddag 
van 14.00-17.00 uur • 
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Muntennieuws 

AFKORTINGEN Ahaluminium; 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. 

Canada 

200 dollar 1990 Aii917 17,lg 29.0mm kartel 

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van de Canadese vlag is een stuk van 200 
dollar uitgegeven naar een ontwerp van 
Stewart Sherwood. De oplage is 25.000 
stuks, alleen in proof. 

Duitsland 

1 dollar 1990 AgSOO 23,3g 36,lmm kartel 

Op dit stuk van 1 dollar is het stoomschip 
Frontenac, varende op het Meer van 
Ontario, afgebeeld. Het is het eerste stoom
schip dat in Canada gebouwd werd, in 
181Ó. Het ontwerp van de munt is van 
David Craig. Er worden zowel FDC als 
exemplaren in proof kwaliteit geslagen. 

10 mark 1990 Ag625 15,5g 32.5mm tek.st 

Naar aanleiding van het feit dat 800 jaar 
geleden de Duitse Orde werd opgericht, 
is een stuk van 10 mark uitgegeven. 
Deze munt is ontworpen door Huber 
Klinkel. De keerzijde is afgeleid van een 
vlag van de Duitse Orde die uit de middel
eeuwen stamt. Hierop is de staande Moeder 
Gods met het kindjezus afgebeeld, met het 
kantschrift i:s HLEIB IN GED.\CHTNIS so LANC; con 

WILL. Blijkens de mundetter J zijn de munten 
geslagen in Hamburg. Behalve de al eerder 
gemelde stukken van 50 pfennig en 1 mark, 
worden nu ook munten van 5 en 10 pfen
ning in het voormalig Oostduitse munthuis 
te Bedijn geslagen.' In Duitsland vindt nu 
dus in vijf .steden muntslag plaats voor de 
circulatie: Beriijn (A), München (D), Stuttgart 
(F), Karisruhe (G) en Hamburg (J). 

Frankrijk 

100 frank 1990 

SOO frank 1990 

.Ag900 

Au920 

22,2g 

17,0g 

37,0mm 

31,0mm 

tekst 

tekst 

In de eerder besproken serie munten ter 
gelegenheid van de Olympische winterspe
len van 1992 in Albertville, zijn twee nieuwe 
series van 100 en 500 frank, uitgebracht.-
Op de munten van serie-V zijn een ski-
acrobaat en een gems afgebeeld, serie-VI 
toont skiërs. Er worden respectievelijk 
300.000 en 30.000 stuks van deze 100 en 
500 frank gemaakt, uitsluitend in proof. 

H.A. GROENENDIJK 

' De Beeldenaar \4 
(1990)250 

- De Beeldenaar 14 
(1990) 41 en 206 
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Italië Oostenrijk 

200 lire 1990 CuXiAl 5,0g 24.0min kaïtcl 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de 4e afdeling van het 'Consiglio di 
Stato' is een nieuwe 200 lire in omloop 
gebracht in een oplage van 64,5 miljoen 
stuks. Met ingang van 1990 is de diameter 
van de 50 en 100 lire stukken (Y103 en 104) 
verkleind tot l6,0iTim (was 24,8mm) resp. 
18,0mm (tegen 27,8mm vroeger); materiaal 
en beeldenaar bleven onveranderd. 

500 lire 1990 Ag835 ll.Og 29,ümni tek.st 

Vooruitlopend op de 500-jarige ontdekking 
van Amerika door Columbus is een 500 lire 
geslagen. Op de voorzijde zijn een astrolabe 
en een schip afgebeeld, de keerzijde toont 
een portret van Columbus met een kaart 
van Amerika. 

100 schilling 1991 .'\g900 20.0g 

500 scliilling 1991 Au986 8.1g 

34,Omm tek.st 

22,0mm tekst 

Op 5 december 1991 zal het 200 jaar gele
den zijn dat Wolfgang Amadeus Mozart 
overieed. Ter herdenking hiervan wordt 
in Oostenrijk een serie van 4 zilveren en 
4 gouden munten uitgegeven. Op het 
stuk van 100 schilling is de domkerk van 
Salzburg afgebeeld. De keerzijde toont de 
jonge Mozart aan het spinet begeleid door 
zijn vader met viool. Op de gouden 500 
schilling staat een portret van Mozart, 
terwijl de keerzijde een scène uit de opera 
Don Giovanni weergeeft. Beide stukken zijn 
niet voor de omloop bedoeld: ze worden 
alleen in proof uitgegeven. De goudwaarde 
van de 500 schilling is ongeveer het dubbe
le van de nominale waarde. 

Zwitseriand 

20 frank 1991 Ag835 20.0g 33,Onim tek.st 

250 frank 1991 AuW 8.0g 23,0mm tek.st 

Dit jaar is het 700 jaar geleden dat het 
Zwitserse Eedgenootschap is opgericht. 
Ter gelegenheid hiervan zijn op 2 mei twee 
munten in omloop gekomen. Zij werden 
ontworpen door Erast Hiestand (20 frank) 
en Johannes Burla (250 frank). De oplage 
bedraagt respectievelijk 4 en 1 miljoen 
stuks. : 

^^ ''-(\. \ è d . ' t ; 
~500 
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BATAVIA 
Ciassicai Coins & (Banlqiotes 

G.J. Rietbroek - numismaat 
Zoutmanstraat 32 
2518 GR Den Haag 
070-3451772 

in- en verkoop van: 

antieke munten 
provinciale munten 
koninkrijksmunten 
buitenlandse munten 
penningen 
primitief geld 
bankbiljetten 

tevens hebben wij een 
collectie boeken, 
catalogi en accessoires 

Lid 

^^»—«>^ Onze winkel is geopend: 

c 
\ 

^ ^ 

ü- J 
maandag 13.00 - 17.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur 

>^ 
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HÉT ADRES VOOR 
IEDERE VERZAMELAAR 

De naam Robert Schulman staat voor betrouwbaarheid. 
Alle door ons verkochte voorwerpen garanderen 

wij op echtheid en kwaliteit. Met gedegen advies staan 
wij zowel beginnende als gevorderde verzamelaars 

graag terzijde.U kunt bij ons terecht voor: 

MUNTEN Van de geiieie wereld. Van de oudste tijden (± 700 v.Chr) 
tot heden. 

PENNINGEN Van de Renaissance tot ± 1940. Geen moderne 
commerciële uitgaven. 

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

TAXATIES Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en 
verkoop. 

PRIJSLIJSTEN Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten. 

MANCOLIJSTEN U krijgt bericht over nieuwe aanwinsten waar uw interesse 
naar uitgaat. 

ROBERT SCHULMAN 
Numismatiek meer dan een eeuw familietraditie. 

NAARDERSTRAAT67 • 1251 BG LAREN (NH) • TEL. 0215.3-10056 • FAX 0215.VX9749 
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Een 'kei' van een bank 

Voor uw munten bij: 

Hollandsche Bank-Unie N.V. 
Herengracht 434-440 
1017 BZ Amsterdam 

tel. 020-6298012 
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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 

Jean ELSEN N.V. 

De Specialist van antieke 
middeleeuwse en oosterse munten in de Benelux 
Zeer uitgebreide voorraad numismatische boeken 

VEILINGEN MAANDEUJKSE PRIJSUJSTEN 
Tel. 09-322-734.63.56 

Tervurenlaan 65 B 1040 Brussel 
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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, SEABY, DURST etc. 

Bezoek alleen op afspraak •-

West Friesland 
Halve zilveren rijder 
1764 prachtexemplaar 

NUMISMAAT 
gespecialiseerd in provinciale munten, historie en 

moderne penningen van alle landen 
inl<oop, verkoop, taxaties, veilingen 

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

afspraak aanbevolen 

^ 

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 

Muntenhandel 

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

Willem van Alsenoy 

Numismaat 

Oudaan 6 
B-2000 Antwerpen (België) 
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Muntfiancid 

2'/2 Gulden 1841 Proefslag, geslagen ter 
beoordeling van de muntpers vervaardigd 
door D. Ulhorn. Sch. 517a. 

merefsin^ef 12 
3231 vh strijen 
teC : 01854-1713 
fax: 01854_4424 

VEILING 16 

Wij veilen weer op 14,15 en wellicht 
16 October. 

Een belangrijke collectie boeken komt 
dan onder de hamer. Daar kunt U aan 
toevoegen. A.u.b. geen moderne 
veilingcatalogi; daar liggen on^e zolder 
en kelders vol van. 

Wij kunnen verder nog goede, losse 
penningen, eretekenen en bankbiljetten 
gebruiken. 

Voor wat munten betreft, nemen wij 
graag hele verzamelingen aan, die 
worden door ons dan ook uitgesplitst 
verkocht. 

Losse munten beneden een stukswaarde 
van ƒ 100,- kunnen wij, jammer genoeg, 
niet meer aannemen. Dan verdienen 
alleen de drukker en de PTT nog iets. 

U wordt vriendelijk verzocht zo 
spoedig mogelijk contact met ons 
op te nemen. 
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BANKBIUETTEN 
MUNTEN 

PENNINGEN 
Inkoop / verkoop / gratis taxatie 
ü (betaling: per kas, bank of giro) â 

Een bezoek aan ons ' 
IVIunt en Penningkabinet is de moeite waard. 

Geopend dinsdag, donderdag en vrijdag 
vaaB-00 tot 16.00 uur 

Spaar en Voorschotbank 
Surhuisterveen 

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



W""^ 

Vraag 
onze 

gratis 
veiling 

catalogus 

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 f ; 

242380 

/ftiin* 

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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Munten 
Penningen 
Papiergeld 

Accessoires 
Numismatische boeken 

Taxaties 
Verzekeringen 

INKOOP - VERKOOP - VEILING 

Bezoek uitsluitend op afspraak. 

L\S. LaurensScftuCman b.v. 
A • Brinklaan 84a • 1404GMBussum • s 02159 -1 6632 
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De erepenning van de gemeente Mierio 

MARIAN SCHARLOO 

ƒ Renters, Erepenning 
van de gemeente 
Mierio, 1991 (brons. 
87x82mm) 

Enkele jaren geleden besloot de gemeente
raad van Mierio tot herziening van het plaat
selijke decoratiestelsel. Naast het zelden 
toegekende ereburgerschap en de jaariijkse 
onderscheiding voor een bijzondere inwo
ner van Mierio, voerde men de erepenning 
van de gemeente in. Deze penning is 
bestemd voor iedere persoon, vereniging 
of instelling die zich op zeer bijzondere 
wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
Mieriose gemeenschap in een openbare of 
andere functie, of die een bijzondere pres
tatie heeft geleverd op het terrein van het 
maatschappelijk leven of de sport. De ge
meente koos zeer bewust voor een kunst
zinnig vormgegeven penning en wenste 
geen standaardprodukt als 'visitekaartje' 
af te geven. De in de buurt wonende beeld
houwer en medaiUeur Jos Reniers werd 
uitgenodigd een ontwerp te maken, Aan
vankelijk was het de bedoeling om in de 
penning de contouren van de fundamenten 
van het kasteel van Mierio te verwerken. 
De resultaten van het onderzoek naar de 
overblijfselen van het kasteel vielen echter 
nogal tegen en het idee werd veriaten. 
Reniers maakte vervolgens voorstudies van 

twee beeldbepalende bouwwerken in het 
dorp: het oude gemeentehuis en de molen. 
Daarnaast werkte hij aan een ander ontwerp 
op basis van een oude kadastrale kaart 
waarop het dorp in de vorm van een vlieger 
werd weergegeven. Het college van burge
meester en wethouders koos unaniem voor 
het ontwerp met de molen, waarbij het ge-
meentewapen op de keerzijde zou worden 
afgebeeld. De standermolen van Mierio 
werd eeuwenlang door de heren van Mierio 
verpacht aan opeenvolgende molenaarsfa
milies. In 1858 werd de molen verplaatst 
naar het centrum van het dorp, in 1955 nam 
de gemeente hem over. 

Op de voorzijde van de penning is de 
molen afgebeeld, die dankzij de ligging 
aan iedere inwoner van Mierio bekend is. 
De wieken staan in ruststand volgens de 
'molentaal' van Peelland. Bij nauwkeurige 
beschouwing van de penning valt op dat 
de stand van de wieken is omgedraaid. 
Dit werd nodig door Reniers' compositie 
van de letters ERE, die onderdeel uitmaken 
van de rechter molenwiek. Wanneer hij de 
originele wiekenstand had aangehouden, 
zou het licht niet langer op deze zo cruciale 
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letters vallen. De onderste wiek heeft hij 
mooi laten wegvallen in de holte van het 
molenhuis, zodat het reliëf van de penning 
niet te hoog werd. De belettering is zeer 
strak gehouden, passend bij de strakke 
lijnen van de molen. 

Het wapen van de gemeente Mierio is 
volgens de beschrijving in het Koninklijk 
Besluit van 20 juni 1959 Van azuur, beladen 
met Sint Lucia, houdende in de rechterhand 
een palmtak en in de linkerhand een bran
dende olielamp, alles van goud en ter weder
zijde vergezeld van een schildje van hetzelf
de, beladen met drie molenijzers van keel. 
Het schild gedekt met een gouden kroon van 
drie bladeren en twee paarlen. Op de keer
zijde van de penning vindt men het ge-
meentewapen in een wat geschematiseerde 
vorm terug: de heilige Lucia met een niet 
geheel overtuigende palmtak in de hand 
met aan weerszijden twee schildjes. 
De molenijzers op de schildjes zijn 
vervaagd. De schildvorm en de kroon van 
het wapen zijn op subtiele wijze in het vlak 
verwerkt. Het molenhuis van de voorzijde 
komt als het ware door de keerzijde heen, 
zodat de twee zijden op een bijzondere 
wijze met elkaar verbonden raken. 
De meest opvallende kenmerken van de 
keerzijde zijn wel de cirkelvormige krassen 
in het vlak, die het zwaaien van de molen
wieken in herinnering brengen. 

De penning wordt uitsluitend in brons 
uitgereikt; hij is 87 mm hoog en 82 mm 
breed. Het gietwerk vindt plaats bij de firma 
Binder te Haarlem. Een bijzonder aspect 
aan deze penning is de derde dimensie: hij 
kan op eigen voeten staan. De ontvanger 
kan de penning als een soort trofee neerzet
ten, hetgeen gezien het openbare karakter 
van de onderscheiding een attent idee is. 
Aan de discussie over de functie en het 
gebruik van penningen als relatiegeschenk, 
die op dit moment gaande is, heeft Reniers 
met deze penning weer een steentje bijge
dragen. De onderscheiding hoeft niet meer 
los op een bureau te zwerven of achterin 
een lade te liggen. Hij is door de vormge
ving zowel penning als autonoom kunst
werk met een eigen ruimte geworden. 1 

A. G. van der Dussen b.v. 

wenst alle lezers van dit blad een 
prettige vacantie, 

als deze nog niet achter de rug is. 

Wij hebben het na onze eigen vacantie erg druk. 
Daarom hopen wij dat U in verre oorden 

waar de schijnt niet al te veel munten gekocht 
heeft. Wij hebben te weinig tijd om ze te 

bestuderen en het zou ons spijten Uw aankopen 
daarna als vals te moeten verklaren. 

Echte munten komen in October weer 
te tafel in Maastricht. 

Romeinse munten; 
noordelijke en zuidelijke nederlanden; 

honderden franse en andere 
buitenlandse munten; 

500 penningen; 
wat bankpapier; 

en 400 numismatische boeken. 

U kunt natuurlijk onze catalogus en acceptgiro 
van ƒ20,- afwachten. 

Economische beslissers maken vandaag nog 
ƒ15,- over op postgiro nr. 15.38.597 t.n.v. 

A. G. van der Dussen 
onder vermelding van Veiling 16 

De catalogus verschijnt ongeveer 16 september. 

G. van der Dussen b.v. 
Hondstraat 5 

NL-6211 HW Maastricht 
tel. (31X0)43-215.119 
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Moderne penningkunst in Teylers Museum 

Zon 130 leden en introducées van de 
65-jarige Vereniging voor Penningkunst 
ontvingen op 1 juni bij het betreden van 
Teylers Museum in Haariem een envelop 
met inhoud. In deze envelop zat een door 
Christien Xijland ontworpen welkomstpen
ning, alsmede een door de kunstenares 
eigenhandig genummerde en gesigneerde 
brief waarin zij de speciale editie (uitge
voerd in messing) van haar penning aan
bood. Meestal bestaan bijeenkomsten van 
de Vereniging uit een vergadering en een 
lezing. In Teylers Museum werd een sand-
wich-formule gekozen: de jaarvergadering 
zat ingeklemd tussen beschouwingen over 
Nederlandse en Britse penningkunst. Dat 
werkte, want de sandwich lokte velen naar 
Haariem. In zijn verhaal over Nederlandse 
penningen liet dr L. Tilanus (verbonden aan 
de Rijksuniversiteit Leiden) zien hoe de 
diverse uitgiften van de Vereniging te plaat
sen zijn in een ruimer historisch en artistiek 
kader. Britse penningkunst werd belicht 
door Mark Jones (British Museum in Londen) 
en door de medailleur en beeldhouwer Ron 
Dutton. Buiten de vergaderzaal in Teylers 
Museum is nog tot 1 september 1991 de 
expositie 'Moderne Penningkunst' te zien. 
Hier zijn alle uitgiften van onze Vereniging 
samengebracht met een representatieve 
selectie penningen van de British Art Medal 
Society. 

Over de geschiedenis van de Britse 
vereniging (opgericht in 1982) schreef 
Marjan Scharloo in het vorige nummer van 
De Beeldenaar. Ik vind in Teylers Museum 
de Brits-Nederlandse confrontatie verras
send en .stimulerend. Enigszins raillerend 
zou opgemerkt kunnen worden, dat onze 
eigen Vereniging voor Penningkunst een 
brave club was, die jonge medailleurs hielp 
om zich te ontwikkelen. Vanaf de jaren vijf
tig wordt het spannender; er komt meer 
le\en in de Nederiandse penningkunst. 

In latere jaren is er ruimte voor experimen
ten met vormgeving. Momenteel gaat het 
echter niet zo goed met de Nederiandse 
penningkunst. Sinds Esser met pensioen is, 
bestaat aan geen enkele kunstacademie een 
opleiding tot medailleur De Nederlandse 
penningkunstenaar heeft iets van een panda
beertje: deze diersoort wordt met uitsterven 
bedreigd. Er moet daarom gauw iets ge
beuren! 

Het Britse verhaal klinkt anders: Aan de 
overkant van het Kanaal bestaat helemaal 
geen bloeiende traditie. De Engelsen ken
nen niet eens een apart woord voor 'pen
ning'. Hun 'medal' roept vooral associaties 
op met krijgshaftige onderscheidingen. 
Mark Jones en Ron Dutton keken in Haariem 
jaloers naar ons: zo'n grote Vereniging voor 
Penningkunst, met zoveel schitterende uit
giften! En dan ook nog een tijdschrift dat 
zes keer per jaar verschijnt! Ze beschouwen 
dit alles als een enorme luxe. Juist omdat in 
Groot-Brittannië geen sprake was van bloei
ende penningkunst, kon de British Art 
Medal Societ}- vrijelijk aan het experimente
ren slaan. De Britse vereniging nodigt kun
stenaars met zeer gevarieerde achtergronden 
uit om hun geluk eens op dit terrein te 
beproeven. Veel van die kunstenaars heb
ben nooit eerder in hun leven penningen 
gemaakt: beeldhouwers, edelsmeden, maar 
bijvoorbeeld ook een glasgraveur. Bij de 
oprichting van de vereniging werd ook de 
beeldhouwer Henri Moore benaderd, maar 
hij was helaas al te oud om nog iets te kun
nen maken. De Britse kunstenaars krijgen 
een laag honorarium, maar veel vrijheid. 
Het begrip 'penning' wordt nauwelijks ge
definieerd door de vereniging - de kunste
naars moeten zelf maar zien wat ze hieron
der willen verstaan. Eigenlijk worden alleen 
maar eisen aan het formaat gesteld. Ook de 
Britten vinden, dat je een penning in de 
palm van een hand moet kunnen houden. 
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De vrijheid die de Britse vereniging aan 
de kunstenaar geeft, wordt ten volle benut. 
Soms komen zij met ontwerpen die nauwe
lijks uitvoerbaar lijken: dat leidt tot boeien
de experimenten met technieken. Er mislukt 
ook wel eens wat: in zijn lezing toonde 
Ron Dutton ons dia's van verschillende 
penningen waarbij er iets mis was gegaan, 
bijvoorbeeld omdat de belettering in een 
te laag reliëf was uitgevoerd. Ongehinderd 
door traditie experimenteren de Britse pen
ningkunstenaars er lustig op los. Eén van de 
interessantste stukken op de tentoonstelling 
in Teylers Museum is een kleurrijk geëmail
leerd voorwerp waaraan een staart van 
draden textiel is bevestigd. Is zo'n bont 
gekleurd stuk metaal met zo'n gekke staart 
nog wel een penning? Het doet er niet toe: 
dat brutale ding is schitterend; ik zou het zo 
willen meenemen. 

Ronald Searie, wiens penning van 
Samuel Pepys de omslag van de vorige 
Beeldenaar sierde, vind ik de kampioen 
van de Britse vereniging. Searie, beroemd 
geworden tekenaar en cartoonist, heeft 
eerder al diverse penningen gemaakt voor 
de Franse penningvereniging. Hij was dus 
niet onervaren als medaiUeur toen hij uitge
nodigd werd om voor de British Art Medal 
Society te werken. Ron Dutton verteld, dat 
de ontwerpen van Searie altijd lastig zijn 
om uit te voeren vanwege het hoge reliëf 

en de rijkdom aan details. Bij Ronald Searie 
leidt een combinatie van kunstvormen tot 
prachtige penningen. De tekenaar boetseert, 
maar hij kan het niet laten om in zijn 
modellen ook nog eens te krassen alsof 
hij aan het tekenen is. 

Hoe halen wij de Nederiandse penning
kunst uit het slop? Er is iets voor te zeggen, 
om workshops voor jonge kunstenaars te or
ganiseren. Maar na de kennismaking met de 
Britse vereniging lijkt een andere weg ook 
aantrekkelijk. Waarom dagen we gevestigde 
kunstenaars op ander terrein niet eens uit 
om onze penningkunst te ontheiligen? Zou 
de tekenaar Kurt Löb iets durven boetseren? 
Zijn tekeningen vertonen nu al zoveel 
rondingen, dat hij de derde dimensie er 
gemakkelijk bij kan nemen. Met wat voor 
produkt komt André Volten voor de dag, 
als we hem vragen om niet op de schaal 
van een stadsplein te denken, maar op die 
van een handpalm? Een penning van Tajiri -
die koop ik ongezien! Er is nog best iets te 
maken op het gebied van de penningkunst: 
dat leren de conventionele Britten ons. i 
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Verwisselingen in Batavia 

.vi.L.F. VAX DER BEEK Bij zijn bcschrijving van het Indische koper
geld van de vroege 19e eeuw, vermeldt 
Scholten onder nummer 747 een hybride 
duit. geslagen met een voorzijdestempel 
van de Javaanse 1 cent 1837 en een 
keerzijde-stempel van de Utrechtse VOC-
duit 1790.' Onlangs kwam de 'tegenvoeter' 
daarvan aan het licht: een hybride duit 
geslagen met voorzijde van de Utrechtse 
VOC-duit en keerzijde van de cent 1837. 
De omstandigheden waaronder beide 
hybriden zijn ontstaan, zullen hier eens 
nader beschouwd worden. 

De Indische geldcirculatie in de eerste helft 
van de vorige eeuw werd beheerst door 
kopergeld. De hoeveelheid duiten, eerst op 
last van de VOC en daarna van de Neder
landse regering in omloop gebracht, was zo 
massaal dat deze munten een veel grotere 
functie in het betalingsverkeer hadden 
verworven dan die van enkel pasmunt. 
Tegen wettelijke bepalingen in werden ook 
betalingen groter dan ƒ 10 in kopergeld 
voldaan en het zilvergeld - sinds 1826 was 
de Nederiandse gulden ook in Indië stand
penning - kreeg een agio, dat in 1834 
officieel op 20% werd gesteld. Vijf gulden 
zilvergeld deed zo zes gulden kopergeld, 
maar deze verhouding zou officieus nog 
verder stijgen. 

De behoefte aan geldmiddelen nam 
in de jaren dertig van de vorige eeuw toe 
door de invoering van het cultuurstelsel. 
De inlanders werden ertoe verplicht om hun 

Duit 1837, hybride 
met vz. van de cent 
1837'Scholten 727 
en kz. van de 
Utrechtse VOC-duit 
1790 = Scholten 745 
(koper. 2.87g, 
20.8mm, stempel-
stand 20(f ofwel 
'7 uur') 

Cent 1834, geslagen 
te Soerabaya tussen 
1833 en 1840 

produkten in consignatie aan te bieden aan 
de Nederiandsche Handel-Maatschappij. 
Hierdoor stagneerde de directe verkoop van 
de inlandse handelaren naar de omliggende 
landen en stopte de daarmee gepaard 
gaande toestroming van buitenlandse geld
stukken. Het Nederiandse Gouvernement 
moest nu voor voldoende geldmiddelen 
zorgen om de toegenomen hoeveelheid 
aangeboden goederen te kunnen betalen. 
Men besloot om de 'duitenmunt' in 
Soerabaya, waar de productie in 1826 
was gestaakt, weer in het leven te roepen. 
In 1833 werd hier opnieuw begonnen met 
de aanmunting van enkele en dubbele 
duiten, welke tot 1841 zou duren. Deze 
munten kregen als voorzijde het gekroonde 
Nederlandse wapenschild met aan weers
zijden de waarde, en als keerzijde de tekst 
XEDERLINDIE met bovcnaan een ster en 
onderaan het jaartal en het muntmeester-
teken. Soortgelijke dubbele en enkele (plus 
halve) duiten waren tussen 1822 en 1826 
in Utrecht geslagen; deze hadden de waarde 
aanduiding '/2 ST en '/4 ST gekregen. 
Vier duiten golden in Indië immers één 
stuiver, in plaats van acht zoals in 
Nederland. De munten die nu in Soerabaya 
werden gemaakt kregen de opschriften i er 
en 2 CT en werden getarifieerd op 120 resp. 
60 stuks per gulden. Dit kwam overeen met 
de sinds 1834 geldende officiële koers van 
het kopergeld: door het agio van 20% op 
het zilvergeld was een (zilveren) gulden 
120 (koperen) centen waard. In het 
betalingsverkeer waren deze nieuwe centen 
gelijkgesteld aan de oude VOC-duiten en 
de recente kwart stuivers. 

Voor de historie van de muntbedrijven op 
Java volgen wij de uitgebreide naspeuringen 
hierover door Moquette.- De munt te 
Soerabaya begon haar arbeid in 1833 geheel 
zelfstandig. De stempels werden ter plaatse 
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gefabriceerd en de aanmaak van muntplaat-
jes, uit Japans staafkoper, gebeurde op een 
pletmolen in het nabijgelegen Tawangsari. 
De capaciteit van zowel het muntbedrijf 
als van de pletmolen bleek echter snel 
onvoldoende om aan de vraag te voldoen. 
In 1836 besloot men om muntplaatjes 
vanuit Nederland toe te zenden, zodat 
vanaf het jaar daarop een groot deel van 
de munten op geïmporteerde plaatjes 
werd geslagen.' Bovendien werden in 1836 
in Utrecht nog eenmalig mim 33 miljoen 
Indische duiten van het zelfde type als dat 
van 1822-1826 aangemunt. Deze maatrege
len alleen leken niet het beoogde resultaat 
op te zullen leveren en in februari 1838 
besliste de minister van Koloniën om ook 
een aantal schroefpersen of 'muntschroeven' 
met bijbehorende stempels naar Indië te 
laten verschepen. Tevens werd besloten 
dat een deel van deze schroefpersen zou 
worden gebruikt om een tweede muntbe
drijf in Batavia op te richten. In een missive 
van de minister van Koloniën de dato 23 juli 
1838 wordt vermeld welke materialen naar 
Indië zouden worden verzonden: 
Een Hand muntschroef compleet, geleverd 
door de fabrikanten H. de Heus en Zonen te 
Utrecht, met stempels alle voor enkele duiten 
waarvan vijftig paren voorzien zijn van den 
gewonen Oost Indischen beeldenaar, en 
evenzoveel paren zijn gegraveerd na den 
stempel welke voor den laatstelijk te Utrecht 
voorden Oost Indischen dienst gemunte 
duiten tot moederstempel heeft gediend. 
Een gedetailleerder omschrijving van de 
beide soorten munten wordt niet gegeven, 
en ook de archieven van 's Rijks Munt te 
Utrecht spreken zich hierover niet duidelijk 
uit. Logischerwijze zal met de eerstgenoem
de muntsoort, van de gewone Indische 
beeldenaar, het type munt zijn bedoeld dat 
op dat tijdstip in Indië werd geslagen, dat 
wil dus zeggen de duit met het opschrift i 
CT, die vanaf 1833 in Soerabaya werd gefa
briceerd. Met het andere type, dat laatstelijk 
te Utrecht werd gemunt, kan moeilijk iets 
anders zijn bedoeld dan de kwart stuivers 
van het jaar 1836 of mogelijk diens soortge
lijke voorgangers van de jaren 1822-1826. 

Nu bestaat er evenwel een variant van de 
Indische cent, waarvan de stempels met 
zekerheid uit Utrecht afkomstig zijn: de 
1 CT, met de letter v en het jaartal 183"' 
(Scholten 727). Deze munt valt direct op 
door de voor dit type opvallend verzorgde 
stempels en bovendien hebben voor- en 
keerzijde hun specifieke kenmerken. 
Voor de voorzijde is namelijk een ponsoen 
voor het wapenschild gebaiikt dat identiek 
is aan dat wat gebaiikt is voor de kwart 
stuivers uit Utrecht tussen 1822 en 1826. 
hetgeen de herkomst van het stempel 
verraadt. Het is bekend dat bij deze partij 
stempels voor Java oude ponsoenen zijn 
gebruikt.* De keerzijde van de munt is 
eenvoudig te herkennen aan de platte 
bovenkant van het cijfer 3 in het jaartal. 
In bovenvermelde missive is verder te lezen 
dat tezelfdertijd zouden worden verscheept: 
Vier Hand muntschroeven in denjare 1821 
(met nog een vijfde) voor rekening van de 
koloniale kas aangeschaft, welke indertijd 
voorde aanmunting van Indisch kopergeld 
te Utrecht hebben gediend, en aldaar tot 
heden voor rekening van dit Ministerie, 
in een meerdere of minder reparabelen toe
stand berustende waren en die na een op
knapbeurt nog een aantal jaren bruikbaar 
zouden zijn. Voor deze muntschroeven werd 
aan 's Rijks graveurs den aanmaak 
opgedragen van Twee honderd vijftig (250) 
paren stempels, en daarvan waren op dat 
moment reeds Negen en zeventig (79) 
paren, voor enkele duiten, in gereedheid, en 
zullen mede verscheept worden. Deze zullen 
... alle van denzelfden beeldenaar voorzien 
zijn, ... dat is aan de ene zijde het Utrechtse 
wapen, en aan de keerzijde de letters voc 
met het jaartal 1790, Er zou dus nog een 

' C. SCHOLTEN 

De munten van de 
Sederlandsche ge-
hiedsdeelen overzee 
1601-1948 
(Amsterdam 1951) 

^ J.l'. MOQUETTE 

De muntslag te 
Soerabaia en Batavia 
gedurende de jaren 
1833 tot en met 1843 
Tijdschrift voor 
Indische Taal-, Land
en Volkenkunde van 
het Bataviaasch 
Genootschap van 
Kunsten en Weten
schappen 50(1907) 
336-387 

s Deze muntplaatjes 
werden van vier 
particuliere firma's 
betrol<l<en: MOQUETTE 
(1907) 348 

* Notulen der 
Vergadering van het 
Kollegie van Raden 
en Generaal-
meesteren der Munt, 
1837 (archief van 
's Rijl<s Munt), Nr. 
638, dd. 16 mei: de 
waardijn wordt ge
machtigd matrijzen en 
ponsoenen af te 
geven, benodigd ter 
vervaardiging van 
de stempels 

Duit 1836, geslagen te 
Utrecht; hetzelfde type 
werd geslagen tussen 
1822 en 1826 

Cent 1837. met 
Utrechtse slempels 
geslagen op Java = 
Scholten 727 

ft ' > r,* 
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^ Het muntteken 
•gebakerd kindje' is 
het helmteken van het 
wapen van munt-
meester Suermondt. 
Z i e o o k ?M. K.VSTF.LEYN 

Mercuriusstaf en 
Morenbuste. De in
voering van een 
welbekend en een 
miskend teken op 
Nederlandse Konink-
rijksmunten De 
Beeldenaar 9 (1985) 
3-14; \'oor het gebruik 
op Utrechtse duiten 
onder 'Slotopmerkin
gen' 

' Frangois Désiré 
Godon, voorheen 
Muntgezel en 
Adjunct-Meehanicus 
bij 's Rijks Munt, werd 
op 9 april 1838 bij 
Koninklijk Besluit be
noemd tot ambtenaar 
voor de dienst 
in Oost-Indië bepaal
delijk om hij het 
MtintEtahlissemenl te 
Soerabaya voor het 
voortdurend in be
kwamen en goeden 
Staat houden der 
Muntschroeven werk
zaam te zijn (Notulen 
der Vergadering van 
het Kollegie van 
Raden en Generaal-
meesteren der Munt, 
1838, Nrs. 286, 500 
en ^24), De beslissing 
om de munt van 
Batavia te heropenen 
was hier blijkbaar nog 
niet genomen 

reprise komen van de Utrechtse VOC-duiten 
met het jaar 1790, net zoals die had plaats 
gevonden in 1827 en 1834/35. De aanmun-
ting hiervan had destijds echter in Utrecht 
plaats gevonden, en terwijl toen op de 
plaats van het oorspronkelijke Utrechtse 
muntteken (het stadswapen tussen twee 
stippen) een gebakerd kindje of een ster 
tussen twee stippen had gestaan, werd hier 
nu enkel een ster geplaatst,̂  Voor een deel 
waren de stempels afl̂ omstig van de partij 
die voor één van de vorige emissies was ge
bruikt, want op sommige munten is te zien 
dat in het stempel het oude teken 'gebakerd 
kindje' in 'ster' is veranderd {Scholten 745b), 
In tegenstelling tot de vorige aanmuntingen 
zou ditmaal een serie van drie nominalen 
worden geslagen. Van de 175 stempelparen 
die men in totaal voor de enkele duiten wil
de fabriceren, waren ten tijde van deze be
richtgeving in juli 1838 al 79 paren klaar 
voor verscheping, van de stempels voor 
dubbele en halve duiten echter nog geen 
enkele,Toen in december 1838 de 
'Hendrika' in Batavia aankwam, had zij in
derdaad naast de pas benoemde ambtenaar 
F,D, Godon, ook vijf muntschroeven 
en 179 .stempelparen aan boord." Onder 
leiding van Godon werden de machines op
gesteld in de Algemeene Brandspuitwinkel 
ter plaatse, waar de muntslag heeft plaatsge
vonden. De meegekomen stempels moeten 
de honderd (twee maal vijftig) paren voor 
de twee soorten Indische duiten - dus de 
complete partij! - en de negenenzeventig 
paren voor de Utrechtse VOC-duiten 
zijn geweest. Hierna zijn, anders dan de 
resterende partij voor de Utrechtse VOC-
duiten, geen andere stempels uit Nederiand 
naar Indië verzonden. Evenmin is het 
bekend (noch te verwachten) dat stempels 
van Batavia naar Soerabaya gebracht zijn. 

utrechtse VOC-duit 
1790 met ster gesla
gen op Java tussen 
eind 1838 en begin 
1843 

De Utrechtse .stempels voor de Indische 
enkele en dubbele centen kunnen dus 
alleen in Batavia zijn gebruikt. Ook de 
reeds eerder genoemde duit Scholten 727 
moet dus uit Batavia afkomstig zijn. De 
twee hybriden nu. waar\'an in het begin 
van dit verhaal sprake is, zijn beide kruisin
gen tussen de duit Scholten 727 en een 
VOC-duit. Op de voorzijde van de reeds 
bekende hybride Scholten 747 staat het 
wapenschild van de Utrechtse uitgifte van 
1822-1826, terwijl het pas ontdekte stuk op 
haar keerzijde het platte cijfer 3 in het jaartal 
vertoont. Ook deze hybriden kunnen dus 
enkel in Batavia zijn geslagen, hetzij bij 
vergissing, hetzij als tijdverdrijf. Tot deze 
zelfde conclusie kwam ook Moquette. 
Opvallend is dat beide hybriden geslagen 
zijn met twee stempels, welke bedoeld 
waren voor verschillende muntschroeven. 
De stempels voor de twee soorten Indische 
duiten behoorden immers bij een balancier 
van De Heus, en die voor de VOC-duiten bij 
een in 1821 aangeschaft t\'pe schroefpers. 
Het is natuuriijk mogelijk dat deze laatste-
pers ook van De Heus afkomstig was. 
Bij 's Rijks Munt berust een aantal stempels 
voor zowel de cent 1837 (Scholten 727) als 
voor de VOC-duit met het teken 'ster'. 
Inspectie hier\'an laat zien dat uit beide 
groepen hybride stempelparen kunnen 
worden samengesteld die onderling 
nauwelijks verschillen in diameter en vorm. 
Een vergissing van het muntpersoneel bij 
het pakken van een stempelpaar was dus 
heel goed mogelijk. In het commentaar dat 
Scholten geeft bij zijn beschrijving van de 
hybride munt 747, stelt hij dat Vz. en Kz. 
behoren tot een verschillende aanmunting. 
De Vz, is een stempel, gebatikt in 1837 te 
Soerabaia, maar te Utrecht gemaakt. Hoewel 
de voor- en keerzijdestempels voor verschil
lende munttypen bedoeld waren, kunnen 
wij toch niet spreken van twee verschillende 
aanmuntingen. De twee muntsoorten 
konden in dezelfde periode naar keuze 
worden geslagen, volgens de al meermalen 
geciteerde missive om te voorzien in eene 
onverhoopte behoefte, die men aan deze of 
gene soort van duiten mogt gevoelen. 
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Verder blijkt uit dit artikel dat het voorzijde
stempel niet in Soerabaya is gebmikt maar 
in Batavia; bovendien gebeurde dit niet in 
1837 maar tussen december 1838 (aankomst 
van de 'Hendrika') en begin 1843 (sluiting 
van het muntbedrijf te Batavia). 

De voortschrijdende depreciatie van het 
Indische geld met zijn steeds ongunstiger 
wordende wisselkoers, maakte aan het 
Gouvernement tenslotte duidelijk dat van 
het steeds verder opvoeren van de hoe
veelheid kopergeld moest worden afgezien. 
Zowel Soerabaya als Batavia staakten hun 
activiteiten in 1843. In 1846 werd een stelsel 
van papiergeld ingevoerd, waarvoor wissels 
op het Departement van Koloniën in 
Nederland, betaalbaar in zilvergeld, konden 
worden verkregen. Deze zgn. zilverrecepis-
sen vormden op basis van de Nederlandse 

zilveren gulden tijdelijk de standpenning 
van Nederiands-Indië en namen de rol van 
het kopergeld over. Voor 1 gulden in rece-
pissen moesten 120 duiten of het overeen
komstige bedrag in koperbiljetten worden 
ingeleverd. De recepissen werden op hun 
beurt tijdens de uiteindelijke sanering van 
het geldwezen vanaf 1854 tegen zilveren 
muntstukken ingeruild. Bij deze sanering 
van het Indische geldwezen is in 1853 
nog overwogen om de muntslag op Java 
te hervatten." Modernisering van de appara
tuur zou echter te kostbaar worden. 
Met name de onmogelijkheid om met de 
oude muntpersen geldstukken in de ring te 
slaan, schijnt hierbij de doorslag te hebben 
gegeven. Van aanmunting ter plaatse heeft 
men dan ook afgezien en het Indische 
geld werd voortaan uitsluitend in Utrecht 
aangemaakt. 

' Bijlage 11 door F.D. 
Godon in E. NETSCHER/ 
J.A. VAN DER CHIJS De 

munten van Neder-
landsch Indië (Bata
via 1863). Godon was 
lid van de commissie 
die moest onderzoe-
l<en of de macliinerie 
op Java kon worden 
omgebouwd 

Aanmunting van 

IMUNTPLAATS 

type 

UTRECHT 
NEDERL INDlE 

mmtS 

VOC 1790 

'gebakerd kindje' 

en 'ster aissen stippen' 

SOERABAYA 

NEDERL IKDIE 

mmt. D,V,CJ,W 

VOC 1790 

mmt. ster (Utr.stempel) 

BATAVIA 

NEDERL INDIE 

'Indische duit' 

(Utr. s tempels) 

VOC 1790, mmt 'ster' 

(Utr.stempel) 

Indisch koper van de 

waarde- benaming 
aanduiding 

1/2 ST 

1/4 ST 

1/8 ST 

2a 
ICT 

i a 
(1/4 m 

dubbele duit 

duit 

halve duit 

duit 

dubbele duit 

duit 

dubbele duit 

duit 

duit 

(duit?) 

dubbele duit 

duit 

typen'NEDERL INDDE 

emissie 

1821-1826 

1822-1826 

1822-1826 

1827 

1836 

1834-1835 

1833-1841 

1833-1840 

1839-1843 

1839-1843 

1838-1843 

1838-1843 

1841-1843 

1838-1843 

' en 'VOC 1790' 

Schiolten 

636-642 

643-647, 648-649 

651-655 

656-657 

701-715, 742 

716-726,728-741 

743 
745 

7 2 7 ' 

???* 

7 4 3 " 

745 

aft). 

3 

2 

5 

4 

5 

• Eén van de twee 
verschillende 
Indische duiten waar
over gesproken 
wordt in de missive 
van de Minister van 
Koloniën (1838) is 
van type Scholten 
727; het type van 
de andere duit is 
onzeker 
**In 1841 is een aan
tal stempels voor de 
dubbele VOC-duit uit 
Soerabaya naar 
Batavia overgebracht 
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Onbekend maakt onbemind 
Munten in de wereld van de Islam 

L. BOEZELIJN 

Fatimiden, kalief 
el-Hakim, '/4 dinar 
AH 386-411' 996-
1021 AD (goud 
llmm'Jen '/4dinar 
AH 395 = 1004/5 Aa 
al-Mansoeriya (goud, 
19mm) 

15. Het Heilige Land: twistappel der 
gelovigen 
Een dag in febaiari van het jaar 638 was 
een glorieuze en gedenkwaardige dag voor 
de Islamieten, want toen was de Arabische 
kalief Omar op zijn witte kameel met zijn 
manschappen Jeruzalem binnengereden. 
Dit betekende het einde van een beleg van 
meer dan een jaar; de belegerden hadden 
de hoop op ontzet moeten opgeven nadat 
een Byzantijns leger bij het riviertje de 
Jarmoek in het Overjordaanse volledig 
was verslagen. Patriarch Sophwnius had 
de overgave in het legerkamp van de 
Islamieten op de Olijfberg geregeld en 
de belofte gekregen dat iedereen en alles 
gespaard zou blijven. Deze dag van triomf 
voor de Islam werd op ingetogen wijze 
gevierd; de sjofel geklede kalief reed naar 
de plek op de Tempelberg, vanwaar de pro
feet Mohammed zijn in de Hadith vermelde 
nachtelijke reis naar de hemel (miraf) had 
ondernomen en verzonk daar in gebed. 
Thans is die plaats nog precies aan te wij
zen want enige tientallen jaren later verrees 
daar de alom bekende Rotskoepel. 

De inneming van Jeruzalem, sindsdien 
el-Koedj genotmé en na Mekka en Medina 
de heiligste stad voor de Islamieten, was op 
enkele uitzonderingen na het sluitstuk van 
een militaire campagne waarin de Arabieren 
met succes de Byzantijnen hadden verdron
gen uit Midden- en Zuid-Syrië en Palestina. 
De laatsten zijn er nooit meer in geslaagd 
het verloren gegane gebied terug te winnen, 
waardoor deze landen steeds verder opgin
gen in de Islamitische wereld; hoewel dus 
de Christelijke invloed in de loop der vol-

gende eeuwen tanende was, bleef Palestina 
voor de Christenen het land waar Christus 
op aarde had geleefd en gepredikt. Steeds 
weer ondernamen pelgrims de zo gevaar
volle reis om daar geweest te zijn waar Hij 
was geweest, maar nu lagen die plaatsen 
bovendien nog in een gebied waar de als 
heidenen beschouwde Islamieten heer en 
meester waren. In aanmerking nemende 
dat beide godsdiensten onverzettelijk vast
houden aan het uitgangspunt dat zij elk 
voor zich van mening zijn het Ware Geloof 
te verkondigen, lag tweedracht en haat bij 
gebrek aan tact en begrip al snel op de loer. 
In de periode tot aan de Kaïistochten, zijn 
er tijden geweest dat aan pelgrims in die ge
bieden maar weinig in de weg werd gelegd; 
die vreedzame toestand kon echter ook zó 
weer omslaan naar situaties waarin men zijn 
leven niet meer zeker was. 

Meermalen hadden Rome en Constanti-
nopel klachten bereikt over alleriei geweld
dadigheden, maar deze waren nooit aan
leiding geweest tot massale aanvalsoorio-
gen, zoals die in het laatste gedeelte van 
de 11e eeuw begonnen werden. De klach
ten konden op een gegeven moment echter 
gretig worden gebruikt om de ware rede
nen van pure machtspolitiek te verdoeze
len. Men bedenke dat het in 1054 tot een 
diepe breuk (schisma) was gekomen tussen 
de Christenen onder leiding van Rome ener
zijds en die van Constantinopel anderzijds. 
De Rooms-Katholieke kerk had er veel voor 
over om de verioren invloed in het Oosten 
terug te winnen. De Byzantijnen die na 
de slag bij Manzikert in 1071 zo goed als 
geheel Klein-Azië aan de Seldjoeken had
den verloren, zaten dringend om militaire 
hulp veriegen om de aanvallers te kunnen 
verdrijven, hulp die het Westen kon bieden. 

Hoewel dus Rome en Constantinopel elk 
iets anders op het oog hadden, liepen de 
belangen parallel en dat schiep een situatie 
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waarin de geesten alleen nog rijp gemaakt 
moesten worden voor een groots opgezette 
strijd tegen de 'ongelovigen' die het Heilige 
Land in hun bezit hadden. De ongeletterde 
volksmassa's in "West-Europa konden met de 
kreet 'God wil het!' worden opgeroepen en 
inderdaad kwamen in antwoord daarop 
tienduizenden in beweging; tienduizenden 
die vaak na Noormannen-strooptochten, 
hongersnoden en epidemieën niets te 
verliezen hadden en nauwelijks beseften 
waar zij aan begonnen waren. Zo begon 
de tragedie die later door de Britse histori
cus Toynbee zou worden omschreven als 
één der meest schandelijke episodes uit de 
geschiedenis der Christenheid. 

De staatkundige toestand in de landen 
ten Oosten van de Middellandse Zee was 
tegen het eind van de elfde eeuw als volgt. 
De in Westelijke richting uitgewaaierde 
Seldjoeken hadden de in hun ogen ketterse 
(want sji'itische) Fatimiden uit Syrië en 
Palestina verdreven; hun veldheer Atsiz 
ibn-Abaknam in 1071 Jeruzalem in en 
slechts de kustplaats Askalon was alles 
wat de Fatimiden in Palestina over hielden. 
"Van een sterk centraal gezag was in deze 
regio echter geen sprake: onderlinge ver
deeldheid en eigenbelang van de kant der 
Islamieten speelden de Kruisvaarders in de 
kaart. Het leek wel alsof iedere stad een 
eigen staatje vormde. Op 20 oktober 1097 
bereikte het deel van het Kruisvaardersleger 
dat naar het Zuiden was getrokken de brug 
over de Orontes en begon de confrontatie 
die aan beide zijden tot een groot veriies 
aan mensenlevens zou leiden. 

Welke munten waren in deze landen 
in omloop voordat de komst der 'Franken' 
genoemde kruisvaarders zoveel ontredde
ring teweeg zou brengen? Uit de periode 
van de Fatimiden dateren veel goudstukken 
van 1 en V4 dinar, uiteraard bedoeld voor 
de grotere transacties. Een goed voorbeeld 
hiervan is de afgebeelde gouden Fatimiden-
dinar uit Tripoli van kalief el-Moestansir. 
In het veld op de middelste drie regels 
staat de Kalima, aangevuld met 'Ali / wali 
Allah (Ali is de gunsteling van Allah); de 
volledige tekst wordt daarom wel de 'Sjiïti-

sche Kalima' genoemd. Het omschrift dat 
op 1 uur begint, is de tekst van Koran IX.33. 
het 'Second Symbol'. Minder bekende munt-
plaatsen zijn bij munten van el-xMoestansir 
niet ongewoon, want tijdens zijn bewind 
waren meer munthuizen aktief dan onder 
de andere Fatimidenkaliefen. Voor de dage
lijkse behoeften waren zilverstukken in 
circulatie met een hele reeks denominaties 
tot aan een Vi6 dirhem toe; kopergeld werd 
kennelijk niet meer gebaiikt.De Fatimiden 
hadden daartoe verschillende munthuizen 
in bedrijf; uiteraard waren de belangrijkste 
gelegen in Tunesië (al-Mahdiya en 
al-Mansoeriya) en Egypte (Misr en 
Iskandariya), maar ook op Sicilië en in de 
gebieden ten Oosten van de Middellandse 
Zee waren zij aktief. De ',/4 dinars, soms 
roeba genoemd, waren afkomstig van Sicilië 
en Palestina (Filistin) en kennelijk daar 
geslagen omdat in die landen een relatief 
grote niet-Arabische bevolking woonde die 
beschikte over handelsrelaties met Europa. 
Een opvallend en populair type werd tussen 
AH 442 en 454 geslagen op Sicilië; de beel
denaars zijn dermate afwijkend van het be
kende patroon dat het wel een experiment 
leek. Gedurende bijna een eeuw kende het 
rijk der Fatimiden veel vrede en voorspoed, 
wat tot uitdrukking kwam in kunst en cul
tuur; ook de dinars van goed goud getuigen 
daan-an - tegen het eind van de elfde eeuw 
werd zelfs op deze munten door de woor
den a l l t JlSL 'alin ghaya' (= uitzonderiijk 
hoog) kenbaar gemaakt dat het gehalte nog 
verbeterd was. Dit laatste t)pe met aan beide 
zijden de omschriften in twee concentrische 
ringen bleef daarna vrijwel ongewijzigd 
totdat de Ajjoebiden in Egypte de macht 
overnamen. 

Fatimiden. kalief 
el-Amir. dinar 
AH 512= 1118/9 
,iD, Iskandariya = 
Alexandrië (goud. 
30mmi 

Fatimiden. kalief 
el-Moestansir. dinar 
AH 437 =1045/46 
AD. Taraboeloes = 
Tripoli in Libanon 
(!>()iid. 23mmt 

Sicilë, '/4 dinar 
(goud, 19mm); de 
lekst beginnend op 
3 uur luidt per regel: 
el-imam / Ma'add / 
el-Moestansir/ hillah 
/ amir / el-moeminin 
- de kalief uurdt hier 
niet alleen met zijn 
'laqab genoemd, 
maar uilgelveider 
.\la 'add (alxK' Temim) 
el-.\loestansir roigens 
zijn werkelijke naam 
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Het eerste obstakel dat de Kruisvaarders op 
hun weg naar het Heilige Land ontmoetten, 
was de zwaar ommuurde stad Antiochia. 
Was deze plaats reeds belangrijk in de tijd 
van het Romeinse Rijk, voor de Byzantijnen 
had dit in nog sterkere mate gegolden. 
De opmkkende Seldjoeken hadden zich 
nog slechts kort te voren in 1085 door 
verraad meester kunnen maken van deze 
schier onneembare vesting en nu wachtte 
een sterk Turks garnizoen de verdere loop 
der gebeurtenissen af. Ruim zeven maanden 
belegerden de hongeriijdende Kruisvaarders 
deze metropool met haar overwegend 
Syrische en Armeense bevolking, ondertus
sen de omgeving kaal plunderend. Ook zij 
kregen pas op 3 juni 1098 door verraad de 
stad in hun bezit, waarna duizenden Turken 
en inwoners werden omgebracht door de 
rovende en moordende overwinnaars. Eén 
week later was de stad weer omsingeld: nu 
waren de rollen omgedraaid omdat de tot 
ontzet bijeengebrachte troepenmacht onder 
de atabeg van Mosoel net iets te laat was 
gearriveerd om het Turkse garnizoen nog te 
hulp te kunnen komen. Op 28 juni besloten 
de ingesloten Kruisvaarders tot de aanval op 
het vijandelijke legerkamp en tot hun niet 

De omvang van de 
vier Kntisvaarders-
staten omstreeks hel 
jaar 1U0 AD: de 
aangegeven grenzen 
zijn niet meer dan 
een status quo 

geringe verbazing werden de Turken volko
men verslagen; de 'vondst' in de Petruskerk 
van Antiochia van de lans, waarmee 
Christus aan het kruis was gestoken, zou dit 
grotendeels bewerkstelligd hebben - geloof 
in een wonder doet wonderen. Nu het 
grootste gevaar was afgewend, ontstond 
tussen de aanvoerders onenigheid over het 
bezit van de veroverde stad. Pas in januari 
1099 trok het Kruisvaardersleger verder; 
de Noorman Bohemond van Tarente had 
het pleit gewonnen wat Antiochia betrof 
Inmiddels had een andere aanvoerder, 
Godfried van Bouillon's jongere broer 
Boudewijn van Boulogne zijn eigen zaken 
geregeld door zich van de hoofdmacht af te 
scheiden en verder oostwaarts in februari-
maart 1098 een eigen vorstendom, het 
graafschap Edessa te veroveren. De politie
ke situatie in het zuiden was ondertussen 
ook weer gewijzigd, want in augustus 1098 
had de Fatimidische vizier van Armeense 
afkomst al-Afdal Sjahansjah - oppermachtig 
ten opzichte van de nog niet volwassen 
kalief el-Moesta'li - Palestina en Zuid-Syrië 
heroverd. 

Uitgebreid hebben kroniekschrijvers 
geboekstaafd wat het langzaam naar het 
Heilige Land opaikkende Kruisvaardersleger 
aan ontberingen had doorstaan voordat het 
op 7 juni 1099 voor de muren van 
Jeruzalem verscheen. Midden juli slaagden 
de kaïisvaarders er in de stad te veroveren 
en toen bereikte deze expeditie, bekend als 
de Eerste Kruistocht, haar in alle opzichten 
triest en beschamend hoogtepunt. Een 
waanzinnige moordpartij volgde op de in
neming, waarbij tussen de 40.000 en 70.000 
mensen werden omgebracht; het bracht een 
schok van afgrijzen teweeg in de landen 
van de Islam, waar nog heden ten dage de 
herinnering aan het drama der Kruistochten 
voortleeft, (wordt vervolgd) 1 
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Een hybride munt uit Nijmegen 

Tijdens de opgravingen van de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) op het Kops Plateau in Nijmegen, is 
in 1990 een hybride munt gevonden: een 
munt waarvan voor- en keerzijde niet bij 
elkaar horen. Op de voorzijde staat de kop 
van keizer Augustus naar links, met stralen
krans en het omschrift DIV\'S AVGVSTVS PATER 

(= de vergoddelijkte vader Augustus). Munten 
van dit t)'pe zijn in de jaren 14-37 geslagen 
onder Tiberius, die hiermee zijn vergodde
lijkte voorganger eerde. Dit is het begin van 
een traditie, waarbij heersers vanaf Julius 
Caesar, na hun dood geacht werden onder 
de goden te worden opgenomen, waarna 
in de meeste gevallen herdenkingsmunten 
werden geslagen door hun opvolgers. 
De keerzijde van deze munt toont het altaar 
van Lyon met daaronder de tekst ROMX ET 

AVGvsto (= voor Roma en Augustus). Dit al
taar is opgericht ter ere van keizer Augustus 
en de godin Roma tezamen en werd in 
10 v.Chr. persoonlijk door de keizer inge
wijd;'het altaar groeide uit tot het belang
rijkste heiligdom van Gallië. De oprichting 
ervan was de aanleiding voor de grote 
muntemissies met op de keerzijde een 
afbeelding van het altaar van Lyon. De 
voorstelling komt voor op munten van de 
keizers Augustus, Tiberius en Claudius, van 
10 v.Chr. tot 4l n.Chr. Steeds is het vooraan
zicht van het altaar afgebeeld, gedecoreerd 
met een krans van eikebladeren tussen 
lauriertakken die geflankeerd worden door 
naakte mannelijke figuren, meestal gesti
leerd weergegeven; aan de linker- en rech
terzijde van het altaar staan twee Victoriae 
(overwinningsgodinnen) op zuilen. 

De stijl van de munt doet vermoeden 
dat we hier te maken hebben met een zgn. 
barbaarse imitatie: geen munt geslagen in 
een officiële Romeinse muntwerkplaats, 
maar een exemplaar dat gemaakt werd door 
een lokale Gallische stam. Ook het gewicht 

van het stuk wijst hierop - het is namelijk 
veel lager dan te vei"wachten is bij een echte 
munt in deze conditie. Een normale as moet 
bijna 11 gram wegen en een dupondius is 
nog zwaarder Dit exemplaar weegt echter 
net iets meer dan 3 gram; dit is veel te 
weinig, ook wanneer de sterke slijtage in 
aanmerking wordt genornen. 

De Gallische en Germaanse stammen in 
noord-west Europa maakten gebaiik van 
het geld dat door de Romeinse instanties 
was uitgegeven, maar sloegen daarnaast 
ook zelf munten, misschien om het tekort 
aan kleinere denominaties aan te vullen. 
Deze munten zijn nabootsingen van 
Romeinse typen, en ze zijn soms nauwelijks 
te onderscheiden van de originelen. Meestal 
zijn ze echter wel als imitatie te herkennen, 
zoals bij deze munt uit Nijmegen het geval 
is. Dit exemplaar is vermoedelijk een bar
baarse imitatie; dit is waarschijnlijk ook de 
verklaring voor het feit dat hij een combina
tie van voor- en keerzijde laat zien die bij 
officiële Romeinse munten niet voorkomt. 
De inheemse ambachtslieden die deze munt 
hebben nagemaakt hebben waarschijnlijk 
twee Romeinse munten gezien: een dupon
dius of een as van Tiberius uit de jaren 
14-37 (met de kop van Augustus en DIWS 
AVGVsn's PATER) waarvan de voorzijde is 
gekopieerd, en een koperstuk van Augustus 
of Tiberius uit de jaren 10 v.Chr - 21 n.Chr 
(met het altaar van Lyon). Van dit laatste 

PA.,M, BE1.IEN 

imitatie van as van 
Augustus (brons, 
22mm, 3-05g) 
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t)''pe is de keerzijde met het altaar genomen, 
en de twee verschillende voorstellingen zijn 
gecombineerd op één munt. 

De Diviis-munten zijn geslagen in 14-37, 
altaar-munten stammen uit de jaren 
10 v.Chr. - 21 n.Chr. Als de munt afkomstig 
was geweest uit een officiële Romeinse 
muntwerkplaats, was hij zeer waarschijnlijk 
geslagen in 14-21, het tijdvak waarin de 
aanmuntingen van beide types elkaar over
lappen. Aangezien we hier echter te maken 
hebben met een zogenaamde barbaarse 

Boekbespreking 

E.R. VAX DER GEEST R. woLTERS Tüm diu Germania vincitur. 
römische Germanensieg-Propaganda bis 
zum Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. 
(Bochum 1989) =Kleine Hefte der 
Münzsammlung an der Universitat 
Bochum 10-11 

Studienverlag Dr. Xorbert Brockmeyer, ISBN 3-88339-
716-4; 98 pag. geïllustreerd, D.M 22 

In de laatste decennia mogen de oude 
Germanen zich verheugen in een toene
mende belangstelling, vooral waar het hun 
relatie met de Romeinen betreft. In dit 
kader past ook Tam diu Germania vinci
tur ('Zo lang wordt Germania overwonnen') 
van Reinhard Wolters. De hoofdtitel van 
dat werk is ontleend aan de Germania 
van de Romeinse auteur Tacitus (ca 55-116). 
Wolters behandelt de Romeinse overwinnin
gen op de Germanen en de invloed daar
van op de voorstellingenkeuze op munten 
en hoe die munten als propagandistisch 
medium geïnterpreteerd moeten worden. 
Verder onderzoekt hij in hoeverre de mun
ten met Germanen-thematiek baiikbaar 
zijn als historische bron. 

In de hoofdstukken 2 en 3 worden eerst 
de militaire contacten tussen de Romeinen 
en de Germanen behandeld. De in Gallië 
rondzwervende Germaanse stammen 

imitatie kan de datering iets later zijn: tot 
enkele decennia na de laatste officiële aan-
munting. Dit vermoeden wordt ondersteund 
door de context waarin de munt gevonden 
is: het stuk maakt namelijk deel uit van een 
partij munten waarin weinig munten van 
Claudius (41-54) voorkomen en geen enke
le van Nero. Het is dan ook het meest 
waarschijnlijk dat de munt reeds lang gesla
gen was voor Claudius in 41 n.C. aan de 
macht kwam. ï 

- Teutonen en Cimbren - werden in 102 
resp. 101 v.Chr. verslagen door de 
Romeinse veldheer Marius. Deze gebeurte
nissen resulteerden in het weergeven van 
Germaanse voorwerpen en zelfs van een le
vende persoon op munten. Dat laatste was 
een doorbraak in de Romeinse muntslag en 
effende zo de weg voor de muntpropagan-
da van het principaat. Daarna zet de auteur 
uiteen hoe Germania voor Caesar ondanks 
twee overschrijdingen van de Rijn van 
weinig propagandistische waarde was. In 
hoofdstuk 5 komt de periode vanaf Caesar 
tot aan de veroveringspogingen door 
Drusus onder keizer Augustus aan de orde; 
dit tijdvak heeft geen relevant numismatisch 
materiaal opgeleverd. Wolters bespreekt 
vervolgens uitgebreid de Germania-politiek 
van keizer Augustus in de jaren 12 v.Chr. 
tot 14 n.Chr. Niet onaanzienlijke militaire 
successen werden behaald door de bevel
hebbers Drusus (stiefzoon van Augustus) en 
zijn broer Tiberius (eveneens stiefzoon van 
Augustus en diens opvolger). Een diepte
punt vormde de nederiaag van 'V'arus in 9 
v.Chr. in het Teutoburgerwoud, waarbij drie 
legioenen verloren gingen. Opnieuw werd 
Tiberius naar Germania gezonden om orde 
op zaken te stellen. Opmerkelijk is het, dat 
de successen in Germania geheel in tegen-
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stelling tot de eerdere successen in Armenia 
en Egypte geen neerslag gevonden hebben 
in de muntslag van Augustus. In hoofdstuk 
7 verklaart Wolters deze afwezigheid op 
munten vanuit de vrees van de ouder wor
dende Augustus dat zijn auctoritas en virtus 
aangetast zouden worden indien de virtus 
van jonge mannen als Drusus en Tiberius 
verheerlijkt werd. 

In hoofdstuk 8 kan men lezen dat onder 
keizer Tiberius (14-37) de verovering van 
Germania geen hoge prioriteit meer had. 
Militaire activiteiten in dat gebied waren 
bedoeld om de Rijngrens veilig te stellen. 
Op munten kwamen geen voorstellingen 
voor die een actuele overwinning op de 
Germanen vierden. In het volgende hoofd
stuk stelt Wolters vast dat ook in de periode 
vanaf Caligula tot Vespasianus (37-69) geen 
munten voorkwamen die een recent succes 
in Germania memoreerden. Voor keizer 
Claudius (41-54) waren voorstellingen van 
zogenaamde Germaanse triomfbogen, die 
refereerden aan de overwinningen van 
Drusus en Germanicus, een dynastieke legi
timatie van zijn keizerschap. In deze perio
de waren Romeinse activiteiten in Germania 
bedoeld om de Rijngrens te consolideren en 
Germania binnen de invloedssfeer van 
Rome te houden. Tenslotte meldt Wolters 
dat Domitianus (81-96) het motief van de 
overwonnen Germanen sinds lange tijd 
weer gebruikte voor een actuele gebeurte
nis: de veldtocht tegen de Chatten in het 
jaar 83. Niettemin gebruikte Domitianus dit 
motief vooral om zijn heerschappij te legiti

meren en aansluiting te zoeken bij motieven 
op munten van zijn voorgangers 
Vespasianus en Titus. Voor heel de periode 
vanaf Vespasianus tot aan Domitianus gold 
vooral een Germania-politiek van consoli
datie, waarbij Domitianus als enige de 
Germanen als propagandamiddel gebruikte. 
Het boek wordt besloten met een samenvat
ting, een indrukwekkend notenapparaat, 
een bibliografie en een kaart van Germania. 

De verdienste van Wolters ligt enerzijds 
in het interpreteren van munten met 
Germania-thematiek, anderzijds in het ver
klaren van de afwezigheid van numisma-
tisch materiaal met die thematiek. Daarbij 
komt hij soms tot nieuwe en interessante 
conclusies, vooral daar waar het numismati-
sche materiaal ontbreekt. Het boek is zeker 
de moeite van het lezen waard, waarbij een 
aspirant-lezer zich moet realiseren dat hij 
eerst door een hele berg historische infor
matie heen moet, vóórdat de - soms magere 
- numismatische informatie bereikt wordt. 
Tenslotte hoop ik dat de overige exempla
ren van dit boek beter gelijmd zijn dan het 
recensie-exemplaar, dat na één keer lezen 
een tiental losse pagina's telt. • 

Munten handel 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 numismatisctie literatuur 
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Niel Steenbergen 80 jaar 
Inleiding bij de opening van de tentoonstelling 'In negatief 
gesneden: penningen van Niel Steenbergen' * 

K.\RH SOUDI.IN 

'De tmtooiistelliiig 
werd gehouden mn 
IJ april t/m 2JiiniJl. 
in Museiiiii Kempen-
land Ie Eindhoven 

Honderdvijftig jaar geleden, in 1841, 
publiceerde Klikspaan het boek Studenten
typen. Daarin treffen we twee verzamelaars 
aan: de gebroeders Quad. Eén van deze 
twee Quaden interesseert zich voor handte
keningen, zijn broer verzamelt penningen. 
De twee broers krijgen bezoek van een 
medestudent die het niet zo erg op verza
melaars begrepen heeft: het is slecht voor 
je gezondheid om altijd maar boven een 
collectie gebogen te zitten en steeds weer 
de stukken te herschikken. Het verzamelen 
van penningen is eigenlijk nog verschrikke
lijker dan het verzamelen van handtekenin
gen. De kritische student roept uit: Maar 
van penningkunst gruw ik. Vooreerst bevor
dert zij eene bastaardkunst, de opeenknü-
ping en vermenging van de graveer-, de tee
kenkunst en de sculptuur 't Is beeldhouwen 
met behulp van perspectief; 't is lilliputters 
bas-relief met diepte van tafereel. Ba! Er is 
niets uit te leeren. Geschiedenis, zegt men, 
en schermt met dat woord in 't honderd; 
men meent chronologie, het stoffelijke en 
kinderachtige gedeelte der geschiedenis. 
Kinderen alleen moeten met penningen 
spelen, evenals, om het abé te leeren, met 
bordpapieren letters. De student uit dit 
boek gaat nog bladzijden lang door met 
zijn boutade. Het is wel duidelijk dat Niel 
Steenbergen in 1841 nog niet geboren was, 
want anders zou Klikspaans alter ego niet 
zo neerbuigend gesproken hebben over 
penningkunst, of over het verzamelen van 
penningen. 

De criticus uit de negentiende eeuw wil, 
dat alles zijn vaste plaats kent: hij houdt niet 
van mengvormen, of van bastaarden. Het 
aardige van het werk van Niel Steenbergen 
is nu echter, dat hij ons laat zien hoe rijk 
ons bestaan wordt als we bereid zijn om 
niet steeds in vaste categorieën te denken. 
Steenbergen grijpt terug op stijlen en tradi
ties die in verschillende periodes tot bloei 

kwamen. Die stijlen gebruikt hij zoals het 
hem uitkomt: geïnspireerd. Toen ik ooit 
eens suggereerde, dat het werk van Niel 
misschien wel iets romaans had, schreef hij 
in een brief (d.d. 3 september 1980) het vol
gende: Het is juist dat ik graag duik in de 
Romaanse kunst, maar tevens in de 
Gothiek. Die lieden beschikten nog goed 
over hun vijf zintuigen. Ze konden ze zo 
gepast mogelijk in werking stellen of afrem
men. Ook voor mij dienen ze om mijn be
warend geheugen te helpen bemeubelen; de 
verbeelding van het wondere te belpen van 
eindeloze combinaties en zalige associaties. 
Ze zijn ook denk ik onmisbaar bij de uit
oefening van 't leven. 

Ook technieken worden door Steenbergen 
vrijelijk gecombineerd: al tekenend beeld
houwt hij, als graveur buit Niel poëtische 
mogelijkheden uit. Zijn penningen zijn op 
te vatten als gedichten in brons of zilver. 
In zijn beelden en teksten laat hij zich in
spireren door een veelheid aan bronnen. 
Uit eerbied voor zijn klassieken laat 
Steenbergen ons zien wat hij zelf maken 
kan: iets nieuws. 

Niel Steenbergen weet het kinderlijke 
en het volwassene op een fraaie manier 
te vermengen: ook hier liggen de grenzen 
niet meer vast. Echte kinderen spelen 
graag: Niels penningen zijn heel speels. 
Toch hebben gewone kinderen helaas veel 
weg van de kritische student uit het negen-
tiende-eeuwse verhaal van Klikspaan. Voor 
kinderen zijn de regels van het spel heilig. 
Ze willen eigenlijk, dat een verhaal steeds 
op precies dezelfde wijze wordt verteld: 
alleen de officiële interpretatie is geldig 
voor kinderen. Het verhaal mag niet telkens 
veranderd worden. Pas als wij wat meer 
volwassen zijn, kunnen we in dit opzicht 
onzekerheid tolereren. Volwassenen durven 
soms een spel te spelen waarbij de regels 
niet streng vastliggen. Juist omdat Niel 
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Steenbergen zo speels en vrij is in zijn pen
ningkunst, mogen we hem derhalve betite
len als een echt volwassen kunstenaar. 
Klikspaan zou daar grote moeite mee heb
ben: een kunstenaar die het kinderiijke en 
het volwassene op zo'n hoog niveau weet 
te combineren. 

Niel Steenbergen heeft verschillende 
penningen gemaakt waarbij water een 
belangrijke functie heeft. Water is te asso
ciëren met de bron van leven. Stromend 
water symboliseert ook het veranderlijke 
in het leven. Op diverse penningen laat 
Steenbergen het water langs de hele rand 
stromen. Daarmee wordt de penning zelf 
een eiland: een tijdelijke aanlegplaats in 
een verander-lijke wereld, een aistpunt 
voor het oog. Het water begrenst dit eiland, 
terwijl we tegelijkertijd zien dat deze grens 
niet eeuwig geldig is. Het eiland behoudt 
zijn vorm zolang de stroom zich geen 
andere bedding kiest. 

Ik vind dit heel kenmerkend voor de 
penningkunst van Steenbergen. Het pen-
ningvlak is voor de beschouwer even een 
oase, een plek waarop we ons kunnen 
concentreren. Steenbergen heeft veel pen
ningen gemaakt waarin het idee van tijdelij
ke afgrenzing is uitgedrukt. Soms zien we 
een kring van mensen. Ook dan geldt weer, 
dat voor een beperkte tijdsduur geconcen
treerde aandacht uit kan gaan naar een 
bepaald beeld, of naar bepaalde gebeurte
nissen. In het midden van de kring gebeurt 
iets: er is een centrum van de aandacht. 
De menselijke kring kan echter direct weer 
opengebroken worden: het beeld, of het 
verhaal geldt nu, zolang de toeschouwers 
geconcentreerd blijven. 

Het is eerder wel eens opgemerkt, dat 
de cirkelvorm in het werk van Niel Steen
bergen een caiciale rol speelt: ook in zijn 
monumentale sculpturen. Aan die cirkel
vorm kunnen we heel verschillende beteke
nissen toekennen: ook nu geldt weer, dat 
er niet één vaste betekenis is. Wanneer 
water rondstroomt, of als mensen een kring 
vormen, is de cirkel te zien als een tijdelijke 
begrenzing; tegelijkertijd duidt de cirkel
vorm ook op eeuwigheid. Begin- en eind

punt vallen samen: denk maar aan de kring
loop. Die combinatie van tijdelijkheid en 
van eeuwigheid zorgt in de penningkunst 
van Niel Steenbergen voor diepgang. Even 
wordt de aandacht op iets geconcentreerd, 
maar de waarde van wat we zien stijgt 
boven dat moment uit. Het kunstwerk is 
geen video-clip waarbij het beeld om de 
paar seconden ver\'luchtigt. In zijn listig 
gespannen lussen weet Niel Steenbergen 
onze aandacht te strikken. 

Cirkels, lussen, kringen of stromen be
grenzen beelden. Op diverse penningen le
vert een rondlopende tekst, het randschrift, 
de begrenzing. De spreuken van Niel 
Steenbergen zijn meestal veel meer dan 
een verbaal etiket of een commentaar bij 
een afbeelding. Het verband tussen afbeel
ding en tekst is vaak dat van een vrije 
associatie. In het eerder gegeven citaat uit 
een brief vernamen we al, dat Steenbergen 
een voorkeur heeft voor 'zalige associaties'. 
Voor mij representeren zijn tekst- en beeld
combinaties het menselijke geheugen. Ik 
denk niet louter in woorden of alleen maar 
in beelden: woorden en beelden roepen 
elkaar telkens weer op. Rondkijkend op de
ze tentoonstelling zie ik dan ook een enorm 
gevarieerd geheugen in de vitrines liggen. 

De kritische student uit 1841 deed pen
ningkunst af als beeldhouwen met behulp 
van perspectief. Aan deze beschrijving vol
doen de penningen van Niel Steenbergen 
totaal niet. Het woord 'perspectief sugge
reert, dat de kunstenaar de illusie wil geven 
dat wij ons in een rechtlijnige wereld bevin
den: in het verdwijnpunt komen alle lijnen 
waariangs onze blik beweegt weer samen. 
Niel Steenbergen maakt echter van zijn pen
ningen helemaal geen perspectivische teke
ningen. Hij nodigt ons uit om met hem mee 
te gaan naar een niet-euclidische wereld, 
waarin de kortste weg tussen twee punten 
niet een rechte lijn is. De kortste weg tussen 
punten op de penningen van Steenbergen 
is juist een gebogen lijn: een cirkel, een 
welving, een gebaar. De penningen van 
Niel Steenbergen hebben een natuuriijk 
volume: ze staan bol van het leven dat hij 
ons suggereert. 
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;V. Steen burgen, 
Dr Wisse Dekker 
president-directeur 
van Philips. 1986 
(brons 78 mm) 

Het handschrift waarin Niel Steenbergen zijn 
penningen modelleert is karakteristiek: zijn 
werk is gemakkelijk te herkennen. Toch ex
perimenteert en varieert hij er lustig op los: 
bij sommige penningen is de voorzijde in 
een heel andere stijl uitgevoerd dan de keer
zijde. Neem bijvoorbeeld de scheepspen-
iiiiifi voor dr Wisse Dekker die omstreeks 
1986 tot stand kwam. Op de voorzijde is 
heel realistisch een modern plezierjacht af
gebeeld: we zien het schip over een kalme 
zee varen, de schipper en zijn vrouw nog 
net zichtbaar op het achterdek. De keerzijde 
is in een afwijkende stijl uitgevoerd: het 
reliëf is hier veel vlakker Het contrast met 
de voorzijde is dramatisch. Hier is afgebeeld 
hoe Jonas door drie mannen overboord 
wordt gezet en door het zeemonster wordt 
opgeslokt. Dat zeemonster bevindt zich di
rect onder de boot: de boot vaart op de 
grens van leven en dood. De idylle van de 
voorzijde is omgeslagen in een drama. Maar 
varen is voor Niel Steenbergen niet louter 
een idylle of louter een drama. Het om-
schrift \ a n de keerzijde voegt een nieuw 
element aan het uitgebeelde verhaal toe. 
Niel Steenbergen heeft hier geschreven: 

HET IS EEN SLECHTE WIND DIE VOOR NIEMAND GOED 
\VA.\!T. Een omschrift met uitzicht op hoop: 

A'. Steenbergen. 
St. Oelhertgynumsinm 
te Oosterhuiit. 19~0 
(brons. 100 mm) 

in tegenslag kan altijd iets goeds zitten, 
desnoods voor anderen. 

Enige tijd nadat ik deze scheepspenning 
voor het eerst gezien had, las ik Moby-Dick 
van Herman Melville, de beroemde 
roman van de jacht o p het onbereikbare: 
de witte walvis. Daarin kwam ik het volgen
de zinnetje tegen: It's a fair wind that's 
only fair for that accursed fish oftewel 'Het 
is een goede wind die alleen goed waait 
voor die vervloekte vis.' Dit zinnetje gaf 
voor mij extra diepgang aan Steenbergens 
penning. Het pleziervaartuig was op de 
penning direct herkenbaar gekoppeld aan 
het verhaal van Jonas, maar via het rand
schrift kwam nu ook de associatie tot stand 
met één van de prachtigste verhalen over de 
zee, het verhaal van het fanatiek jagen op 
een illusie. En toch weet Niel Steenbergen 
de verhalen mooi te nuanceren, want er is 
nogal wat verschil tussen die twee zinnetjes: 
'Het is een goede wind die alleen goed 
waait voor die vervJoekte vis' en: 'Het is een 
slechte wind die voor niemand goed waait'. 

De kritische student uit het verhaal van 
Klikspaan vindt verzamelen een nutteloze 
bezigheid. Hij roept uit: Nuttig, zeer nuttig, 
extra nuttig!Ik heb van morgen mijne 
eksteroogen ook nagekeken. Dat zijn mijne 
medailles, fapie! Is nu het bekijken van een 
penningtentoonstelling een zinloze bezig
heid? Niel Steenbergen is, behalve een wijs 
man ook een heel speelse kunstenaar. 
Het aardige van spel is nu, dat dit een doel 
in zichzelf kan vormen. U mag rondkijken 
zonder u al te veel zorgen te maken. 

Eén ding vind ik jammer. Penningen zijn 
gemaakt om in de hand te houden. Je moet 
ze om en om kunnen keren; je kunt een in 
de hand gehouden penning met het licht 
laten spelen. Eigenlijk zouden we deze 
rijke collectie penningen uit de vitrines 
moeten kunnen nemen. Dat w e ze daarna 
op de verkeerde plek tenigleggen. is niet 
erg; 's avonds mogen de suppoosten, op 
negentiende-eeuwse wijze, deze penningen 
weer hun vaste plaats geven. Maar ik ben 
bang, dat deze droom over het betasten van 
al die penningen van Niel Steenbergen niet 
te realiseren valt. s 
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HÉT ADRES VOOR 
IEDERE VERZAMELAAR 

De naam Robert Schulman staat voor betrouwbaarheid. 
Alle door ons verkochte voorwerpen garanderen 

wij op echtheid en kwaliteit. Met gedegen advies staan 
wij zowel beginnende als gevorderde verzamelaars 

graag terzijde.U kunt bij ons terecht voor: 

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

PENNINGEN Van de Renaissance tot ± 1940. Geen moderne 
commerciële uitgaven. 

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

TAXATIES Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en 
verkoop. 

PRIJSLIJSTEN Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten. 

MANCOLIJSTEN U krijgt bericht over nieuwe aanwinsten waar uw interesse 
naar uitgaat. 

ROBERT SCHULMAN 
Numismatiek meer dan een eeuw familietraditie. 

NAARDERSTRAAT 67 • 12.51 BG LAREN (NH) • TEL. 02L53-10056 • FAX 02L53-89749 
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Het Nederlandse bankbiljet 
Een chronologisch overzicht (slot) 

J. J. GROU.E 

1 Joziia 6:20 

^ Marius Frans 
Duintjer (1908-1983). 
architect, opleiding in 
Zurich en Parijs (Le 
Corbusier), hoog
leraar te Delft 1956-
1963. ontwierp o.a. 
het nieuwe Schiphol 
en het gebouw van 
De Nederlandsche 
Bank (DXB) aan het 
Frederil<spiein te 
Amsterdam 

Provobiljet WO. 
imitatie van model 
Rembrandt 
(97xl69nmi); coll. 
DXB 

27. Benoembare biljetten 
De algemene mentaliteitsverandering die na 
de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk aar
zelend op gang kwam, heeft uiteindelijk 
ook haar invloed op het bankbiljet gehad, 
dat eens zijn levensloop was begonnen als 
elitair betaalmiddel van rijke Amsterdamse 
kassiers, commissionairs en kooplieden. 
Op 1 juni 1970 betrokken de Kabouters de 
Bank bij hun acties ter ontmythologisering 
van het gezag. Zeven keren liepen zij in 
optocht rond het bankgebouw aan het 
Frederiksplein in de hoop dat het zou in
storten, zoals weleer de muren van Jericho.' 
Dit was bedoeld als protest tegen de 'op
schepperigheid' van het in 1967 in gebruik 
genomen gebouw: ZO'H gebouw is er alleen 
om indruk te maken, om te laten merken 
hoe deftig geld is. En dat terwijl het alleen 
maar gewoon geld is. En om hun woorden 
kracht bij te zetten, brachten zij kwistig imi
taties van model Rembrandt in omloop met 
een fantasiewaarde van 2000 gulden. Dit zo-

genaamde 'provo-biljet' lag als het ware in 
de goot voor het oprapen om aan te tonen 
dat het verschijnsel bankbiljet tot een alle
daags en algemeen gebaiiksvoorwerp was 
geworden. 

Als elk grootwinkelbedrijf dat industriële 
produkten aan de man brengt, moest de 
Bank meer rekening houden met de wen
sen en mogelijkheden van haar afnemers. 
Het ging niet om de hooggestemde ver
wachtingen van de drukker, die autoriteit 
en soliditeit nastreefde, of van ontwerpers 
die tot esthetische of ethische hoogten 
wilden stijgen; het ging om de consument 
die bankbiljetten dagelijks, liefst vrolijk, 
gebaiikt voor gewone betalingen. 
Werd het verwijt van opschepperigheid 
voor ieder zichtbaar gelogenstraft door de 
soberheid en functionaliteit van Duintjers 
schepping, dit karakter van het bankbiljet 
als gewoon gebruiksartikel werd door 
ontwerper Oxenaar erkend en overgeno-
men.-

Al uit 1968 dateert de gedachte om bij de 
nieuwe reeks Erflaters ook reservebiljetten 
te ontwerpen en op 4 november 1970 kreeg 
Oxenaar hiervoor opdracht. Eerst dacht men 
aan twee multipurpose biljetten, één dat ge
schikt was voor de hoge waarden en een 
voor de lage waarden. Maar in februari 1973 
wenste men een gehele reeks technisch 
volwaardige biljetten die successievelijk 
de Erflaters konden ver\angen. Omdat 
Oxenaars portretreeks nogal karikaturaal 
was overgekomen, mochten de ontwerpen 
niet te modieus worden. Inmiddels had 
Oxenaars aversie tegen het portret steun 
gevonden bij het nieuw verworven consu
menten-criterium: uit de praktijk bleek dat 
de karakteristieke koppen voor de gebrui
ker nauwelijks bijdroegen tot de herken
baarheid van de coupures. Die herkenbaar
heid zou echter vergroot worden indien de 
biljetten benoembaar zouden zijn, zoals 
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weleer het geeltje en de rooie aig naar 
kleur-' en soms nog het joetje en de meier 
naar coupure.'* Zoals het gebaiiksvoorwerp 
vork 'vork' heet, diende ook het biljet nu 
een naam te krijgen als gewoon huis-tuin-
en-keuken ding. En omdat het portret geen 
benoembaarheid oplevert, kwam aan zijn 
100-jarige traditie een einde. De nieuwe 
reeks reservebiljetten zou een eenheid vor
men door een strakke geometrische grond
vorm: cirkels (met rastervanger), vierkanten, 
rechthoeken en achthoeken. Naast deze 
abstracte of stilistische vormgeving zou elke 
coupure een naturalistisch beeldelement 
krijgen, een niet abstract, dus niet te mo
dieus plaatje, dat de coupure een naam kon 
bezorgen en dat geschikt was voor hand-
gravure.̂  De identiteitskleur van de afzon
derlijke coupures bleef gehandhaafd, maar 
werd plaatselijk vermeerderd met een scala 
aan kleuren waar geen kleurenkopieerma-
chine meer tegenop kon. Voor het water
merk dacht men eerst nog portretten te 
gebruiken waarvoor onder anderen 
Jac.P. Thijssen, Hugo de Vries en prins 
Bernhard werden genoemd. Maar daar zag 
men van af; een motief dat bij de afbeelding 
op het biljet paste zou beter door het 
publiek worden herkend. 

In 1975 was een eerste ontwerp gereed 
waarop een snip was afgebeeld en dat ge
schikt was voor 1000, 500 of 100 gulden. 
Kort daarop werd ook een schetsontwerp 
voor 10 of 25 gulden met een egel te berde 
gebracht, zodat in 1977 al van een dieren
reeks sprake was. Het veelvuldig voorko
men van valse biljetten-De Ruyter eiste dat 
zo spoedig mogelijk een ƒ 100-biljet met de 
snip werd gerealiseerd. Op 28 juli 1977 kon 
de directie in principe de drukproef van dit 

to !imstïrd»l>; Kö mifeitrf^rr-^frj^T^ 

model Snip goedkeuren en op I6 maart 
1981 kwam het biljet naast 'De Ruyter' in 
omloop.*' Op de voorzijde is een watersnip 
afgebeeld, op de keerzijde de kop van een 
poelsnip, een regenboog en bloemen. 
Zowel voor- als keerzijde zijn voorzien 
van plaatdruk op een driekleuren offset
ondergrond; de gra\T.ires zijn vervaardigd 
door J.H. Nijhuis voor de voorzijde en 
P. Wetselaar voor de keerzijde.̂  Het 
veiligheidspapier werd geleverd door Van 
Houtum & Palm en bevat als watermerk de 
kop van een poelsnip, gemodelleerd door 
J.C. Hekman. Het formaat van het biljet is 
gelijk aan ƒ 100-De Ruyter. Ter onderschei
ding daarvan werd ten behoeve van de 
mechanische sortering begonnen bij en 
afgeteld vanaf serie 9999, terwijl serie en 
nummer werden gedmkt met magnetiseer-
bare inkt zolang 'De Ruller' nog in circu
latie was." Om het biljet een ludiek tintje 
te geven is een optisch grapje verwerkt. 
Als men op een bepaalde wijze over het 
biljet heenkijkt, ontwaart men op de keer
zijde boven het doorzichtregister de initialen 
van de Bank: DNB. 

Nu de 'Snip' zijn reservekarakter verloren 
had, vormde hij een scharnierpunt tussen 
de karakteristieke koppen en de nieuwe 
benoembare biljetten. Het verdwijnen van 
het portret kon inmiddels niet ieders goed
keuring wegdragen. Het landelijk overleg 
van musea en culturele centra. De Neder
landse Kunstkring, protesteerde tegen deze 
'depersonificatie' van het Nederlandse bank
biljet. Men veronderstelde dat de keuze van 
het snipmotief berustte op een aan mode 
onderhevige opvatting over natuurbescher
ming en kende het bankbiljet een cultuur
historische waarde toe. Men pleitte daarom 

' Zie paragraaf 8 

* Joel of juut. uit 
Hebr. jod = 10, 
Bargoens \oor ƒ 10; 
meier, uit Hebr. 
mei'oh = honderd, 
Bargoens voor ƒ 100 

' Vgl. j . Bom:N Het 
Nederlandse bank
biljet en zijn vormge
ving (Amsterdam/ 
Leiden 1987) 185 

' Staatscourant 1981-
45, 6 maart 1981; 
oplage in series van 
100.000 stuks; 
Ie liditing 12 maart 
1981; I'.J. SOETENS Lijst 
van door de N'eder-
landsche Bank uitge
geven bankbiljetten 
Het Nederlandse 
Bankbiljet en zijn 
vormgeving (Amster-
dam,/Leiden 1987; 
j . BOLTEx ed.) nr 98 

'' Pieter Wetselaar 
(geb. 1923), opleiding 
Academie Den Haag. 
leerling S.L. Hartz en 
J. van Krimpen, teke
naar en graveur in 
dienst van Johez, 
ontwierp ook post-ze-
gels; p. SCHEEN Lexicon 
Nederlandse beelden
de kunstenaars 1750-
1950 
('s-Gravenhage 1969) 
558 

' Series 9999-6358. 
aangemaakt tol 1985 

R.D.E. Oxenaar ont
werp f 100-snip 1977 
(75xl55mmh coll. 
DNB 

honderd guLcfe, 
denedertandscKe ban 
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' J.J. Kruit (geb. 
1951), grafisch ont
werper, ontwierp o.a. 
postzegels en later 
het Rijbewijs (gedrukt 
door SDU, 1985) 

'" Staatscourant 
1982-161. 24 augustus 
1982; oplage in 
series van 100.000 
stuks: Ie lichting 
6 september 1982; 
Soetens (1987) nr 61 

" M..\1.G. E\̂ E Het 
Ixtnkbiijet van 
duizend guklen; 
lietaalmiddel of 
oppotniiddel? 
Kwartaalbericht De 
.\ederlandsche Bank 
(1984-4); 
W.C. BOESCHOTEN' / 
,\i..M.G. E\SE Hel bank-
jiiljet van duizend 
gulden; Economisch-
Statistische Berichten 
73-3658 (juni 1988) 
523-527 

R.D.E. Oxenaar en 
JJ. Kruit, ontwerp 
f 50-Zonnebloem 
1982(75xl45mm): 
call. DAB 

voor herstel van het portret, hetzij van het 
staatshoofd, hetzij van persoonlijkheden in 
kunst, wetenschap en cultuur De Bank 
bleef bij haar besluit: zij achtte het geens
zins tot haar taak om door motieven op 
bankbiljetten de Nederlandse (cultuur-) 
historie uit te dragen. 

Omdat in 1977 meer dan 60% van de 
biljettencirculatie door ƒ 100-biljetten werd 
ingenomen, diende die coupure ontlast te 
worden, wilde men een ongestoorde circu
latie garanderen. Mede ten gevolge van 
inflatie was het wenselijk tussen 100 en 25 
gulden een coupure in te passen. Op 7 juli 
1978 kreeg Oxenaar daarom opdracht een 
ƒ 50-biljet te ontwerpen. Uitgangspunt hier
voor werd de identiteitskleur, waarvoor 
geel/oranje werd gekozen. De egel was 
daardoor niet meer toereikend en werd 
vervangen door een zonnebloem. Daarmee 
was de dierenreeks verlaten ten behoeve 
van een serie die zou uitgroeien tot 'huisje
boompje-beestje' en die in omgekeerde 
volgorde in biljetten werd gerealiseerd: 
model Snip als 'beestje', model Zonnebloem 
als 'boompje'. 

Inmiddels hadden de werkzaamheden 
van Oxenaar zich zo uitgebreid, dat hij 
assistentie nodig had. Die kreeg hij in de 
persoon van grafisch ontwerper Hans Kruit,'-' 
Op 4 januari 1982 werd de drukproef van 

--ifW* 60 

hun ontwerp goedgekeurd en op 7 septem
ber 1982 kwam het ƒ 50-biljet reeds in 
omloop,'" Op de voorzijde staat een zonne
bloem met een bij afgebeeld, op de keerzij
de een landkaart van de IJsselmeerpolders, 
een veld zonnebloemen en een wolken
lucht. Het biljet is in geel/oranje hoofdkleur 
uitgevoerd met plaatdruk op een driekleu
ren offset-ondergrond aan beide zijden. 
De gravure werd vervaardigd door Nijhuis; 
de bij uit de afbeelding kwam terug als 
watermerk, gemodelleerd door Hekman, in 
veiligheidspapier van Van Houtum & Palm, 
De afmetingen van het biljet komen over
een met die van 'model Sweelinck', het 
doorzichtregister kreeg een aangepaste 
vorm, terwijl het voelteken de vorm van 
een driehoek kreeg. Doordat de tekst 
vertikaal op de voorzijde was aangebracht 
kon de coupure-aanduiding in cijfers in de 
rechter benedenhoek achterwege blijven. 
Op de keerzijde werd midden-onder een 
auditief grapje verwerkt. De voelbare inkt-
laag van de diepdruk werd daar gebruikt 
voor een oranje lijnenpatroon. Als men 
daarover met een vingernagel heen-en-weer 
beweegt, kan men de bij horen zoemen. 

Eveneens vanwege inflatie en ter substi
tutie van de ƒ 100-coupure was het nodig 
tussen 1000 en 100 gulden een coupure in 
te voegen. Te meer ook omdat het ƒ 1000-
biljet meer als oppotmiddel dan als betaal
middel scheen te functioneren,'' Op weten
schappelijke gronden werd op 5 november 
1981 gekozen voor een ƒ 250-biljet, 
Hiermee sloot het coupureboeket van de 
bankbiljetten aan bij de denominaties van 
de Nederiandse munten en ontstond een 
munten- en biljettenreeks van kwarttallen: 
5-10-25-50-100-250-1000, waaraan een munt 
van 50 cent en een biljet van 500 gulden 
overigens ontbreken. De ontwerpers 
Oxenaar en Kniit werden bijgestaan door 
een 'projectgroep ƒ 250', waarin papierfabri
kant, dnikker en Bank waren vertegenwoor
digd. De eisen voor het nieuwe ontwerp 
verlangden een samenspel tussen onder
werp, benoembaarheid, vormgeving en 
kleur. Het moest vertrouwenwekkend zijn, 
gravuregeschikt, niet trendgevoelig en 
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bovendien een Nederiands karakter hebben. 
Na enkele 'praatmodellen' met motieven als 
schelpen, een globe en een menselijk oog, 
bleven drie schetsontwerpen over met het 
Schröderhuis van Rietveld, het Paleis op de 
Dam en een vuurtoren. Hiervan was het 
Schröderhuis niet gravuregeschikt, de grijze 
tint van het Paleis niet namaakbestendig, 
zodat op 13 januari 1983 het ontwerp met 
de vuurtoren werd aanvaard als het 'huisje' 
uit de reeks benoembare biljetten.'̂  
Op 7 januari 1986 kwam het ƒ 250-biljet in 
omloop.̂ ^ Op de voorzijde is de vuurtoren 
afgebeeld, geïnspireerd door die bij 
Haamstede op Schouwen, op de keerzijde 
de kustlijn van Nederiand met verkennings-
lichten, wolkenlucht, duinlandschap en de 
vuurtoren van Ameland. Dit model 
Vuurtoren werd uitgevoerd in een violette 
hoofdkleur, de voorzijde in plaatdaik op 
een offset-ondergrond. De gravure hiervoor 
werd gemaakt door J.H. Nijhuis. Op de 
keerzijde werd voor het eerst dubbele offset 
aangebracht. Hiermee kon men het aantal 
kleuren vermeerderen, bovendien werd 
aan deze zijde van gravure-druk afgezien. 
Bij tweezijdige plaatdruk zou namelijk het 
reliëf van de eerste druk te niet worden 
gedaan door de tweede druk en daarmee 
de namaakpreventie worden opgeheven. 
Als watermerk is een duinkonijn opgeno
men waarvoor Oxenaars huiskonijn Nikkie 
model stond en dat bedoeld was als asso
ciatie met het duin- en kustgebied, waarin 
men vuurtorens aantreft. Het werd gemodel
leerd door J.C. Hekman. Het veiligheids-
papier werd geleverd door VHP Veiligheids-
papierfabriek Ugchelen BV, wiens initialen 
ook in het watermerk zijn opgenomen.''' 
De afmeting van het biljet is gelijk aan die 
van model Spinoza. 

Het doorzichtregister dat tot nu toe 
steeds tamelijk abstract was, heeft een 
realistischer uitvoering gekregen: de ver
schillende elementen aan voor- en keerzijde 
vormen bij doorzicht een scholekster. Als 
nieuw kassierskenmerk is op de keerzijde 
in een groen bosje een konijn opgenomen. 
Zowel het bosje als het konijn zijn gedaikt 
in metamere inkten, die bij daglicht een 

zelfde kleurindnik geven, doch bij een lamp 
of met gebaiik van een roodfilter duidelijk 
verschillen. De microtekst op de keerzijde 
bevat de namen van vuurbakens met bijbe
horende lichtcodes. Deze zijn in alterneren
de kleuren afgedrukt die elkaar per letter
greep afwisselen en een nieuwe barrière 
tegen namaak opwerpen. Het voelteken is 
een diagonaal gevouwen vierkant, waardoor 
een dubbele rechte hoek is ontstaan. 
Aan het copyright-teken is voor het eerst 
het jaartal toegevoegd, zoals de Conventie 
van Geneve dat eiste. In het biljet is een 
evocatief grapje verwerkt waardoor de 
sfeer van de zee en de kust wordt opge
roepen met enkele strofen van de dichter 
J.J. Slauerhoff Deze dichtregels zijn afge-
dmkt onder het lichthuis van de xoiurtoren 
in zeer kleine lettertjes die alleen met een 
loupe zijn te lezen. 

Ondertussen had de Bank erkend dat het 
populaire karakter van het bankbiljet gevol
gen had voor de onvoorwaardelijke handha
ving van het auteursrecht dat zij sinds I960 
op haar produkten had toegepast. Vanaf 
1982 staat zij dan ook toe dat haar biljetten 
worden afgebeeld, zij het alleen ten behoe
ve van publiciteitsdoeleinden en onder zeer 
stringente voorwaarden. Reproduktie in 
dmk is toegestaan, mits éénzijdig. De afme
ting van de reproduktie dient of groter te 

'^ H.A..M, DE HEIl D e 

Vuurtoren De Florijn 
(januari 1986) 1-5 

' ' Staatscourant 
1986-3, 6 januari 
1986; oplage in 
series van 100.000 
stuks; ie lichting 
6 januari 1986; 
Soetens (1987) nr 111 

'^ Voortzetting van 
Van Houtum & Palm 
BV dat sinds 1978 
een dochter van DNB 
was; in 1986 overge
nomen door De 
Gelderse Papiergroep 

"Jan Jacob 
Slauerhoff(1898-
1936), de passage is 
ontleend aan een 
naamloos gedicht be
ginnend met 'De gol
ven slaan in woesten 
dans', opgenomen in 
de bundel 
Verzamelde gedich
ten, 1 ('s-Gravenhage/ 
Rotterdam 1961) 

R.D.E. Oxenaar en J.J. 
Kruit, ontwerp f 250-
Vuurtoren 1985 
(75xl60mm); coll 
DNB 

m^^mmm'-' 

• : • II..» . .' . y 

250 

-

•1 

' \ 

250 
> 

DE BEELDENAAR 1991-4 
403 



zijn dan 15 x 25 cm of kleiner dan 5x8 cm. 
Hij mag uitsluitend worden uitgevoerd in 
zwart/wit-dnik, al dan niet in combinatie 
met één kleur, die zich duidelijk moet 
onderscheiden van de hoofdkleur van het 
originele biljet. "̂  

Bankbiljetten zijn niet alleen een hoog
ontwikkeld industrieel produkt, zij zijn 
ook vanwege hun extreem grote oplage 
een massaprodukt, waarvan de afzonder
lijke exemplaren identiek aan elkaar 
moeten zijn.' Deze eis van gelijkheid sluit 
een tussentijds herontwerp uit en een terug
koppeling van de gebaiiksfase naar de 
ontw-erpfase is dus onmogelijk. Om die 
ontwerpfase toch af te stellen op de ge
bruiksfase heeft de Bank de laatste jaren 
steeds weer opiniepeilingen laten houden, 
opdat de laatste publieksveriangens bij 
haar nieuwe biljetten werden gerealiseerd.'*^ 
Maar ook in omgekeerde richting tracht de 
Bank sinds enige tijd de tevredenheid van 
het publiek te stimuleren. De geheimzinnig
heid die vroeger haar produkten omgaf, 
heeft plaats gemaakt voor voorlichting door 
middel van folders, perscommuniqué's en 
publikaties. Daardoor hoopt men de vraag 
uit 1964 of de consument het bankbiljet ook 
werkelijk kent met een volmondig ja te 
beantwoorden.''̂  Immers, hoe beter het 
publiek de bankbiljetten (her-)kent, des 
te moeilijker zijn falsificaten in omloop te 
brengen en des te meer wekt het Neder
landse bankbiljet vertrouwen. Daarnaast 
heeft ook de economische wetenschap 
steeds meer zijn plaats bij de bankbiljetten-

produktie opgeëist. Bankbiljetten vormen 
met munten en eventueel met muntbiljetten 
het chartale geld, dat samen met het girale 
geld de totale geldhoeveelheid bepaalt. Als 
onderdeel daarvan vormen zij het voertuig 
van de handel en zijn zij onderwerp van 
econometrisch onderzoek ten behoeve van 
de Nederiandse welvaart.-" Aan de hand 
van statistieken en formules probeert die 
econometrie ook marktanalyses te maken 
en prognoses op te stellen voor de produk-
tie van bankbiljetten. In 1988 kreeg grafisch 
vormgever Jaap Daipsteen van de Bank de 
opdracht een geheel nieuwe serie biljetten 
te maken.-' In 1989 werd zijn eerste ont
werp goedgekeurd, waarmee 175 jaar bank-
biljettengeschiedenis werd afgesloten en 
doelmatigheid de deftigheid had verdreven. 
Tevens was toen de deur geopend voor een 
vormgevingsproces waarbinnen de opinies 
van de consument, de prognoses van de 
wetenschap en de technische mogelijkheden 
van de producent gestalte geven aan het 
•Nederlandse bankbiljet van de toekomst. • 

De nü TOltobide artikelen-serie 
'Het Nederlandse bankbiljet' werd eerder 
opgenomen in De Florijn, het personeels 
orgaan van De Nederlandsche Bank NV; 
de auteur is conserv-ator van de numisma-
tische verzamelingen van die instelling. 
Dit werk zal in september in boekvorm 
verschijnen bij Laurens Schulman BV: 
j.j. C7ROLLE Geschiedenis van het 
Nederlandse bankbiljet (Bussum 1991) 

*̂ Voom'aarden voor het afbeelden \ an 
bankbiljetten voor piibliciteitsdoeleinden 
(reclame e.d.). Staatscourant 1982-161. 
24 augustus 1982 

^'' p. KOEZE Techniek en vormgeving van 
de nieuwste Nederlandse bankbiljelten 
Natuurkundige voordrachten N.R, 66 
(1988) 51-56 

" O.a.: Ï.C. uoEscHOTEN De Snip. de tussen-
coupure en de tevredenheid van het 
Nederlandse publiek De Florijn (februari 
1982) 7-9; F,.A.G. DEN HITTER / H..̂ ..M. DE UEIJ 

Opinie-onderzoek bankbiljetten Kuwtaal-
bericht De Nederlandsche Bank (1985-1) 
3 1 - 3 5 ; H.A..VI. DE UEIJ / 1'. KOEZE Thepublic 

opinion poll 1983 about Netherlands bank
notes (Amsterdam 1984); H.A..M. DE HEIJ / 

p. KOEZE .Vlarktonderzoek en ontwerp \an 
biljetten Tijdschrift voor Marketing 
(1988-3) 28-37 

' ' Zie paragraaf 1 

^̂  Op dit gebied zijn het laatste decennium 
vele publicaties verschenen, waaronder: 
-VEM.G. tASE/D.V« DER HOEX'-E/.Vl. VAN .MEl'WKERK 

A numerical planning model for a central 
banks bank notes operations Statistica 
Neerlandica (1979-1) ""-25; .M..\EC,. EASE 

Forecasting the demand for banknotes: .some 
empirical results for the Netherlands 
European Journal of Operational Research 
(1981-3) 269-278; .M.M.G, EASE / w.c. HOESCHOTEN 

Betalingspatroon en geldgebruik 
Kwartaalbericht ftVB (1985-3) 45-55; 
.\i..M.G. EASE Informele economie en geldom-

/oop (Leiden 1984) 59-94; .VL.M.G. E-VSE 

Het bankbiljet in macro-economisch 
perspectief Hel Nederlandse bankbiljet in 
zijn verscheidenheid (Amsterdanv Deventer 
1986) 39-71; .M.M.G. FASE De toekomst van het 
Nederiandse bankbiljet Het Nederlandse 
bankbiljet in zijn verscheidenheid 
(Amsterdam/Deventer 1986) 195-218; 
W.C. BOESCHOTEX / .M..M.G. FASE Betaalgedrag 
in Nederiand Fxonomisch-Statistische 
Berichten ^2-3620 (augustus 1987) 780-785 
en -94 

^'Jaap Dnip.steen (geb. 1942). grafisch 
vormgever, musicus en t.v.ontwerper; ont
wierp o.a, postzegels en programma's voor 
NOS en VPRO; voor zijn film De levensloop 
van bet Nederlandse bankbiljet verwierf hij 
in 1988 de L.J. Jordaanprijs 
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Penningnieuws 

Nieuw werk van medailleurs, nieuwe 
uitgaven, tentoonstellingsactiviteiten. 
Goed reproduceerbare foto's met gegevens 
- bij voorkeur niet meer dan 100 woorden -
sturen aan J. Limperg, Bestevaerstraat 200, 
1055 TS Amsterdam (020-6863063, bgg 
020-6126565). Gelieve tevens te vermelden 
of de foto's na gebruik voor De Beeldenaar 
beschikbaar gesteld mogen worden aan 
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu
mentatie in Den Haag. Geïnteresseerden 
kunnen zich voor nadere inlichtingen over 
de hieronder besproken penningen tot de 
samensteller van de rubriek richten. 

GEER STEIJN 
Amsterdamse Academie voor 
Beeldende Vorming 
Deze bronzen gietpenning is in 1990 in 
twee versies (75 mm resp. 55 mm) voor de 
Faculteit van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten gemaakt. Hij wordt aange
boden als 'erepenning in het landschap 
van de Kunsten' aan iemand wiens inzet en 
werk van grote betekenis is geweest voor 
het beeldende kunstonderwijs in het alge
meen en/of voor de betreffende faculteit in 
het bijzonder. Deze bevat drie afdelingen: 
tekenen/schilderen, handvaardigheid en 
textiele vormgeving. In de penning is het 
begrip 'drie' in sterk onderiinge samenhang 
aanwezig. Het geheel van de vormen en de 
belettering zorgt voor een wervelend karak
ter Het feit dat de penning kan staan, waar
bij het centrale gat de overgang vormt van 
de ene naar de andere zijde, bestempelt 
hem eerder tot een drie-dimensionaal dan 
tot een twee-dimensionaal kleinood. 
Voorzijde: Drie vormelementen die door 
de woorden BEELDENDE VORMING aan elkaar 

gebonden zijn rondom een ruimtelijk gat. 
Het geheel heeft een losse, plastische orde
ning, waarbij de sterk horizontale begren
zing van de bovenvorm binding geeft met 

de rest van de penning - een landschappe
lijk karakter, verhevigd door de staictuur in 
het bovenvlak. Over de gehele voorzijde 
zijn sporen van vingers aanwezig. De belet
tering sluit aan bij het karakter van de vorm: 
duidelijk geboetseerd op een quasi-noncha-
lante manier. Zowel op de voorzijde als op 
de achterzijde is de begrenzing van de vorm
elementen belangrijk. Hier en daar puilt de 
ene vorm over in de andere. In die overbmg-
ging doet de laatste E van BEELDEND-E mee. 
Keerzijde: Nog nadrukkelijker dan op de 
voorzijde is het begrip 'drie' op de achter
zijde aanwezig. De drie hoge delen zijn 
ontstaan door drie geperste, dus dieper 
liggende delen. Ook hier gaan de vormde-
len op een puilende manier in elkaar over. 
In de hoge delen zijn de letters van het 
woord A.MSTERDAMSE Verdiept gesneden. In de 
diepere delen zijn de letters van de woor
den HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN' VCrhoOgd 

geboetseerd. De signatuur is geplaatst in 
het tekstgedeelte VOOR DE op de keerzijde. 

JANNES LLMPERG 

DE BEELDENA.\R 1991-4 
405 



Gustav Mahler 
Een bronzen gietpenning van 75mm op 
de beroemde Oostenrijkse componist en 
dirigent Gustav Mahler (1860-1911). 
Voorzijde: portret van Mahler. 
Keerzijde: Mahler staande met hoed en het 
omschrift .M.AHLER. 

LUCIE LEENE 
Christiaan Huygens 
Wis- en natuurkundig Nederland herdacht 
o.a. met een internationaal symposium 
(Den Haag, november 1990) het feit dat 
300 jaar eerder Christiaan Huygens zijn 
lichttheorie publiceerde. Ter gelegenheid 
hiervan werd een bronzen gietpenning van 
75mm uitgebracht. 

Voorzijde: portret van Huygens met het om-
schrift CHRISTIAAN HLTGENS 

Keerzijde: een kaarsvlam met lichtcirkels, 
een vrije bewerking van de beroemde 
illustratie uit het boek, waarvan de titel is 
weergegeven in het omschrift TRAITE DE \A 
LU.MIÈRE 1690-1990. 

CHRISTIEN NIJLAND 
Getijden 
Het ontwerp is geïnspireerd op de water
getijden en de overgang van zee naar land, 
waarbij gedacht is aan lucht, ruimte, strand, 
schorren en slikken. De penning is in brons 
gegoten, ovaal van vorm en meet verticaal 
72 mm. » 
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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=roest\Tij staal; Sn=tin; Zn=zink. 

Canada 

200 dollar 1991 Au583 13,3g 26,9mm kartel 

De 100 dollar van dit jaar is gewijd aan de 
100e verjaardag van de eerste vaart van het 
stoomschip 'Empress of India'. Dit schip liep 
in 1891 in Liverpool van stapel. De beelde
naar van de keerzijde is ontworpen door 
Karsten Smith. De oplage zal maximaal 
55.000 stuks groot zijn; er worden alleen 
exemplaren in proof uitgegeven. 

Italië 

Japan H..^. GROEXEXDIJK 

500 lire 1990 Ag835 11,Og 29,0mm 

Het in de vorige aflevering van De Beelde
naar 15 (1991) 374 afgebeelde muntstuk is 
niet het beschreven type naar aanleiding 
van de 500-jarige ontdekking van Amerika 
door Columbus, maar is uitgegeven ter her
denking van het feit dat Italië het voorzitter
schap van de Europese Gemeenschap be
kleed heeft. Het stuk met op de voorzijde 
een astrolabe en een schip en op de keerzij 
de een portret van Columbus met een kaart 
van Amerika, wordt hierbij alsnog afge
beeld. 

500 yen 1990 CuNi 23.0g 

100.000 yen 1990 Au999 30,0g 

30.0mm tekst 

33.0nim tek.st 

Naar aanleiding van de installatie van keizer 
Akihito op 12 november 1990 zijn twee 
munten uitgegeven. De oplage is respectie
velijk 50 en 2 miljoen stuks. Gelet op de 
koerswaarde zal het stuk van 100.000 yen 
minimaal ƒ 1400 kosten. 

Suriname 

50 gulden 1990 

500 gulden 1990 

Ag925 

Au9n 

26,0g 

8.0g 

34.6mm 

22.1mm 

kartel 

kartel 

Ter gelegenheid van 15 jaar onatliankelijk-
heid zijn twee herdenkingsmunten uitge
bracht, geslagen bij de Britse Royal Mint. De 
oplage is respectievelijk 5000 en 1250 stuks, 
alleen in proof Het keerzijde-ontwerp is 
van Art Sabina. 
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Verenigde Staten 

1/2 dollar 1991 CuXi 11.3g 30.6mm kand 

1 dollar 1991 Ag90() 26Jg 38,lmm kartel 

5 dollar 1991 Au900 8,-ig 21.6mni kartel 

Naar aanleiding van het feit dat 50 jaar gele
den de beeldengroep in het Mount 
Rushmore National Park in South Dakota 
gereed kwam, zijn drie herdenkingsmunten 
uitgegeven. In 1927 is door de beeldhouwer 
Gutzon Borglum (1871-1941) een begin ge
maakt met het in de bergwand uithakken 
van de koppen van de Amerikaanse presi
denten Washington, Jefferson, Lincoln en 
later ook F.D. Roosevelt. Met de verwachte 
opbrengst van de munten zal een deel van 
de restauratie van de beeldengroep betaald 
worden. De oplage bedraagt 2'/2 miljoen, 
2V2 miljoen en V2 miljoen stuks. » 

•'"%:^Bg#' 

Oproep 

iVIuntslag Zaltbommel 
Ten behoeve van een studie over de 
muntslag van Zaltbommel rond 1580 
worden bezitters van dergelijke munten 
uitgenodigd dit te melden aan mr J.R, 
Voute, Postbus 10394, 1001 EJ 
Amsterdam. 

Vierjaarlijkse prijs van het 
Koninldijk Belgisch Genootschap 
voor Numismatiek 
De prijs wordt toegekend aan de auteur 
van een wetenschappelijke, oorspronke
lijke en onuitgegeven verhandeling op 
het gebied van de munt-, penning- of 
zegelkunde. Hij werd voor het eerst 
uitgereikt in 1981 en zal opnieuw toe
gekend worden in 1993. De deelneming 
is aan geen enkele voorwaarde van 
diploma, titel of nationaliteit verbonden, 
maar wel voorbehouden aan auteurs die 
niet ouder zijn dan 35 jaar op 1 novem
ber 1992, uiterste datum voor het bezor
gen van de verhandeling. De verhande
ling van tenminste 75 getikte bladzijden 
mag geschreven zijn in het Nederiands, 
Frans, Duits, Engels, Italiaans of Spaans. 
In 1993 bedraagt de prijs 50.000 
Belgische frank. Het regelement kan 
bekomen worden op aanvraag gericht 
tot het Genootschap, waarvan de 
zetel gevestigd is op het Museum 
van de Nationale Bank van België, 
De Berlaimontlaan 5, B-1000 Brussel, 
België. • 
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Nieuwe Welkomstpenning 
van de Vereniging voor Penningkunst 

In 1987 verscheen als welkomstgeschenk 
voor nieuwe leden een penninkje dat belan
geloos door Theo van de Vathorst uit 
Utrecht werd ontworpen.' Het werd ge
maakt in een oplage van 300 exemplaren, 
welke inmiddels allemaal zijn uitgegeven. 
De tweede, recent verschenen Welkomst
penning werd - eveneens belangeloos -
ontworpen door het bestuurslid van de 
Vereniging, Christien Nijland uit Tilburg. 
Zij ontwierp voor de Vereniging in 1962 
Geboorte en in 1978 Linnaeus. Aan haar 
werk werd eerder aandacht besteed in 
De Geuzenpenning en De Beeldenaar-

Bijna alle door Christien Nijland ontwor
pen penningen hebben een concrete voor
stelling en een ronde vorm. De Welkomst
penning kreeg een heel ander uiteriijk. 
De achthoekige hoofdvorm van deze 
penning is door de voorstelling gegeven. 
Deze verbeeldt namelijk een figuur die 
ontstaan is door een lint viermaal in een 
rechte hoek om te vouwen. Daarbij zijn de 
afstanden tussen de vouwen zo gekozen dat 
binnen het gevouwen lint een zuiver vier
kant vlak is ontstaan. Het lint zelf geeft 
hiervan de contouren aan en heeft net als 
de omtrek van een cirkel geen begin of 
einde. De hoofdvorm is aan de voor- en 
keerzijde identiek. In het vierkant op de 
voorzijde is de tekst VERENIGING VOOR PENNING-

KUNST in kapitalen geplaatst in een driehoek, 
gevormd door twee zijden en een diagonaal 
van het vierkante binnenvlak. Op de keer
zijde is deze ruimte ingenomen door een 
aangepast monogram van de Vereniging. 

Voor de deelnemers aan de Jubileum
bijeenkomst van de Vereniging in juni 1991 
ter gelegenheid van de viering van het 
65-jarig bestaan, werd deze penning in een 
speciale oplage uitgevoerd in messing. 
Als Welkomstpenning voor nieuwe leden is 
hij uitgevoerd in roodkoper. De 50 mm 
grote penning is geslagen, gematteerd en 

gezandstraald door de firma Adam Donner 
te Wuppertal in Duitsland. Ook deze 
Welkomstpenning is niet te koop, maar 
gratis beschikbaar voor nieuwe leden en 
bovendien voor degenen die tenminste drie 
nieuwe leden of donateurs aanbrengen. 
Het bestuur van de Vereniging voor 
Penningkunst is er\'an overtuigd dat deze 
nieuwe Welkomstpenning een stimulans 
zal zijn om nieuwe leden te werven! • 

A.J. DE KONING 

' A. KONINGSVELD V a n 

de Vereniging voor 
Penningkunst; een 
Welkomstpenning 
De Beeldmaar \\ 
(1987) 142-143 

^ A.J. KONING Bronzen 
portretpenningen van 
Cliristina Nijland 
De Geuzenpenning 
24 (1974) 45-49; 
A.J, KONING Christina 
Nijland ontwierp 
Linnaeuspenning 
voor de Vereniging 
voor Penningkunst 
De Beeldenaar 4 
(1980) 51-54; 
F, LETTERiF, Penning-
nieuws De Beelde
naar ^.{m^)^^!. 
123, 205 en 12 (1988) 
265, 350: j . UMPERG 

Penningnieuws 
De Beeldenaar 15 
(1991) 405 

C. Nijland. Welkomst
penning. 1990 
(koper 50mm) 
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Tentoonstellingen 

MODERNE PENNINGKUNST Penningen 
van de British Art Medal Society en de 
Vereniging voor Penningkunst 
Tot 1 september 1991 in Teylers Museum, 
Spaarne 16 te Haariem (023-316851); geo
pend dinsdag t/'m zaterdag 10.00-17.00 uur, 
zon- en feestdagen 13.00-17.00 uur 

HET VORSTENPORTRET OP MUNT EN 
BILJET 1830-1991 Belgische munten en 
bankbiljetten naar aanleiding van de 
60e verjaardag van koning Boudewijn 
Tot 15 september 1991 in Museum voor 
Geldgeschiedenis van de Nationale Bank 
van België, Wildewoudstraat 9 te Baissel 
(09-3222212206 of 09-3222212571); geopend 
zondag t/m zaterdag 14.00-18.00 uur met 
uitzondering van 1 mei, 9-12 mei, 18-20 mei 
en 15 augustus. Catalogus (296 blz) 
verkrijgbaar voor BFr 500 

NAAR JERUZALEM. DE DURE REIS VAN 
EEN MIDDELEEUWSE GRAAF De reiskas 
van Willem IV van Holland en Henegouwen 
tijdens zijn bezoek aan het Heilige Land en 
Pruisen in 1343/1344 
Tot januari 1992 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 

KUNST VOOR DE HAND 2600 jaar vorm
geving in het Penningkabinet 
Tot 1993 in Rijksmuseum Het Koninklijk 
Penningkabinet te Leiden (zie hiervóór) 

MÜNZEN DER STADT HANNOVER 
1438-1674 Tot 1992 in Niedersachsisches 
Münzkabinett der Deutschen Bank, 
Georgsplatz 20, Hannover (09-49365379); 
geopend maandag t/m vrijdag 08.15-15.30 
uur, op dinsdag en donderdag tot 17.30 uur 

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 uit
sluitend op afspraak 

IN DEN ECHTEN BANT Schets van de 
ontwikkeling vanaf de zilveren huwelijks-
penning in de 17e eeuw tot het vijftig 
guldenstuk anno 1991 met de beeldenaars 
van koningin Beatrix en prins Claus 
Tot 30 september 1991 in het Museum 
van 's Rijks Munt (zie hiervóór) 

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. i 
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Verenigingsnieuws 

VERENIGING VOOR PENNINGKÜNST 
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 

Jubileumbijeenkomst 
De Vereniging hield op 1 juni jl. een 
geslaagde bijeenkomst in Teylers Museum te 
Haarlem naar aanleiding van de viering van 
haar 65-jarig bestaan. Voor deze bijeenkomst 
waren een drietal gastsprekers uitgenodigd. 
Hun presentaties vormden - met de geëx
poseerde Britse penningen - ook voor insi
ders een eye-opener! (zie de bespreking 
door K. Soudijn op p. 396). Voor degenen 
die zich daarvoor aangemeld hadden, werd 
deze succesvolle dag besloten met een ge
animeerd diner in restaurant 'Peter Cuyper' 
te Haarlem. De presentatie en de expositie 
van penningen van de British Art Medal 
Society werd mogelijk gemaakt door de ge
waardeerde steun van The British Council. 

Contributie-aanpassing 
De jaariijkse algemene ledenvergadering 
was onderdeel van deze bijeenkomst. Op 
de agenda voor deze vergadering stond on
der meer een voorstel tot contributie-aan
passing met ƒ 5. Na een uitgebreide discus
sie werd een tegenvoorstel vanuit de 
vergadering om de contributie voor 1992 
vast te stellen op ƒ 105 aangenomen door 
alle aanwezige leden behoudens twee 
tegenstemmen. De notulen van de vorige 
algemene ledenvergadering en de diverse 
jaarstukken werden, na toelichting, goed
gekeurd, 

Aktiviteitenplan 
Op het bij de jaarstukken aan de leden 
toegezonden aktiviteitenplan kwamen reeds 

enige reakties binnen. Tijdens de ledenver- A.J. DE KOXIXG 

gadering deed de voorzitter een oproep aan 
de leden om te reageren op de voorgestelde 
aktiviteiten. Deze oproep geldt ook voor de 
niet-mnwezigen; reakties en suggesties 
zijn welkom! In de volgende vergadering 
zullen genoemde plannen uitvoerig worden 
besproken. 

Penninguitgifte 
Op het programma staan uitgiften van ont
werpen van Joop Hollanders (1990-2, Fons 
Bemelmans (1991) en Paulus Reinhard 
(1992). 

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOT
SCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE 
Secretariaat: 
JJ. GroUe, p/a De Nederiandsche Bank NV, 
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, 
020-5242274 

Verslag van de vergadering te Alkmaar D. PLUMER 
op 25 mei 1991 
Een groot aantal leden en belangstellenden 
had de verre reis naar Alkmaar gemaakt om 
aanwezig te zijn bij de 100e voorjaarsver
gadering, zoals de voorzitter met enige trots 
bij de aanvang van de huishoudelijke verga
dering aankondigde. De keuze van Alkmaar 
werd door de voorzitter kort toegelicht. 
Voorzover hem bekend had het Genoot
schap niet eerder in Alkmaar vergaderd en 
zowel numismatisch als historisch is de stad 
erg interessant. Het huishoudelijk gedeelte 
nam zoals gewoonlijk, ondanks het grote 
aantal agendapunten, niet al te veel tijd in 
beslag. Uw voorzitter en secretaris werden 
met een zeer duidelijke instemming van de 
vergadering herkozen. Met enthousiasme 
werd kennis genomen van de vele activitei
ten ter gelegenheid van het 100-jarig be
staan van het Genootschap, zoals de uitgifte 
in mei 1992 van een postzegel, de tv-serie 
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in het najaar van 1992, de jubileum-bijeen-
kom.st in juni 1992. etcetera. 

De ochtend werd beëindigd met een 
bezoek aan de Grote Kerk. Mevrouw 
drs M.A.E. de Vries gaf een boeiende 
toelichting bij het fraaie grote orgel van de 
kerk. Het orgel is in 1641 ontworpen door 
de beroemde architect Jacob van Campen 
(de bouwmeester van het Paleis op de 
Dam te Amsterdam) en is niet lang geleden 
gerestaureerd, waarbij oorspronkelijke be
schilderingen onverwacht fraai tevoorschijn 
kwamen. Tevens stond in de kerk een van 
de oudste orgels in Nederiand dat in 1511 
door Hans van Coblenz gebouwd werd. Bij 
de rondgang was naast de fraaie preekstoel 
de graftombe met stenen zerk van Floris V 
bezienswaardig. 

Na het traditionele aperitief en de 
gezellige lunch in De Vest, hield prof 
dr E.H.P. Cordfunke een boeiende lezing 
over Alkmaar; de stadsnaam betekent 
zoveel als 'modderig meer'. De plaats kreeg 
in 1254 stadsrechten, werd in 1573 door de 
Spanjaarden belegerd en vervolgens ontzet. 
Aangezien de oude archieven in 1517 door 
de 'Gelderse Friezen' bij de plundering van 
Alkmaar vernietigd zijn, is Alkmaar voor zijn 
vroege historie in belangrijke mate aange
wezen op de resultaten van archeologisch 
onderzoek. Vanaf I960 heeft in Alkmaar een 
grote kaalslag plaats gevonden, die de mo
gelijkheid bood tot oudheidkundig bodem
onderzoek voordat herbebouwing plaats 
had. Vanuit dat archeologische onderzoek 

belichtte prof Cordfunke de nederzettings
geschiedenis van de oude stad. 

De volgende spreker was eveneens 
in zijn element op zijn specifieke terrein. 
Met als startpunt de inval van Pichegru in 
Nederland, gaf drs N.L.M. Arkesteijn aan de 
hand van een aantal publicaties en beschik
kingen inzicht in gebruik en omwisseling 
van assignaten en recepissen in Nederiand, 
waarbij in het bijzonder aandacht werd 
besteed aan de zeldzame recepissen van 
Alkmaar. Als waardering voor de jarenlange 
daadwerkelijke inzet van de heer Arkesteijn 
voor het Genootschap, reikte de voorzitter 
de erepenning van het Genootschap aan 
hem uit. De aanwezigen uitten hun waar
dering met een welgemeend applaus. 
Vervolgens werd het kleine, maar fraai 
ingerichte Stedelijk Museum bezocht. 
De geslaagde dag werd traditiegetrouw 
besloten met een aperitief en diner. 

Najaarsvergadering op 7 september 
te Brussel 
De najaarsvergadering van het Genootschap 
zal op zaterdag 7 september te Brussel 
worden gehouden, aan de vooravond 
van het Xle Internationale Numismatische 
Congres (8-12 september te Baissel). 
Voor informatie over (deelname aan) het 
Congres dient men zich te wenden tot: 
Secretaris Xle Internationale Numismatische 
Congres p/a College Erasme, Place Blaise 
Pascal lB-1348 Louvain - la Neuve 
BELGIË 

Brandenburg Ansbach 
Taler 1765, Schwabach 

^ 

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 
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VAN DUKAAT 

TOT DUKATON 

Hollandsche Bank-Unie N.V. 
Herengracht 434-440 
1017 BZ Amsterdam 

tel. 020-6298012 
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BATAVIA 
Ctassicat Coins & (Baniqiotes 

G.J. Rietbroek - numismaat 
Zoutmanstraat 32 
2518 GR Den Haag 
070-3451772 

Lid 

in- en verkoopvan: 

antieke munten 
provinciale munten 
koninkrijksmunten 
buitenlandse munten 
penningen 
primitief geld 
bankbiljetten 

tevens hebben wij een 
collectie boeken, 
catalogi en accessoires 

Onze winkel is geopend: 

maandag 13.00 - 17.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur 
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Muntfiandd Vtrscfioor 

meretsin^et 12 
32,31 vh strijtn 

Holland, 1/2 Gulden 1734. Afslag in goud 
op gewicht van 3 dukaten. Delm. 806 

m jiid n.v.m.ft. 
teC .-01854-1719 
fax: 01854_4424 

RIETDIJK bv 
Gespecialiseerd in het veilen van Numismatische collecties 

a.s. veiling: 18 oktober 1991 (Inzendingen van harte welkom tot eind augustus) 

Voor inlichtingen: 

Rietdijk bv 
Noordeinde 41 

2514 CC Den Haag 
tel. 070-3647831 
fax 070-3632893 

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

Rietdijk bv 
een kwestie van vertrouwen sinds 1919 
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Jean ELSEN N.V. 

De Specialist van antieke 
middeleeuwse en oosterse munten in de Benelux 
Zeer uitgebreide voorraad numismatische boeken 

VEIUNGEN MAANDEUJKSE PRIJSUJSTEN 
Tel. 09-322-734.63.56 Fax.09-322-735.77.78 

Tervurenlaan 65 B 1040 Brussel 

co 
< 

O 

R I U M 

HET KONINKLIJK 
PENNINGKABINET 
RAPENBURG 28, LEIDEN, TEL. 071-120748 
GEOPEND VANAF 15 JUNI 199 I: DINSDAG-ZATERDAG I 0.00-17.00 UUR, 
ZON- EN FEESTDAGEN 12.00-17, 00 UUR 
GESLOTEN: I JANUARI, 30 OKTOBER, 25 DECEMBER 
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BANKBIUEHEN 
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 tot 16.00 uur 

Spaar en>^x)rschotbank 
Surhuisterveen 

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



s » ^ 
Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en qratis advies. 

> ^ " " ' 

Vraag 
onze 

gratis 
veiling 

catalogus 

munt 

DE NEDERLANDSCHE MUNTENVEILING 
Rokin 60 - Amsterdam-C. - Tel. 020 - 623 02 61 / 624 23 80 
Postadres: Postbus 3950 -1001 AT Amsterdam Beëdigd Makelaars en Taxateurs 



DE BEELDENAAR 
SEPTEMBER/OKTOBER 1991,15'JAARGANG NR. 5 



11-12 NOVEMBER 1991 
hotel JAN TABAK Bussum 

Ter veiling komen ±1900 kavels: 
Nederlandse provinciale munten, Koninkrijk en Nederlands Indië 

Zuidelijke Nederlanden I Buitenlandse munten I Penningen 
Decoraties I Papier geld I Numismatische boeken 

De rijk geïllustreerde veilingcatalogus wordt medio oktober 1991 verzonden 
Te bestellen, inclusief toegezonden lijst van opgebrachte prijzen, door overschrijving van 

ƒ 25,- op post giro 44 73 14' 

[S Laurens ScfiuCman B.v. 
/ ^ ^U 'BrinkCaan 84a • 1404 gt{'Bussum • •B (0)2159-16632 
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De Beeldenaar, tweemaandelijks 
tijdschrift voor numismatiek in 

I Nederland en België van het 
iJConinklijk Nederlands Genootschap 
I; voor Munt- en Penningkunde en 
I I de Vereniging voor Penningkunst 
V uitgegeven door de 

Stichting De Beeldenaar 

Uitgave van de 
Stichting De Beeldenaar 

Secretariaat: 
Postbus 11028, 2301 EA Leiden 

(tel. 071-120748, fax 071-149941) 
Bankrelaties; 

Postbank 5761252 (t.n.v. Stichting 
De Beeldenaar, Amsterdam), 

Spaar- en Voorschotbank, 
Surhuisterveen 27.67.73,632 

(t.n.v. Stichting De Beeldenaar) 

Redactie 
N.L.M. Arkesieijn, H.A. Groenendijk 

A.J. de Koning, J. Limperg, 
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Volgend jaar viert het Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penning
kunde haar 100 jarig bestaan. Dit nummer van de Beeldenaar bevat een 
tweetal artikelen die betrekking hebben op de viering van dit jubileum: 
zie pag. 418 en 436 
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Marianne Letterie 
Haar werk en de jubileumpenning van het Genootschap 

A.M. EEKELS-WIEGEL 

Dolfijn, ca 1981 
(blauwe hardsteen, 
UOcm; gehakt met 
puntheitel) 

Wie in penningen is geïnteresseerd of pen
ningen verzamelt zal zeker kennis genomen 
hebben van het werk van Marianne Letterie 
en daarbij een groot esthetisch genoegen 
hebben beleefd aan het siedijke lijnenspel 
dat deze penningen kenmerkt. Vaak hebben 
haar penningen motieven uit de natuur, 
sterk weergegeven in fraaie lijnen en spira
len. Zij poogt altijd de voor- en achterkant 
van haar penningen een eigen karakter te 
geven, waarbij op de voorkant het aksent 
op de afbeelding valt en op de achterkant 
op de tekst. Ik vind beide kanten altijd 
prachtig. 

Na het bekijken van een aantal penningen 
van diverse kunstenaars in het Koninklijk 
Penningkabinet nam de Jubileumkommissie 
van het Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Munt- en Penningkunde eensgezind 
het besluit om Marianne Letterie te vragen 
een penning te willen vervaardigen ter gele
genheid van het honderd-jarig bestaan van 
het Genootschap in 1992. Marianne nam de 
opdracht aan en daarna volgden een paar 
ontmoetingen in Leiden, waar wij gastvrij 
onthaal kregen op het Penningkabinet. 
Enkele leden van de jubileumkommissie, 
geassisteerd door Gay van der Meer en 
Koert LIeins, bekeken daar de eerste schet
sen van wat de jubileumpenning zou wor
den. Bij het eerste ontwerp waren er wat 

bezwaren, maar bij de tweede versie waren 
alle aanwezigen zeer onder de indruk van 
het ontwerp en werd het fiat gegeven om 
verder te gaan. 

De penningen van Marianne Letterie mo
gen dan grote bekendheid genieten, wie is 
de jonge vrouw die zich achter deze pen
ningen bevindt? Zij geeft niet gaarne inter
views, eigenlijk nooit. Maar ter gelegenheid 
van het verschijnen van de penning 100 
jaar Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Munt- en Penningkunde stemde ze toe. 
Op een warme lentemiddag zaten we 
samen op een terras en na een gezellige 
conversatie begonnen we - toch wat 
onwennig- aan 'het interview'. 

Marianne is geboren op 10 juni 1945. 
Ze bracht haar jeugd door in Den Haag en 
ging daar eveneens naar de middelbare 
school. Ze kon al jong mooi tekenen en 
won ook prijzen, maar haar liefde ging 
toen meer uit naar toneelspelen. Hoofd
rollen in toneelstukken op de middelbare 
school en ook later, zo tussen haar 15e en 
21e jaar, daarin heeft ze zich kunnen 
uitleven. Toch koos zij voor de niet-verbale 
kunst. Haar opleiding kreeg ze aan de 
R.K.-Leergangen te Tilburg (1966-19Ó8) en 
aan de Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam, afdeling beeldhou
wen (1968-1972). Tot nu toe had ze exposi
ties in plaatsen als Oisterwijk, Amsterdam, 
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Laren, Utrecht, Maastricht, Ede, plus een rei
zende tentoonstelling van de Nederiandse 
Kunststichting door geheel Nederland. Haar 
recente tentoonstelling in Ede (januari 1991) 
gaf een overzicht van 10 jaar penningwerk. 
In het buitenland nam zij deel aan Fidem-
exposities te Helsinki (1973), Krakau (1975), 
Budapest (1977), Lissabon (1979), Florence 
(1983), Stockholm (1985) en Colorado 
Springs (1988) en Helsinki (1990). Twee 
maal achter elkaar heeft zij de Uriot-prijs ge
wonnen op de Rijksacademie te Amsterdam. 

Van oorsprong is Marianne Letterie 
beeldhouwer, maar het beeldhouwen raakt 
momenteel wat op de achtergrond: zij 

legt zich thans voornamelijk toe op het 
maken van penningen en dat vindt ze heel 
spannend. Letterie heeft ruim een jaar door 
India gereisd en zich daar thuis gevoeld. 
Zelf straalt ze ook wel iets Oosters uit met 
haar donkere ogen en zwarte haar. Ze heeft 
een melodieuze stem en lijkt heel ntstig. 
Toch brandt er een vuur onder dat rustige 
uiterlijk en dat kan ineens oplaaien. Op de 
vraag hoe haar houding is tegenover de 
tweedeling figuratief-abstrakt komt er dan 

Huuvlijkspenning, 
1975 (83mm) 



ook een \iirig betoog: Het is in feite voor mij 
wat te eenvoudig om te zeggen: figuratief of 
abstrakt. Iemand wil zich uitdmkken in 
materie. Hij kan een aantal media gebmi-
ken: stem. lichaam, puur schrijverstalent, 
verf, textiel, steen, gebed. Alles is een vert
aling van iets wat nog niet in de materie is. 
maar wel in de materie moet komen. Dus 
gaat het in de eerste plaats om de kwaliteit 
van je taalgebruik en de kwaliteit van je 

taal. je spreekt door middel van je medium 
waarmee je iets wilt uitdrukken. Met muziek 
heb je veel mogelijkheden tot uitdrukking 
maar voor steen geldt toch ook het gezegde 
'In elke steen is een Boeddha, maar jij moet 
hem er uithalen'. Ik zelf heb voorkeur voor 
klei. steen of hout. Op de tweede plaats komt 
pas brons. Ik raak ontroerd door de tekst 
van een lied: 

Geboorte van Iris. 
1981 (93mm) 

Maatschappij voor 
Letterkunde, 1975 
(55mm) 
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Het sluimert in de steen, 
het ademt in de plant, 
het leeft in het dier, 
het denkt in de mens. 

Op de vraag hoe ze haar opdrachten krijgt 
en of ze er op uit gaat om opdrachten te 
verkrijgen zegt ze dat dit heel verschillend 
is. Ze gaat er niet op uit. De mensen ken
nen haar werk en komen naar haar toe: de 
ene opdracht lokt vaak weer de volgende 
uit. Als we werk van haar willen bewonde
ren kunnen we dat doen op het Koninklijk 
Penningkabinet in Leiden, maar ook in vijf 
musea in Japan. Voor de Vereniging voor 
Penningkunst ontw-'ierp zij Alice in wonder-
landiWd) en NielsHolgersson (1985).' 
Aan publiciteit doet ze niet. 

Penningen bevinden zich aan het ene 
uiteinde van het beeldenspektrum. Werkt ze 

Kjmologenclub. 1988 
(36mm; geslagen hij 
Kon. Begeer) 

Eternal spiral dance, 
1981-1982 (69mm) 
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JUBILEUMPENNING 1992 VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS 
GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE 

De bronzen jubileumpenning (93 mm) van het Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 
vervaardigd door Marianne Letterie, is te verkrijgen voor zowel leden als niet leden. 
Tot 1 februari 1992 is de penning tegen een gereduceerde prijs te bestellen. 
De aflevering van de penningen, die voor 1 februari 1992 zijn besteld, vindt plaats tijdens de jubileum
bijeenkomst van 11 tot 14 juni 1992 te Amsterdam. Indien de penning moet worden toegestuurd dient 
het bedrag met ƒ 10 per penning ten behoeve van de porti te worden verhoogd. Dit geldt tevens voor 
alle penningen die na 1 febaiari 1992 worden besteld. De penning kan tevens geleverd worden in een 
speciaal étui, de extra kosten hiervoor bedragen ƒ 15. 

prijzen van de jubUeumpenning 
voor leden: voor niet-leden: 

penning (prijs tot 1-2-1992) * ƒ 125 (evt. verzendkosten ƒ 10) ƒ 150 (evt. verzendkosten ƒ 10) 
penning (prijs na 1-2-1992) ƒ l60 (incl. verzendkosten) ƒ 185 (incl. verzendkosten) 
.speciaal étui ƒ15 ƒ 15 
* slechts 2 exemplaren per persoon, méér exemplaren tegen de na 1-2-1992 geldende prijs. 

Bestelling uitsluitend door overschrijving van het bedrag op girorekening 31187 t.n.v. Penningmeester 
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde, Joh. Verhulststraat 77,1071 MV Amsterdam. 

betaling = bestelling! 
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ook aan het andere uiteinde: monumentale 
kunst? Neen, hoewel ze stenen reliëfs ge
maakt heeft voor een school in Harderwijk 
en een reliëfportret van W.A. Mozart voor 
het Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht 
vindt ze eigenlijk toch niet dat zij monu
mentaal werkt. Wel heeft haar werk affiniteit 
met de architektuur. Ze noemt de pennin
gen voor de badplaats Kijkduin,- het stad
huis te Den Haag en gemeente Haarlem.-^ 
Ook landschapskunst is in haar werk terug 
te vinden: zie o.a. Iris en Alice en een surre
alistisch landschap bij de penning over 
aardwetenschappen.'' Voor industrial design 
heeft ze tot op zekere hoogte wel interesse. 
Op de vraag welke kunstenaars haar het 
meest inspireren komt als verrassend ant
woord: de pottenbakkerskunst der Hopi-
indianen evenals de Indiase beeldhouw
kunst. Maar ook in de Europese renaissance 
is ze zeer geïnteresseerd. Ziet ze zichzelf 
als behorend tot een bepaalde school of 
richting? Neen, niet persé. Zij vindt ook dat 
er, als er in de loop der jaren al een bepaal
de ontwikkeling in haar werk heeft plaats 
gevonden, dit niet zozeer de kwaliteit 
betreft. Als ze wat ouder werk terugziet, is 
dat naar haar mening ook sterk. Door de 
vele opdrachten raakt het vrije werk echter 
op de achtergrond. Door de opdrachten 
kom je echter met werelden in aanraking, 
die aanleiding kunnen zijn tot vernieuwing 
en ontdekking. 

In welke richting zal ze in de toekomst 
gaan werken, of zou ze graag willen gaan 
werken? Welke opdrachten lopen er ? Ze wil 
er niet veel over vertellen. Ze is bezig voor 
Elsevier Science Publishers, met een ex li
bris en met vrij werk in steen, maar nog
maals: liever geen verder kommentaar. 

Dan, we zitten al enige uren te praten en 
het wordt wat frisser, praten we nog even 
over de Jubileumpenning. Hoe is het 
ontwerp tot stand gekomen? Nu kijkt ze 
me lachend aan. ]e weet het, het eerste 
ontwerp was klassiek met een Romeins -
schip en Romeinse geldwisselaars met 
romeinse munten. De keerzijde was 
een renaissance-penning en speelde 

zich te weinig afin het Koninkrijk der 
Nederlanden. Dat kan ik beamen, ik weet 
wel dat mevrouw Van der Meer het een 
prachtige penning vond voor bijv. een 
archeologisch genootschap. 

De huidige jubileumpenning vertoont 
op de voorzijde naast de tekst KONINKLIJK 

GENOOTSCHAP VOOR MUNT- EX PENNINGKUXDE CCn 

tweetal leeuwen met een vuurijzer, ontleend 
aan de beeldenaar van een Bourgondische 
munt van 1474 en later; de voorstelling 
wordt gecompleteerd met een rank 
penningkruid met twee bloemetjes en een 
detail van een lelie, welke verwijst naar de 
fiorino d'oro, een voorioper uit Florence 
van onze gulden. Op de andere zijde zien 
we een nobel, een Nederlandse munt uit 
1482-1489 met de afbeelding van een schip, 
vergezeld van het Genootschaps-devies 
CONCORDIA RES PARV̂  CRESCVNT met pijlen
bundel en de tekst EEL̂ WFEEST 1992; de pijlen
bundel ziet er op de penning uit als een 
windroos. Op de vraag of ze meer varianten 
gemaakt heeft en wat er gebeurt met de 
niet-gebruikte ontwerpen, vertelt ze dat ze 
heel veel schetsen gemaakt heeft, o.a. een 
ontwerp met een muntgewichtdoosje, maar 
die schetsen hebben we niet gezien. De niet 
gebruikte schetsen en ontwerpen kunnen 
weer dienen als inspiratie voor andere op
drachten. 

Ik vraag en krijg nog een lange lijst van 
penningen die in opdracht gemaakt zijn en 
dan gaan we naar binnen. Ruim drie uren 
hebben we samen gesproken en de tijd is 
omgevlogen. We drinken koffie, mijn echt
genoot voegt zich bij ons en na wat ont
spannen gebabbeld te hebben, wordt 
Marianne naar haar woonplaats Amsterdam 
teruggebracht. Ik wuif haar na en denk 
Marianne Letterie, een bijzonder begaafde 
kunstenares. • 

^ De Beeldenaar \0 
(1986) 429 

^ De Beeldenaar U 
(1987) 117 

' De Beeldenaar 9 
(1985) 171 

•* De Beeldenaar 12 
(1988) 
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" HÈT ADRES VOOR 
IEDERE VERZAMELAAR 

De naam Robert Schulman staat voor betrouwbaarheid. 
Alle door ons verkochte voorwerpen garanderen 

wij op echtheid en kwaliteit. Met gedegen advies staan 
wij zowel beginnende als gevorderde verzamelaars 

graag terzijde.U kunt bij ons terecht voor: 

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

PENNINGEN Van de Renaissance tot ± 1940. Geen moderne 
commerciële uitgaven. 

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

TAXATIES Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en 
verkoop. 

PRIJSLIJSTEN Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten. 

MANCOLIJSTEN U krijgt bericht over nieuwe aanwinsten waar uw interesse 
naar uitgaat. 

S M 

^ ^ 

ROBERT SCHULMAN 
Numismatiek meer dan een eeuw familietraditie. 

NAARDERSTRAAT 67 • 1251 BG LAREN (NH) • TEL. 02153-10056 • FAX 02153-89749 

• • 
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De iconografie van de 
19e-eeuwse prijspenning 

In de periode 1808 tot 1888 is in Nederiand 
een veertiental tentoonstellingen van natio
nale nijverheid gehouden, die van groot 
belang zijn geweest voor de ontwikkeling 
van de negentiende-eeuwse nijverheid.' 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van 
deze tentoonstellingen was het stimuleren 
van de nationale industrie, hetgeen onder 
meer bereikt werd door het toekennen van 
prijzen in de vorm van prijspenningen. Het 
beeld dat de penningen uit met name de 
tweede helft van de negentiende eeuw te 
zien geven, is vanuit iconografisch oogpunt 
hoogst interessant, omdat het illustratief is 
voor de ontwikkeling van de nijverheid uit 
deze periode, In het hierna volgende zal in
gegaan worden op een twaalftal penningen 
die aan de bekroonden van nationale nijver-
heidstentoonstellingen werden uitgereikt. 
Daarnaast zal een drietal penningen worden 
besproken die als tentoonstellingssouvenir 
uitgegeven werden. 

De eerste prijspenning die hier ter sprake 
komt, is die welke vervaardigd werd ter 
gelegenheid van de eerste nationale nijver-
heidstentoonstelling die in 1808 te Utrecht 
plaatsvond. Het ontstaan van deze penning 
kent een lange en moeizame geschiedenis, 
die dankzij bewaard gebleven archiefstuk
ken grotendeels gereconstaieerd kon wor
den. Aangezien van de meeste 
prijspenningen de ontstaansgeschiedenis 
niet meer te traceren vak, zal de totstandko
ming van de penning van 1808, die ook 
voor de tentoonstelling van 1809 werd ge
batikt, hier integraal worden weergegeven, 

In april 1808 - de tentoonstelling liep 
toen reeds ten einde - werd door de minis
ter van Binnenlandse Zaken, die belast was 
met de organisatie van de tentoonstelling, 
aan de Amsterdammer S. van der Goen Bz, 
de opdracht gegeven tot de vervaardiging 
van de stempel voor de uit te reiken gou

den en zilveren medailles, waarvoor hij 
een honorarium van ƒ 500 zou ontvangen.^ 
De kwaliteit van de stempel voor de gou
den medaille die door Van der Goen naar 
een hem ter hand gesteld ontwerp werd 
uitgevoerd, liet echter veel te wensen over. 
Bij het eerste gebruik sprong de stempel, 
zodat Van der Goen verzocht werd vóór 
28 december van datzelfde jaar een nieuw 
exemplaar af te leveren. Tegelijkertijd kreeg 
hij te horen dat de opdracht voor de stem
pel van de zilveren medaille, die overigens 
beduidend groter was dan de gouden, werd 
teruggenomen. De vervaardiging hiervan 
werd nu toevertrouwd aan Hendrik de Heus 
(1764-1836), die daarvoor een bedrag van 

TITUS M. ELIENS 

' T..M, ELl'ÉNS Kunst 

Nijverheid Kunst
nijverheid. De natio
nale nijverheidsten-
toonstellingen als 
spiegel van de Neder
landse kunstnijver
heid in de negen
tiende eeuw 
(Zutphen 1990) 

^ Algemeen 
Rijksarchief Den 
Haag, Binnenlandse 
Zaken [voortaan te 
noemen: ARA, BiZa] 
1795-1813, inv, 605 
(27-4-1808 nr 9) 

Prijspenning 
1808/1809 (zilver, 
65 mm; KPKh 
het hier getoonde 
exemplaar is in 
1808 uitgereikt aan 
de Amsterdamse 
stoffenfahrikant 
J. Lamste. Wed. 
P. van Walree en 
Comp 
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* All\, BiZa 1795-
1813, inv. 628 (6-12-
1808 nr 6 en 12-12-
1808 nr 30) 

^ In 1814-1816 
werden in de fabriek 
van De Heus ootc 
koperen munten voor 
Nederlands-Indië 
gemaakt: c. SCHOLTHX 
De munten van de 
M'derlandsche ge-
biedsdeelen overzee, 
1601-1948 
(.•taisterdam 1951) 
88-89 nrs 628-634 

' .ARA. BiZa 
1795-1813. inv. 645 
(10-4-1809 nr 15) 

* ARA. BiZa 1795-
1813. inv. 649 (17-5-
1809 nr 2) en inv, 654 
(28-6-1809 nr 1) 

' De Heus diende 
voor de vervaardiging 
van de twee stalen 
stempels uiteindelijk 
een declaratie van 
ƒ406,14 in: ARA, BiZa 
1795-1813. inv. 654 
(28-6-1809 nr 1) 

« ARA. BiZa 1795-
1813. inv. 662 
(2-9-1809 nr 13) 

'' .W.T.C.F.N. N.\HLTS 

Histoire mimismati-
que du Royaume de 
HoUande (Amsterdam 
1858) nr 62-63: 
I. DiRKS Penning-
kundig repertorium. 
Mededelingen ter 
aaimtUing van de 
penningifexhiedenis 
der Sederlcinden. IV 
(Ix-euwarden 1891) 
nrs 2710-2711 

ƒ 300 ontving.'* De Heus was eigenaar 
van de in Amsterdam gevestigde fabriek 
'De Yver' waar Zilver, Plated, Verguld en 
Koper Militaire en andere Manujactuuren 
geproduceerd werden. Het vervaardigen 
van een stempel zal derhalve een kolfje 
naar zijn hand zijn geweest.̂  

Echter ook de levering van het nieuwe 
exemplaar voor de gouden medaille liet 
lang op zich wachten. Toen Van der Goen 
niettegenstaande herhaalde mondelinge 
lastgevingen in april 1809 de stempel nog 
steeds niet vervaardigd bleek te hebben, 
werd de opdracht ingetrokken met last, 
om binnen den tijd van acht dagen, aan 
de ministerie restitueren en ingereedepen
ningen op te leggen, de (...) ontvangen twee 
honderd gulden.^ Deze laatste eis werd later 
ongedaan gemaakt, vanwege onder meer de 
weinig florissante financiële situatie waarin 
Van der Goen bleek te verkeren.^ Ook deze 
opdracht ging weer naar De Heus, die te
vens verzocht werd de drie benodigde gou
den penningen te vervaardigen, te graveren 
en van een doosje te voorzien. Hij zou hier
voor een bedrag van ƒ 300 ontvangen.' 

Prijspenning 1820/ 
1825 (zilver 60mm: 
KPK): dit exemplaar 
is in 1825 uitgereikt 
aan de in Franeker 
woonachtige instru
mentmaker B. Eisma 
van derBildt 

De lange weg die het ontstaan van deze 
penning moest afleggen, was er de oorzaak 
van dat de penning van 1808 tegelijkertijd 
met die van 1809 aan de bekroonden werd 
uitgereikt. 
Zoals gezegd, was het ontwerp van de pen
ning die ter gelegenheid van de in 1809 te 
Amsterdam gehouden nationale nijverheids-
tentoonstelling werd uitgeloofd, hetzelfde 
als dat van 1808. Deze penningen, vijf gou
den en 25 zilveren, werden door de 
Amsterdamse medailleur Hendrik Lageman 
vervaardigd.*̂  Voor het schroeven van de 
gouden penningen ontving hij ƒ14 en voor 
de zilveren ƒ8 per stuk, terwijl hij voor het 
graveren en leveren van een doosje per 
exemplaar ƒ6 kreeg. De in 1808 en 1809 
uitgereikte prijspenning toont aan de voor
zijde het wapen van Lodewijk Napoleon, 
bekroond door een helm en omhangen met 
de keten van de Koninklijke Orde van de 
Unie. Het wapenschild is geplaatst op twee 
gekruiste scepters met hand en kroon, in
signes van het koningschap; aan beide 
zijden houdt een hand het zwaard van de 
Connétable de France omklemd. Het geheel 
is geplaatst tegen een wapenmantel die 
wordt gedekt door de koninklijke kroon 
en omgeven door de tekst LODEWIJK NAPOLEON 

KONING VA.\ H0LL\.\D BESCHER.MER DHR VOLKSVllJT 

De keerzijde laat rond een leeg veld een 
lauwerkrans zien en het omschrift BELOONING 

VAN HOLLANDSCHE NIJVERHEID. Zowcl voor- als 
keerzijde voeren het teken van de bij, het 
keizeriijke embleem dat de heraldische lelie 
van de Bourbons verving.' 

• Het is niet toevallig dat de voorzijde 
door het wapen van Lodewijk Napoleon ge
sierd wordt. Tijdens zijn korte koningschap 
van Nederland (1806-1810) heeft deze er al
les aan gedaan om de nationale nijverheid 
te stimuleren. Het was eveneens aan hem 
te danken dat het van oorsprong Franse 
verschijnsel van de nationale nijverheidsten-
toonstelling in het toenmalige Koninkrijk 
Holland geïntroduceerd werd. 

Tijdens de vereniging van Nederland met 
België (1814-1830) werden er drie tentoon
stellingen gehouden. Aan de bekroonde 
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inzenders van de twee eerste, die in 1820 
te Gent en 1825 te Haariem plaatsvonden, 
werd een penning met hetzelfde ontwerp 
uitgereikt. Deze was ontworpen door 
J.P.Braemt (1796-1864), die sinds 1831 als 
hoofdgraveur verbonden was aan de Munt 
te Baisse!, waar de penning voor de Gentse 
tentoonstelling ver\'aardigd werd. De pen
ning voor de Haarlemse tentoonstelling 
werd te Utrecht geslagen. Dit blijkt uit een 
Koninklijk besluit van 4 maart 1825, waarin 
bepaald werd dat aan de muntmeester te 
Utrecht de opdracht zou worden gegeven 
om op de stempel van 1820 naast 15 gou
den ook 120 zilveren - later verhoogd tot 
170 - en 200 bronzen medailles te slaan. 
Hij zou hiervoor een bedrag van ƒ 5.700 
ontvangen.'" De uit Den Haag afkomstige 
kunstdraayers C. Bezanger en Chr. Harloff 
leverden de doosjes voor de medailles." 

De voorzijde van de penning toont ons 
een allegorische voorstelling van Nederiand 
in de gedaante van een op een podium tro
nende gekroonde vrouw in antieke kleding, 
die met haar linkerhand op het wapenschild 
van Nederland steunt, terwijl zij met haar 
rechterhand een gevleugelde, naakte jonge
ling bekroont.'- Deze jongeling, die als zin
nebeeld van de Nijverheid dient te worden 
opgevat, houdt onder zijn rechterarm een 
bijenkorf, symbool van de Vlijt, en drukt als 
teken van toewijding zijn linkerhand op zijn 

hart. De op het podium afgebeelde water
kruiken bevatten inscripties met de afgekor
te Latijnse namen SCALDJS van de Schelde en 
RHENus van de Rijn, zinnebeelden van zee
vaart, koophandel en industrie èn bronnen 
van de rechts afgebeelde, tegen een Oranje
boom geplaatste hoorn van overvloed. 
Links boven lezen we de tekst BELGARUIH 

iNDUSTRiAE ('aan de nijverheid van de 
Nederlanders') en beneden de tekst ARTES 
RE\I:MER.4TAE-EX DECRETO REGi.s ('de kunsten 
volgens besluit van de Koning beloond'). 
De keerzijde van de penning bevat een 
lauwerkrans waarbinnen de naam van de 
bekroonde werd gegraveerd.'-^ 

Het ontwerp van de penning die voor de 
in 1830 te Bmssel gehouden tentoonstelling 
werd vervaardigd, was eveneens van de 
hand van Braemt. Het is echter onduidelijk 
of deze penning inderdaad ook is uitgereikt. 

feton 1830 (brons. 
'25mm; KPK) 

Prijspetining 1861 
(zilver, 53mm; KPK) 

l'hjspenning 1830 
(zilver. 47mm: KPK) 

'° In Rijk.smuseum 
Het Koninklijk 
Fcnningkahinet te 
Leiden bevindt zich 
een loden proefslag 
van de penning (inv, 
1.̂ 387) waarop duide
lijk zichtbaar de spo
ren van een stempel-
breuk zijn te zien. 
De signatuur van 
Braemt bevindt zich 
hier midden onder, 
tenvijl deze bij het 
ontwerp van 1825 
tegen de linker 
benedenrand van de 
voorzijde i.s geplaatst. 
Volgens j . DiRüs 
Beschrijving der 
Nederlandsche of 
op Nederland en 
Nederlanders betrek
king hebbendepen
ningen, geslagen 
tusschen november 
1813 en november 
1863. (Haariem 1889) 
nr 164 bevindt de 
signatuur van de 
penning van 1820 
zich eveneens mid
den onder. 

"Chr . Harloff was-
overigens één van de 
deelnemers aan de 
tentoonstelling van 
1825, waar hij ver-
.schillende voorwer
pen van ivoor, palm
en mahoniehout ver
vaardigde voorwer
pen had ingezonden: 
ELIENS (1990) 178 

'^ Volgens p. ciAEYS 
Les médailles 
Gantoises modernes 
1792-1892 {Gmd 
1909) 90 zou de 
afgebeelde vrouw-
een allegorische 
voorstelling van de 
stad Gent zijn, het
geen mij gezien het 
Nederiandse wapen 
erg onwaarschijnlijk 
lijkt 

'*i)iRKs (1889) nr 164 
en 267; A.O. VA.N KERK

WIJK Catalogus der 
verzameling van 
penningstempels aan 
's Rijks Munt te 
Utrecht (Utrecht 1917) 
nr 516 
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J.L. Gl.TOTH 

Histoire numismati-
que de la revolution 
Mge (Hasselt 1844) 
12 nr \1\ 

» DIRKS, I (1889) 
nr338 

' ^GITOTH(1844) 

nr Villen DIRKS (1889) 
nr339 

" DIRKS (1889) 
nr852 

" Zie DIRKS (1889) 
nr 849, 850, 851, 853 
en 854 

" ELiËNS (1990) 68 

aangezien de tijdens de tentoonstelling 
uitgebroken Belgische opstand er de oor
zaak van was dat de tentoonstelling als 
een nachtkaars is uitgegaan. Volgens Guioth 
hebben les événements du mois aoüt (...) 
empeché l'entière distribution de cette 
médaille, qui est rare.^'' 

De voorzijde van de penning toont het 
portret van Willem I met het omschrift 
GUIUELMUS I BELGARUM REX. Op dc kcCrZijde 
is de voorgevel van het tentoonstellingsge
bouw afgebeeld met in het fronton de tekst 
S P Q B INDUSTRIAE ET ARTIBUS MDCCCXXX. Het 
omschrift luidt IWENTAS VTTAM EXCOLLERE PER 

ARTES ('het leven verfijnen door het uitden
ken van kunsten'), het opschrift CIVITAS 
BRuxELLENSis AEDiFicAviT ('door de Baissclse 
burgerij gebouwd'), waaronder de signatuur 
van Braemt. ' ' Het complete tentoonstel
lingsgebouw is te zien op de voorzijde 
van een bronzen jeton, die als herinnering 
aan de tentoonstelling werd uitgegeven. 
De keerzijde draagt het omschrift PREMier 
EXPOSITion DES PRODuits DE I'lNDUSTRJe 

NATIONALE en het opschrift soiraNiR.'^ 

Na de afscheiding van België werden er in 
1847, 1849 en 1852 drie tentoonstellingen 
van nationale nijverheid gehouden zonder 
dat daar prijsmedailles werden uitgereikt. 
Op de daarop volgende tentoonstelling in 

Prijspenning 1866 
(zilver, 55mm; KPK); 
het afgebeelde 
exemplaar is getuige 
een inscriptie op de 
rand uitgereikt aan 
P. Brinkhof. werk-
meester van de 
Utrechtse Kunststeen-

fahriek 

1861 te Haariem, werden voor het eerst 
weer prijzen in de vorm van penningen 
toegekend. Het ontwerp hiervoor was 
van de hand van één van de leden van 
de Maatschappij ter bevordering van Nijver
heid, de organisator van deze tentoonstel
ling. Het modelé is van D. van der Keilen 
(1804-1879) die van 1825-1874 als .stempel-
snijder verbonden is geweest aan de Munt 
te Utrecht. 

De voorzijde van de penning laat de 
personificatie van Nederland zien die met 
haar rechterhand op het Nederlandse wapen 
steunt en in haar linkerhand een lauwer
krans vasthoudt. Daaronder staat 1778, het 
jaar waarin de Maatschappij werd opgericht, 
en de signatuur van de maker. Er omheen 
is het omschrift XEDERLANDSCHE .MAATSCHAPPIJ 

TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID geplaatst. 
De keerzijde draagt een lauwerkrans, onder
broken door drie cartouches, waarin een 
ploeg (de Landbouw), een stoommachine 
(de Nijverheid) en een driemaster (de Koop
handel) staan afgebeeld, de drie bronnen 
van onze welvaart. Onder aan de krans zien 
we het gekroonde wapen van Haariem met 
het devies VICIT VIM \TRTUS ('de deugd over
wint het geweld').'^ Van deze penning be
staat een aantal varianten met verschillende 
op- en omschriften.'** Dat deze penning met 
kwistige hand werd uitgereikt, moge blijken 
uit het aantal bekroonden: van de in totaal 
1284 inzenders werden er liefst 511 onder
scheiden! In een bespreking van de op deze 
tentoonstelling ingezonden voorwerpen 
werd dan ook betekenisvol opgemerkt dat 
eene onderscheiding van zoo velen, (...) het 
kenmerk van onderscheiding [verliest]. ̂ '^ 

De Algemeene Tentoonstelling van Neder-
landsche Nijverheid en Kunst die in 1866 te 
Amsterdam werd gehouden, was een bij
zondere tentoonstelling in de negentiende-
eeuwse reeks aangezien deze keer ook 
voorwerpen van beeldende kunst werden 
toegelaten. De idee die hieraan ten grond
slag lag, was dat de beeldende kunst be
schavend zou werken op de ontwikkeling 
van de kunstnijverheid. De voorzijde van de 
door J. Elion (1842-1893) ontworpen prijs-
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penning vat deze gedachte beeldend samen. 
We zien twee gevleugelde vrouwenfiguren, 
van wie de ene een bijenkorf vasthoudt en 
de andere een fakkel met i:)oven haar hoofd 
een stralende ster: een allegorische weerga
ve van de Nijverheid die door de Kunst 
wordt geleid. Rechtsonder is de signatuur 
van Elion zichtbaar. De keerzijde draagt het 
in een lauwerkrans gevatte opschrift PALEIS 

VOOR voLKSvujT TE AMSTERDAM, de locatie waar 
de tentoonstelling gehouden werd, en het 
OmSChrift .\LGEMeene TENTOONSTELUNG VAN NE-

DERLandsche NpTRHEID EN KUNST ISÓÓ.^'^ In d e 

rand werd de naam gegraveerd van diegene 
aan wie de penning werd uitgereikt. 
Volgens een bericht in een aan 'Wetenschap, 
Kunst en Fraaije letteren' gewijd tijdschrift 
verdiende de penning als kunstwerk ge
kend en geroemd te worden. De figuren 
zijn even schoon van omtrek ais modelé, 
de dunheid der draperie met smaak en 
juistheid uitgedrukt}^ De (onbekende) 
schrijver noemde de eenvoudige en duide
lijke beeldspraak nieuw en kwam tot de 
conclusie dat de kunst van medailleurs veel 
te weinig erkenning kreeg, een visie die he
laas nog niet aan actualiteit heeft ingeboet. 

Prijspenning 1868 
(zilver, 56mm; KPK) 

Twee jaar later vond te Arnhem eveneens 
een tentoonstelling van Nederiandse nijver
heid en kunst plaats. De penning die door 
de - bij de tentoonstelling betrokken -
Arnhemse architect L.H. Eberson (1822-
1889) ontw-'orpen en door de eveneens uit 
Arnhem afkomstige medailleur J.A. de Vries 
(1842-?) gegraveerd was, laat op de voorzij
de alle elementen van een nieuwe tijd zien. 
Onder een ereboog, bekroond door het 
wapen van Arnhem met aan weerszijden 
twee vrouwenfiguren met respectievelijk 
de palmtak van de overwinning en de krans 
van verdienste, zijn onder een stralende zon 
de symbolen van de nijverheid samenge
bracht. In het midden een lokomotief die 
de stoomkracht verbeeldt, rechts daarvan 
een stoommachine als zinnebeeld van de 
industrie en links een schip dat voor de 
handel staat. Op de achtergrond zien we 
telegraafdraden. Aan beide zijden hiervan 
zijn voorwerpen van beeldende kunst, 
nijverheid en wetenschap weergegeven, 
zoals een schilderspalet, bijenkorf en globe. 
Op de keerzijde is het uit hout opgetrokken 
tentoonstellingsgebouw te zien, dat speciaal 
voor deze gelegenheid vervaardigd was, 
waaronder het opschrift TENTOONSTELLING 

GEHOUDEN IN DE MMNDEN JULIJ AUGustus EN 

' " W.K.F, ZWIRRZINA 

Beschiijilng der 
Neilerliiiidsche of 
(lp Xederkiiid en 
M'derlaiiders betrek
king hebl}eiide 
penningen, geslagen 
ran 1864 tot 
M migustus 1898 
(Rotterdam 1902) 
nr70 

^' De Sederlandsche 
5pfftótor (1866) 401 

" ZWIF,RZI.\A ( 1 9 0 2 ) 

n r l l 3 

Prijspenning 1877 
(zilver, 55mm; coll. 
auteur) 
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« ZTIERZINA (1902) 

nr420 

" ZWIERZINA (1902) 

nr421 

" Z«IERZI.\A(1902) 

nr487 

Herinneringsmedaille 
1877 (koper, 24mm; 
KPK) 

Prijspenning 1879 
(brons. 51mm: coll. 
auteur) 

SEPTember 1808. De voorzijde draagt de signa
tuur van Eberson, de keerzijde die van De 
Vries." Van deze penning zijn 14 zilveren 
en 100 bronzen exemplaren ven-'aardigd, 
waarna de stempels gebroken zijn. 

In 1877 werd in Amsterdam de Tentoon
stelling Kunst toegepast op Nijverheid 
gehouden, de belangrijkste in de reeks 
van negentiende-eeuwse nijverheidstentoon-
stellingen. Deze tentoonstelling verschilde 
van al haar voorgangers omdat zij de eerste 
tentoonstelling van nationale nijverheid 
was waar de begrippen kunst en nijverheid 
ondubbelzinnig met elkaar verbonden 
werden. Dit komt eveneens tot uiting in 
de prijspenning van de hand van J.Elion. 
Deze medailleur is erin geslaagd in zijn 
ontwerp op symbolische wijze de essentie 
van de boodschap weer te geven die de 
tentoonstelling hoopte uit te dragen. 

De voorzijde van de penning toont ons 
binnen het omschrift INTERNATIOXALE VCEDSTRIJD 

VAX KUXST-Ni.rvERHEiD AMSTER[)A.M een Werk
plaats waar onder het toeziend oog van 
Minerva, de beschermgodin van de Kunst, 
verschillende takken van nijverheid beoe
fend worden. Op de voorgrond zit een 
kind naar het voorbeeld van een zeventien-
de-eeuwse schenkkan te tekenen. Met dit 
tafereel wordt het belang onderstreept van 

het op jonge leeftijd leren tekenen om zo 
al vroeg een kunstgevoel te ontwikkelen, 
waardoor men later in staat zou zijn goed 
ontworpen voorwerpen van kunstnijverheid 
te waarderen en eventueel zelf te ontwer
pen. De keerzijde draagt binnen het 
omschrift VEREENIGING TER BEVORDERING VAN 

FABRIEK- EN HANDWERKSNijvERHEiD, ter gelegen
heid van wier 25-jarig bestaan deze tentoon
stelling georganiseerd werd, het met de kei
zerskroon getooide wapen van Amsterdam, 
waaronder het jaartal 1877. Hieromheen zijn 
in de gedaante van zeemeerminnen, zuster
lijk verenigd. Kunst en Nijverheid samenge
bracht.--^ Afgezien van deze prijspenning, is 
ook een koperen herinneringsmedaille uit
gegeven van de hand van de Haagse gra
veur S. de Vries (1830-1899). De voorzijde 
hiervan toont het naar rechts gewende 
hoofd van koning Willem III, terwijl de 
keerzijde een afbeelding van het tentoon
stellingsgebouw, het Paleis voor Volksvlijt, 
laat zien.-'' 

Op de tentoonstelling die in 1879 te 
Arnhem plaatsvond, werden ook produkten 
uit de Nederlandse kolonies toegelaten, in 
die tijd een fundamentele pijler van de 
nationale economie. De door N. van der 
Waals ontworpen en door J.Elion gemodel
leerde prijspenning toont ons dan ook alle 
elementen van deze tentoonstelling van 
Nederlandse en koloniale nijverheid. Op de 
voorzijde wordt Nederland verbeeld door 
een vrouw met in haar rechterhand een ha
mer, steunend op een aambeeld. Daarnaast 
zien we een stoommachine, anker en rad, 
de symbolen van industrie, handel en 
scheepvaart. Broederiijk op haar schouder 
steunend, wordt zij geflankeerd door een 
Indische man met in zijn linkerhand suiker
riet, aan zijn voeten een mand met tabaks
bladeren en op de achtergrond een kam-
pong. Daaronder het opschrift VERDIENSTE 
terwijl het omschrift TENTOONSTELLING VAN 

NEDERLANDSCHE EN KOLONIALE NIJVERHEID ARNHEM 

1879 luidt. De keerzijde draagt een lauwer
krans met ruimte voor een inscriptie.^' 

Deze tentoonstelling ging gepaard met 
een internationale wedstrijd, waarvoor door 
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Van der Waals eveneens een prijspenning 
ontworpen is. De voorzijde hiervan toont 
ons een lauwerkrans waaronder een bijen- . 
korf, symbool van de nijverheid, waartegen 
de wapens van Nederland en Arnhem ms-
ten, geflankeerd door talrijke voorwerpen 
van nijverheid. De keerzijde van deze door 
Elion gemodelleerde penning is gelijk aan 
de keerzijde van het hiervoor besproken 
exemplaar.̂ ^ Ook voor deze tentoonstelling 
werd een tinnen herinneringspenning uitge
geven, ontworpen door de Arnhemse me-
dailleur De Vries. Deze penning draagt op 
de voorzijde een afbeelding van de stede
maagd van Arnhem met het wapenschild 
van die stad. Op de achtergrond is het 
tentoonstellingsgebouw zichtbaar en op de 
voorgrond voorwerpen van kunst, weten
schap en nijverheid, zoals een zuil, globe en 
bijenkorf De keerzijde draagt eveneens het 

opschr i f t TENTOONSTELLING VAN NEDERLANDSCHE 

EN KOLONIALE NIJVERHEID ARNHEM 1879.^' 

De laatste nationale nijverheidstentoonstel-
ling die in de negentiende eeuw gehouden 
werd, was de Nationale Tentoonstelling 
van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid te 
's-Gravenhage in 1888. Deze tentoonstelling 
was in het leven geroepen om de vorderin
gen te meten die de nijverheid sinds de 
tentoonstelling van 1877 gemaakt had. 
Erg succesvol kan de gebeurtenis echter niet 
genoemd worden. Dit blijkt zeer duidelijk 
uit het aantal ingezonden voorwerpen waar
van slechts ruim één derde tot de categorie 
nieuwe kunstnijverheid behoorde, welke 
categorie in feite toch het hoofddoel van de 
tentoonstelling vormde. 

Het lijkt wel of Bart van Hove (1850-
1914), de ontwerper van de prijspenning 
en latere hoogleraar aan de Rijksakademie 

te Amsterdam, dit voorvoeld had. De voor
zijde van deze zeer traditioneel opgevatte 
penning draagt onder een stralende ster een 
barok aandoend tafereel van een gevleugel
de godin met lauwerkrans en palmtak, de 
tekenen van bekroning, en een putto die de 
loftrompet blaast. Rechts onder zien we de 
signatuur van de maker, terwijl het omschrift 
de naam en datum van de tentoonstelling 
draagt. De keerzijde is voorzien van een 
lauwerkrans en ruimte voor een inscriptie, 
met tegen de benedenrand de vermelding 

BEGEER UTRECHT.̂ ** 

Met deze penning - én tentoonstelling -
werd de klok als het ware teruggezet. Door 
de verwerking van de klassieke motieven 
en het gemis aan moderne symbolen sluit 
het ontwerp van de penning aan bij de 
prijsmedailles die aan het begin van de 
eeuw gemaakt werden en onderscheidt zij 
zich van penningen als die van 1861, 1868 
en 1879, waarop de tekenen van een nieu
we tijd zeer manifest aanwezig zijn.̂ ' » 

Prijspenning inter
nationale wedstrijd 
1879 (brons, 51mm, 
KPK) 

2^ ZVilERZINA ( 1 9 0 2 ) 

nr 488, Daarnaast is 
er nog een penning 
die als dank aan het 
bestuur en de jiir>' 
van de tentonstelling 
is uitgereikt. Deze 
heeft de voorzijde 
van nr 487 en een 
keerzijde die gelijk is 
aan de voorzijde van 
488: zie zwiERziN.A 
(1902) nr 489 

^''ZWIEEZIXA(1902) 

nr486 

^'Z«IERZINA(1902) 

nr 786 

^' Het zij hier 
overigens opgemerkt 
dat het oeuvre van 
Ban van Hove nog 
geheel binnen de 
19e eeuwse klassieke 
beeldhouwtraditie 
paste. 

Herinneringsmedaille 
1879 (tin. 33mm: 
coll. auteur) 
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Vakantie, wijn en numismatiek 

L.MJ. BOEGHEIM 

Halve Schilling, gesla
gen Ie Cochem 

Halve Schilling, gesla
gen te Trier 

Aan de Moezel, ongeveer halverwege 
Koblenz en Trier, ligt Cochem. Voor vele 
toeristen vormt de stad een bekend en 
geliefd reisdoel, niet alleen vanwege de 
fraaie omgeving maar ook voor de in mime 
mate verkrijgbare uitstekende wijnen. 
De stad is voortgekomen uit een Keltische 
nederzetting. 'Cuchaima' wordt voor het 
eerst vermeld in een oorkonde van 866, 
bewaard in de abdij van Prüm. 

De kern van Cochem wordt ook thans 
nog gevormd door een burcht, omstreeks 
970 gesticht door Ehrenfried, zwager van 
koning Otto I (936-973). Afwisselend op 
deze burcht en het slot te Klotten, ongeveer 
drie kilometer stroomafwaarts van Cochem, 
zetelden tot in de 12e eeuw de Rijnlandse 
Paltsgraven. Hieraan kwam een einde toen 
koning Konrad III in 1151 de grafelijke be
zittingen Klotten en Cochem aan Paltsgraaf 
Hermann von Stahleck ontnam.Voor zover 
uit muntvondsten bekend, hebben noch 
de Karolingers, noch de Paltsgraven, noch 
de aartsbischoppen van Trier in Klotten 
gemunt. 

Op grond van een tweetal, naar later bleek, 
valse oorkonden is een munt toegeschreven 
aan Richeza, een dochter van Ehrenfried, 
die gehuwd was met de Poolse koning 
Mi&szko II (1025-1034). Na de dood van 
Mieszko werd Richeza uit Polen verdreven 
en keerde ze naar haar geboortestreek te
rug. Zij zou in Klotten munten hebben laten 
slaan met het omschrift DENARI\'S LEVIS, welke 
echter nooit zijn teaiggevonden, Richeza 
deed een aantal schenkingen aan het kloos

ter Brauweiler bij Keulen en het is zo goed 
als zeker dat hiervan een oorkonde heeft 
bestaan. Deze oorkonde blijkt echter te 
zijn verdwenen. Bij de ontdekking van de 
verdwijning zal men er toe zijn o\̂ ergegaan 
valse oorkonden op te maken teneinde de 
verkregen rechten zeker te stellen. De valse 
oorkonden, bekend als 'Trauweiler 
Falschungen' dateren van omstreeks 1150 
en zijn dus een eeuw jonger dan de feiten 
waarop ze betrekking hebben. Deze oor
konden, bevestigd door koning Hendrik III, 
blijken aanwijzingen te bevatten betreffende 
een muntslag in Klotten. Er is sprake van 
een gebouwen-complex dat werd aange
duid als traditio cum nioneta et mercatu 
en er wordt gesteld, dat de inkomsten van 
dit munthuis bestemd waren voor de abt 
en broeders van het Brauweiler klooster. 
Ook is er sprake van moneta en denarius 
levis. dus 'geld' en 'lichte penning'. Hoewel 
het zeker is dat beide oorkonden vals zijn 
doet zich de vraag voor welke bedoelingen 
de vervalser met vermelding van deze 
muntbepalingen kan hebben gehad. Nu kan 
de betekenis van begrippen als moneta en 
denarius levis verschillen. Moneta wordt 
niet alleen gebezigd in de betekenis van 
'geld slaan', maar kan ook 'geld wisselen' 
betekenen. De betiteling denarius levis zou 
dan als een waardeaanduiding moeten wor
den gezien. Beide begrippen komen voor 
liij het verlenen van marktrechten en het is 
bekend dat Klotten omstreeks 1150 al een 
marktplaats was. Deze markt bestreek een 
groot achteriand, daar het grondbezit van 
Cochem-Klotten zich uitstrekte tot op de 
Hunsrück en enkele tientallen nederzettin
gen omvatte. Dit gebied vormde een barriè
re tussen het Nieder- en Oberstift, de beide 
delen van het aartsbisdom Trier. De talrijke 
bezittingen zullen door een flinke agrarische 
productie ongetwijfeld tot het instellen van 
de markt in Klotten hebben geleid. Met de 
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groei van de markt, waarvan het bestaan 
zelfs tot 1373 kan worden nagegaan, nam 
de behoefte aan geld als nülmiddel toe, he't-
geen het stichten van een munthuis eventu
eel zou hebben gerechtvaardigd. Maar als er 
een muntatelier geweest zou zijn dan had in 
de oorkonden het mercatum et teloneum et 
moneta (recht van markt, tol en munt-
werkplaats) moeten zijn vermeld, hetgeen 
echter niet het geval is. De schriftelijke 
bronnen laten dan ook niet toe aan het 
woord Moneta de betekenis van munt-
werkplaats toe te kennen. Eerder zal een 
wisselbank zijn bedoeld, zoals die vooral 
in marktplaatsen veelvuldig voorkomen. 
Moneta resp. denarius levis zou dan geen 
aanduiding van een munttype zijn, doch 
betrekking kunnen hebben op de ter plaat
se geldende koers. 

Van 1151 tot 1294 bezat Cochem een 
koninklijke tol. Zou er in Klotten een 
munthuis hebben bestaan, dan kan deze 
in de tweede helft van de twaalfde eeuw 
naar Cochem zijn verplaatst. Omdat de 
burchten in Cochem en Klotten aan één 
heer toebehoorden en de tol in Cochem lag, 
is het waarschijnlijk dat ook het muntbedrijf 
in Cochem werd ondergebracht. Dit is geen 
loze veronderstelling, want er bestaan wel 
degelijk enige concrete aanwijzingen. 
Uit een oorkonde van Lodewijk van Beieren 
uit 1322 blijkt in ieder geval dat kort vóór 
1294 een munthuis in het verenigd bezit 
van Cochem en Klotten geweest is. Er 
bestaat een pfennig met een adelaar, die 
een sleutel vasthoudt, een attribuut dat 
aan de Heilige Petrus was voorbehouden. 
Wellicht is deze munt geslagen in Boppard 
of Cochem als zetel van de Paltsgraven, 
maar hieromtrent bestaat geen enkele 
zekerheid. 

In 1294 verpandde graaf Adolf van 
Nassau het gebied van Cochem uit geld
nood aan Bohemond I, aartsbisschop van 
Trier. In 1298 kwam Cochem definitief in 
het bezit van Trier. Gedurende de l4e eeuw 
zouden de aartsbisschoppen van Trier in 
Cochem hebben gemunt en wel achter
eenvolgens onder Boudewijn (1307-1354), 
Bohemond II (1354-1362) en Kuno (1362-

1388). Betreffende Boudewijn van Luxem
burg beschikken we slechts over gegevens 
uit de periode na 1340. Hij zou de burcht 
hebben vergroot en in 1332 Cochem de 
door moderne historici zeer betwiste stads
rechten hebben verieend. Trierse oorkonden 
maken in de eerste helft van de I4e eeuw 
gewag van de muntplaatsen Boppard en 
Cochem. Volgens Leitzmann had keizer 
Ludwig in 1332 een munthuis in Cochem als 
eigendom van het aartsbisdom Trier erkend, 
doch er waren geen munten van terugge
vonden. In 1341 is voor het eerst sprake 
van een Mark Cochemer Wahrung, hetgeen 
echter niet met zekerheid op geslagen 
geld hoeft te wijzen, temeer daar deze 
aanduiding verder nergens meer voorkomt. 
Boudewijn zou van ca. 1346 tot 1354 halve 
SchiUinge hebben geslagen, uitsluitend voor 
omloop in het Oberstift, waarvan de grens 
werd gevormd door het riviertje de Elz. 
Er bestaat veel overeenkomst met de in 
Trier geslagen halve SchiUinge, maar de 
letter A en de versiering van de kraag van 
de bisschopsmantel wijken af. Ingewijden 
konden hieraan wellicht de oorsprong 
van de munt herkennen; op het stuk zelf 
ontbreekt echter een aanduiding van de 
rnuntplaats. Volgens Noss moet de munt-
plaats dan ook in het Oberstift worden 
gezocht en komt alleen Cochem in aan
merking. Waar het munthuis gesitueerd zou 
zijn geweest, is niet bekend. Misschien zijn 
de munten op de burcht geslagen. 

Beide series, die van Cochem en van 
Trier, worden onder Bohemond van 
Warsberg en Kuno van Falkenstein voort
gezet, eveneens zonder enige muntplaats-
aanduiding. Vanaf Kuno, die in 1364 aan 
Cochem het accijnsrecht verleende, tonen 
deze halve SchiUinge een gewijzigd portret, 
waardoor ze direct van die uit Trier zijn te 
onderscheiden. De muntslag in Cochem 
heeft zich over een periode van ongeveer 
35 jaar uitgestrekt, waarin uitsluitend halve 
SchiUinge werden geslagen. 
Cochem werd in 1688-1689 vrijwel volledig 
verwoest door de Fransen, gevolgd door 
een langzame wederopbouw in de loop 
van de 18e eeuw. Na een nieuwe Franse 
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bezetting vanaf 1796, kwam Cochem in 
181S aan Pruisen. In het begin van de 19e 
eeuw bloeide ook in Cochem het toerisme 
op. De eerste bezoekers waren vooral 
Engelse schilders. De ontwikkeling van het 
vreemdelingenverkeer nam vanaf de derti
ger jaren van de 20e eeuw een grote \iucht 
en bracht Cochem tot welvaart. Voor het 
echter zover was, kreeg ook Cochem het 
nodige te verduren tengevolge van de 

Cochems 
noodgeld 

650 jmr stadsrech
ten Cochem 

250 jaar raadhuis 
Cochem 

Eerste Wereldooriog en de daarop volgende 
inflatie. 

Al in 1916 trad gebrek aan pasmunt op, 
doch in de Kreis Cochem-Zell behoefden 
nog geen noodmunten in omloop te 
worden gebracht zoals zoals elders vaak 
wèl het geval was. In 1918 nam ook de 
behoefte aan hogere waarden toe, waarin 
op 19 november 1918 plaatselijk werd 
voorzien door de uitgifte van biljetten van 
1/2 tot 50 iMark. Vanaf het voorjaar van 
1922 werd ook Cochem door inflatie geteis
terd. Niettemin wist men de emissie van 
inflatiegeld nog tot augu.stus 1923 uit te 
stellen. In totaal zijn uit het gebied van 
Cochem samen met Zeil en Simmern thans 
48 verschillende inflatie-biljetten bekend. 

In de nieuwste tijd heeft het stadsbestuur 
van Cochem enkele gedenkpenningen 
uitgege\en. onder andere een zilveren 
penning ter herinnering aan het 650-jarig 
bestaan van de omstreden stadsrechten en 
een zilveren gedenkpenning vanwege het 
250-jarig bestaan van het in 1689 ver\\'Oeste 

raadhuis, waarvan de herbouw in 
1739 werd voltooid. Tot slot kan, 
om in numismatisch opzicht niet 
onvolledig te blijven, nog vermeld 
worden dat in Cochem ook een 

^ muntvondst aan het licht is geko-

S ; men. In 1857 werden in de bed
ding van de Moezel beneden 
Cochem een aantal middeleeuwse 

» goudstukken gevonden, waaronder 
é i een n-al van Edward III van 

Engeland uit het midden van 
de I4e eeuw. 
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Het exposeren van munten en penningen 

MARI.W SCHARI.OO 

Fliskirisches 
imiseum Basel 11986): 
iveiiUg uitnodigende 
presentatie 

Historisches Museum 
Basel 11986): goede 
afiiis-seling pennin
gen en andere v(x>r-
weipen 

In musea vormen vitrines een welhaast 
ondoordringbare barrière \'oor het genieten 
van numismatisch materiaal. Het publiek 
loopt vaak achteloos langs deze kleine 
vooiiverpen met moeilijk te begrijpen 
afteeldingen en teksten. Munten en pennin
gen zijn gemaakt om in de hand genomen 
te worden, zodat het licht ercnerheen 
kan spelen en elk detail tot zijn recht kan 
komen. Om ze nog een kans te geven in 
de strijd om de aandacht van het publiek 
zijn speciale maatregelen nodig. 

Het volgende overzicht is de schriftelijke 
neerslag van een lezing voor de voorzitters 
van numismatische kringen op 10 maart 
1990. Met het numismatisch jaar 1992 voor 
de deur leek een inleiding over expositie
technieken een zin\()lle zaak. Voor een 
verzamelaar is het inrichten van een 
tentoon.stelling extra moeilijk. Hij heeft de 

achtergrondkennis van zijn verzameling in 
zijn hoofd en kent de sensatie van het 
vastiioLiden van 'zijn' voorwerpen. 
De beste manier om het enthousiasme 
en de liefde voor de verzameling over te 
brengen, is de bezoekers persoonlijk te 
ontvangen, de munten in de hand te geven 
en het verhaal erbij te vertellen. Deze 
utopische situatie kan in tentoonstellingen 
slechts gedeeltelijk worden benaderd. 

Het verhaal en de ruimte 
Een tentoonstelling is een verhaal, verteld 
door voorwerpen. De eerste fase van het 
maken van een expositie is het vaststellen 
van het verhaal. Waar gaat de tentoonstel
ling over. welk verhaal wordt er verteld? 
De lioofdrolspelers in het verhaal zijn in 
dit geval numismatische voorwerpen. Bij 
verzamelingen die opgebouwd zijn rond 
een bepaald thema ligt het onderwerp al 
min of meer voor de hand. In vele musea 
is de verzameling munten en penningen vrij 
willekeurig gegroeid rondom een bepaalde 
kern. In beide gevallen zal er echter een 
keuze uit het beschikbare materiaal gemaakt 
moeten worden. 

Het bedenken van een goed tentoon-
stellingsverhaal op basis van de aanwezige 
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stukken vereist in de eerste plaats een zeker 
afstand nemen. Door op afstand van de 
voomerpen te gaan staan, kan de kwaliteit 
van het verhaal sterk verbeteren. Het is de 
bedoeling om een verhaallijn te onwikkelen, 
waarin de munten en penningen een van
zelfsprekende plaats krijgen. In de praktijk 
lukt het de bezoekers meestal niet om zelf 
het verhaal te ontdekken achter de rijen 
munten. Een onderwerp als Amsterdam 
in de penningkunst is misschien voor ver
zamelaars interessant, maar het publiek zal 
waarschijnlijk meer geboeid worden door 
een verhaal over de Amsterdamse gilden 
en de belangrijke rol van de gildepenningen 
in deze organisaties. Bij de ideeënvorniing 
is het goed zich af te vragen of een tentoon
stelling wel de beste manier is om het 
verhaal te vertellen. Een fotoboek of een 
video kunnen soms geschikter als medium 
zijn dan een expositie. Een verhaal over 
muntmeestertekens is bijvoorbeeld alleen 
in een tentoonstelling te realiseren met 
flinke fotovergrotingen. 

In principe is er geen verschil tussen het 
samenstellen van een expositie in één of 
twee vitrines van de plaatselijke bibliotheek 
of in een grote museumzaal. Het verhaal 
van de expositie en de niimte waarin het 
verhaal verteld wordt, moeten met elkaar in 
evenwicht zijn. Dit betekent dat het verhaal 
kort moet zijn indien er weinig aiimte is, en 
uitgebreider kan zijn wanneer er veel aiimte 
is. De afbakening van het verhaal kan op 
twee manieren tot stand komen; men kan 
enkele hoofdlijnen uit de tentoon te stellen 
objecten destilleren of juist zeer gedetail
leerd ingaan op een deelondei"werp. Een 

voorbeeld: de kern van de muntgeschiede-
nis van de Republiek zou behandeld kun
nen worden door in één vitrine verschillen
de types provinciale munten te tonen. 
Een andere mogelijkheid is stil te staan bij 
de introductie van de provinciale gulden. 
Wanneer er een gehele zaal ter beschikking 
is. kunnen er veel meer aspecten van een 
ondenverp aan bod komen. Bij de uitwer
king van het verhaal is het goed de volgen
de twee motto's voor ogen te houden: in de 
beperki)ig herkent men de meesteren: 
alleen de samenstellers weten wat er is weg
gelaten. Het is zaak om tijdig over de af
metingen van de ruimte en de maat van de 
vitrines te beschikken. Het verhaal kan dan 
precies passend gemaakt worden of er 
kunnen nog oplossingen worden bedacht 
voor aümteproblemen. 

Het bepalen van de doelstelling van 
de expositie is buitengewoon belangrijk. 
De centrale vraag is: Wat zou het publiek 
minimaal mee moeten nemen van de 
tentoonstelling? Een handige leidraad voor 
het formuleren van zo'n doelstelling is de 
volgende: stel. dat het publiek maar één 
minuut over heeft voor een vitrine met 
munten. Wat voor indaik krijgen ze dan 
van de expositie, wat voor sfeer ervaren ze? 
De minimale doelstelling voor de gehele 
expositieruimte van het Penningkabinet is 
bijvoorbeeld, dat het publiek na enkele 
minuten rondkijken in ieder geval het idee 
krijgt dat munten leuk en spannend zijn, 
en dat er een verhaal achter zit. De bezoe
ker kan besluiten of hij het verhaal op dat 
moment wil volgen of dat hij er later nog 
eens voor teaigkomt. 

Bet'estigingssYsteem 
nin hel Koninklijk 
Penningkabinet 
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Teiiloonslelling 
'SchelX'H mei 
gi'kl'.KDiiiiikJijk 
Peiiiiiiiiikahiiiet 
Leiden'i l')S8l: hel 
decor brengt de 
munten tot leien 

De indeling in hoofdstukken 
Zowel het verhaal van de tentoonstelling 
als de ruimte waarin het verhaal zal plaats
vinden, worden ver\"olgens in kleinere 
onderdelen opgesplitst. Voor de bezoeker 
is een verhaal met duidelijke hoofdstukken 
gemakkelijker te begrijpen dan een brij 
van informatie. De samenstellers van de 
tentoonstelling trekken trouwens zelf ook 
profijt van de geleding van de informatie. 
Door te kiezen voor een duidelijke ordening 
wordt de gedetailleerde inrichting een soort 
invuloefening. Elk deelonderwerp krijgt zijn 
eigen plaats in het verhaal en de te expose
ren voorwerpen vallen als het ware vanzelf 
op hun plaats. 

Het is gemakkelijk elk deelonderwerp 
een eigen hoofdstuktitel te geven zodat 
de inhoud voor iedereen duidelijk is. 
Het geleden van het grote verhaal is een 
tijdrovend proces, dat het beste in samen
werking met anderen kan plaats vinden. 
Door discussies met anderen is de samen
steller wel gedwongen zijn ideeën helder 
te formuleren, hetgeen de tentoonstelling 
alleen maar ten goede komt. Een effektieve 
techniek om alle aspecten van het gekozen 
onderwerp in de juiste volgorde aan bod te 

laten komen, is om op een groot vel papier 
zoveel mogelijk trefwoorden te vermelden 
en deze door middel van pijlen aan elkaar 
te verbinden. Het is de kunst om de bij el
kaar horende trefwoorden tot verschillende 
hoofdstukken aaneen te smeden. Opening 
en slot van het verhaal zijn buitengewoon 
belangrijk. Net als in een boek wordt de 
lezer op de eerste liladzijden meegevoerd 
in de sfeer van het verhaal en volgt aan het 
einde een ontknoping. Begin en einde 
van de tentoonstelling dienen duidelijk in 
de Riimte te worden aangegeven. Het is 
immers niet de tiedoeling dat de bezoeker 
het verhaal van achter naar voren leest. 
De duidelijkste manier om de bezoekers 
een leidraad te bieden, is het aanbrengen 
van (grote) cijfers. In dit stadium is het 
brengen van bezoeken aan andere musea 
zeer nuttig. Er zijn voorbeelden genoeg 
van geslaagde dosering van informatie 
en van minder geslaagde experimenten. 
De tentoonstellingen van het Amsterdams 
Historisch Museum en het Nederlands 
Scheepvaartmuseum zijn naar mijn mening 
goede voorbeelden van afgewogen informa
tieverschaffing. 

Na de grove indeling van het verhaal in 
hoofdstukken kan de mimte ingedeeld wor
den. Meestal blijken ruimte en verhaal niet 
naadloos in elkaar te passen. Door bepaalde 
onderwerpen uit te rekken of in te krimpen 
ontstaat uiteindelijk een basisplan. Het op
schrijven en uittekenen van het basisplan is 
een belangrijke stap op weg naar de 
tentoonstelling. Met een basisplan kennen 
alle betrokkenen de uitgangspunten van 
de tentoonstelling. Dit schept duidelijkheid 
en voorkomt misverstanden in een laat 
stadium wanneer er geen tijd meer is voor 
aanpassingen. 

Meestal zal de tentoon.stellingsruimte 
bestaan uit een aantal vitrines met bijbeho
rende muren of panelen. Elke vitrine en 
elke muur is in het basisplan al toegewezen 
aan een bepaald onderdeel van het verhaal. 
De volgende stap is een gedetailleerde 
invTilling per onderdeel. Dankzij het basis
plan zijn de meeste deelonderwerpen, de 
'alinea's' van de hoofdstukken, vrij snel te 
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formuleren. Bij de verdeling van de beschik
bare ruimte over het verhaal wordt het 
beste effekt verkregen door per vitrine of 
per muur zoveel mogelijk één afgerond 
deel te behandelen. Uiteindelijk ontstaat 
een gedetailleerd overzicht van de tentoon
stelling, waarin de plaats van elke munt is 
vastgelegd. 

De presentatie: Het decor 
Het presenteren van een verhaal in een mu
seum is te vergelijken met een theatervoor
stelling. Net als in de schouwburg bepaalt 
het decor voor een belangrijk deel de sfeer 
van de tentoonstelling. Hierdoor komen de 
'hoofdrolspelers' beter tot hun recht. Hoe 
een sfeer te maken die de voorwerpen in 
een kader plaatst, laat zich moeilijk om
schrijven. Wederom kan een bezoek aan en
kele musea zeer verhelderend werken. Door 
te onderzoeken waardoor de sfeer bepaald 
wordt en of er überhaupt sprake is van 
sfeer, krijgt men enig idee van de gebruikte 
technieken. Mogelijk zijn bepaalde onderde
len te gebruiken voor de eigen tentoonstel
ling. Inspiratie voor sfeer kan ook worden 
opgedaan door het lezen of bekijken van 
geïllustreerde boeken over de periode 
of over het gebied van het gekozen onder
werp. Vaak zal blijken, dat een aantal details 
al voldoende accent geven voor het aan
brengen van een sfeervol decor 

De achtergrond van de tentoonstelling 
kan uit verschillende elementen worden 
samengesteld. Beeldmateriaal, ondersteun-
dende voorwerpen, kleuren en niveauver
schillen kunnen allemaal hun bijdrage 
leveren. Kleuren zijn geweldige sfeermakers 
en bovendien op goedkope wijze te ver
werken. Kleur kan worden aangebracht op 
karton, metaal, hout. Stof geeft aan metaal 
een bijzondere verrijking. De kleurtheoriën 
komen voor het exposeren goed van pas: 
donkere kleuren wijken en lichte kleuren 
accentueren. Felle kleuren trekken de aan
dacht: dit kan belangrijk zijn indien de ten
toonstelling bijvoorbeeld gepland is in de 
hoek van een donkere mimte. De kleurkeu
ze wordt in feite bepaald door twee dingen: 
de sfeer die met de kleur wordt opgeroepen 

' en de ondersteuning van de te exposeren 
voorwerpen. Voordat de rollen stof besteld 
worden is het nuttig een proefopstelling te 
maken met enkele te exposeren voorwer
pen en de juiste belichting. 

Beeldmateriaal en andersoortige voor
werpen kunnen het tentoonstellingsverhaal 
geweldig versterken. Daarbij is het belang
rijk zich te realiseren, dat het om ondersteu
nende voorwerpen gaat. De munten en 
penningen blijven uiteraard wél centraal 
staan in de numismatische tentoonstelling. 
De meest eenvoudige manier van 
'illustreren' is het gebaiiken van fotomateri
aal uit plaatjesboeken of uit eigen collectie. 
Kleuren fotokopiën zijn op veel plaatsen te 
maken voor weinig geld. Misschien heeft 
een ambassade of een nationaal verkeers
bureau (gratis) materiaal dat past bij het 
onderwerp. Prijziger is het bestellen van 
foto's of ectachromen bij musea. Het laten 
maken van vergrotingen van foto's van de 
geëxposeerde voorwerpen is een andere 
dure, maar aantrekkelijke optie. In ieder 
geval is het niet meer dan fatsoenlijk om 
de bron van het gereproduceerde materiaal 
te noemen op het tekstbordje. De mogelijk
heden zijn enorm en sterk afhankelijk van 
het beschikbare budget en de plaats van het 
beeldmateriaal in de expositie. Wanneer de 
tentoon,stelling langer dan een maand staat 
verdient het aanbeveling het illustratiemate
riaal met dubbelzijdig tape op stevig karton 
te plakken. Het gaat anders onherroepelijk 
omkrullen. 

Het gebruik van origineel materiaal zoals 
schilderijen, prenten of archiefstukken kan 
een tentoonstelling enorm verrijken. Het 
probleem van belichting wordt echter groter 
naarmate zij dichter in de buurt van munten 
of penningen worden opgesteld (zie hier
na). De ervaring heeft geleerd dat het 
bij elkaar plaatsen van een kopie en een 
originele afbeelding een armoedig effekt 
geeft. Het is beter te streven naar uniformi
teit in het beeldmateriaal: originelen bij 
originelen en kopieën bij kopieën. Het is 
nooit uitgezocht of het oppervlak van 
munten schade ondervindt bij plaatsing op 
foto's. Het is niet onverstandig om dit risico 
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ïeiihiDiisk'lling 
'Reivliiliiiiiiiirgehi'. 
Kuiünklijk 
FeHiiingkabiiiet 
Leidei: (1988), een 
neo-classidstische 
sfeer 

TeiihJoiisU'lliiig 
Schepen mei geld', 
Koninklijli 
Penningliiéinet 
Leiden (1988). 
Het decor brengt de 
munten tot leven 

uit te sluiten bij kostbaar materiaal 
en zeker bij liruiklenen! 

De ondersteunende voorw-er-
pen kunnen op verschillende 
manieren bij het verhaal gezocht 
worden. Er kan een direkte relatie 
zijn met de te exposeren stukken, 
zoals een portemonnee bij munten 
of speelkaarten bij rekenpennin-
gen. Of een minder direkte: een 
munt en een porseleinen kopje 
met dezelfde afbeelding of een 
moderne penning met een beeldje 
van dezelfde kunstenaar. Tenslotte 
kan het materiaal gekozen zijn om 
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de sfeer te benadaikken: een inktstel met 
ganzeveer bij een numismatisch geschrift of 
een in eigen beheer 
gemaakte vrijheidsmuts bij geld uit de 
Franse Revolutie. Niet-ronde voorwerpen 
genieten de voorkeur, gezien de vorm van 
de hoofdrolspelers. De ondersteunende 
voorwerpen zijn op vele manieren te 
vinden. Wanneer de tentoonstelling in een 
algemeen museum plaatsvindt, is er zeker 
het één en ander in huis dat te gebruiken is. 
Het aanvragen van bruiklenen uit andere 
instellingen dient met de grootst mogelijke 
terughoudendheid te gebeuren. Elk museum 
heeft te weinig personeel in dienst en het is 
dus zaak zich goed af te vragen of het 
bruikleen wel strikt noodzakelijk is. Goed 
voorbereide aanvragen met een gedetailleer
de omschrijving van het gezochte voorwerp 
hebben meer kans van slagen dan de alge
mene vraag: 'Hebt u iets op ons gebied ?' 
Een andere mogelijkheid is het inschakelen 
van familie of vrienden. Zij hebben soms 
hobby's of verzamelingen die van groot nut 
kunnen zijn. Plaatselijke antiquairs of win
keliers kunnen ook wel eens helpen, vooral 
wanneer de naam bij de tentoonstelling 
wordt vermeld. 

De presentatie: munten en penningen 
Munten en penningen kunnen - helaas -
alleen in vitrines bekeken worden. 
De vitrines kunnen de meest uiteenlopende 
vormen en formaten hebben, variërend van 
een wissellijst met uitgespaarde rondjes 
tot grote glazen bakken, die niet voor 
numismatische tentoonstellingen gemaakt 
zijn. Omdat het kijken naar munten en 
penningen een inspannende bezigheid 
is die grote concentratie vergt, heeft het 
weinig zin de vitrines vol te stoppen. 

De geledingen van het tentoonstellings-
verhaal kunnen in de vitrine op verschillen
de manieren zichtbaar gemaakt worden. 
De munten of penningen die samen onder
deel vormen van één hoofdstuk worden zo 
dicht mogelijk bij elkaar geplaatst in een 
afwijkend kader. Zo ontstaat in de vitrine 
een ritme van concentratie en ontspanning: 
'schilderijtjes' die de aandacht trekken en 

aistpunten voor het oog. De techniek van 
het 'inlijsten' van groepen voora'erpen kan 
op verschillende manieren toegepast wor
den. Bij zeer platte vitrines komen kleine 
verhogingen of subtiele kleurschakeringen 
het meest in aanmerking; bij vitrines met 
(enige) hoogte kunnen niveauverschillen 
of hele landschappen ingebouwd worden. 
Kleurschakeringen zijn gemakkelijk aan te 
brengen met vellen papier, stroken perspex 
of metaal. Iets meer werk is het bekleden 
van een plankje multiplex met stof. 
Dozen van karton, hout of perspex zijn 
te gebmiken voor verschillen in niveaus. 
Ronde vormen zijn minder aan te bevelen 
dan hoekige, omdat de te exposeren voor
werpen al rond zijn. De keuze zal meestal 
door de financiële mogelijkheden bepaald 
worden. Het is belangrijk om een proefop
stelling te maken in de vitrine zelf Geeft 
de gekozen kleur de te exposeren munten 
en penningen voldoende ondersteuning? 
Hoe langer de expositie duurt, hoe meer 
aandacht er aan de kwaliteit van de onder
grond besteed moet worden. 'Wanneer de 
tentoonstelling minder dan een half jaar 
duurt, is het risico op beschadiging door 
de achtergond van de munten zeer gering. 
Bij opstellingen met een meer permanent 
karakter bestaat het risico van verkleuring 
van de achtergrond. 

Munten en penningen worden vaak 
bevestigd op een schuine achterwand. 
Dit vergemakkelijkt het kijken voor het 
publiek. Bovendien is de aanlichting van 
schuin opgesteld materiaal gemakkelijker 
te verwezenlijken dan volledig horizontaal 
of vertikaal geplaatste voorwerpen. 
Er bestaan verschillende manieren om 
munten op ondergrond of achterwand te 
bevestigen. Tenzij de vitrines op houten 
vloeren staan waar regelmatig schoolklassen 
tegelijk lopen, hoeven plat geëxposeerde 
munten niet speciaal bevestigd te worden. 
Met schuine achterwanden ligt het anders: 
hoe schuiner, hoe steviger de bevestiging. 
Voor zware, grote voorwerpen zoals moder
ne penningen, zijn spijkertjes of stevige 
etalagenaalden nog steeds de beste 
methode. Deze zijn in verschillende kleuren 
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en lengtes te koop. Voor wat lichter mate
riaal en zware voor\verpen die niet te 
schuin worden geplaatst, is er sinds enkele 
jaren een andere oplossing mogelijk. 
Uit dunne, ronde, plastic doosjes met een 
opstaande rand worden taartpunten' ge
knipt. De grootte van de 'taartpunten' wordt 
aangepast aan de diameter van de munt. 
De 'taartpunt' wordt met dubbelzijdig tape 
op de ondergrond vastgezet met het op
staande randje naar beneden. De rand van 
de munt vindt ondersteuning op het randje 
van de 'taartpunt'. Bij zwaarder materiaal 
kan de steun extra stevig worden vastgezet 
op de ondergrond door middel van een 
punaise of een nietje, die van een bescher
mend laagje tape worden voorzien. Er zijn 
enkele voordelen aan deze laatste methode 
van bevestiging verbonden: Geen kans 
op beschadiging door scherpe spijkers of 
naalden, geen storende schaduwen op de 
achterwand van de spijkers, en een grotere 
snelheid bij het inrichten. 

Het probleem van voor- en keerzijde 
De meeste munten en penningen hebben 
een voorzijde en een keerzijde. Volgens 
de conventie worden beide zijden van de 
munt in principe getoond. Dit verlangen 
naar volledigheid komt ongetwijfeld voort 
uit de gewoonte de munten in de hand 
te kunnen nemen. Het is goed zich af te 
vragen of het het tonen van voor- en keer
zijde in een vitrine wel altijd nodig is voor 
een tentoonstellingsverhaal. De bezoekers 
moeten al zoveel informatie tot zich nemen 
dat zij toch niet elke voor- en keerzijde 
afzonderiijk zullen bekijken. 

Alle tentoonstellingstechnieken die 
ontwikkeld zijn om het onmogelijke toch 
mogelijk te maken, bieden schijnoplossin
gen. Soms worden munten tussen twee 
verticale perspex platen geëxposeerd. 
De tentoonstellingsmakers vergeten dan, 
dat de stempelstand van de munten nooit 
'medailleslag' is. Met andere woorden: één 
van de zijden wordt op zijn kop of scheef 
getoond. Verder verwacht men een goed 
geheugen van de toeschouwer. Om de 
keerzijde te zien moet hij omlopen en zich 

herinneren waar de munt van zijn belang
stelling ongeveer hing. Om de stukken 
aan te lichten zijn spots aan beide zijden 
van het perspex gemonteerd. De munten 
worden zo tot donkere rondjes en door het 
glas schijnt een lichtbundel van de andere 
kant in de ogen. Verlichting in de perspex 
strook zelf biedt weinig soelaas; vooral de 
randen van de munt worden dan belicht. 
Elders heeft men de mogelijkheden van 
standaarden met spiegels uitgeprobeerd. 
Gedeeltelijk geldt hierbij hetzelfde bezwaar: 
de stempelstand maakt een juist beeld 
onmogelijk. Daarbij komt dan nog het 
nadeel van het spiegelbeeld. Bovendien 
moet de bezoekers zich in alleriei bochten 
wringen om de slecht weergegeven onder
kant van het objekt te bekijken. Wanneer 
het tonen van twee zijden werkelijk nood
zakelijk is om het verloop van het verhaal te 
begrijpen zijn er twee reëele mogelijkheden: 
óf een tweede exemplaar zoeken, óf foto's 
gebaiiken. 

Belichting en loupes 
Over het algemeen wordt de belangrijke 
rol van licht bij het exposeren van munten 
en penningen onderschat door de samen
stellers van tentoonstellingen. Door een 
goede belichting worden details van de 
kleine voorwerpen zichtbaar die anders 
aan de aandacht van de beschouwer 
ontsnappen. Daarnaast draagt een goede 
belichting enorm bij tot de sfeer van de 
tentoonstelling. Voor numismatische voor
werpen geldt: hoe meer licht, hoe beter. 
Gerichte bundels laten het materiaal flonke
ren en trekken de aandacht van het publiek. 

Door de verschillen in behoefte aan 
verlichting kunnen munten nauwelijks met 
originele prenten of archiefstukken geëxpo
seerd worden. Voor de ingewijden: een 
lichtintensiteit van minstens 500 lux is zeer 
geschikt voor numismatisch materiaal, maar 
bij archieven en prenten wil men niet ver
der gaan dan 50 lux ! Het Penningkabinet 
stelt dan ook sinds kort minimumeisen 
aan de lichtintensiteit bij bmiklenen voor 
tentoonstellingen. Vaak zijn in platte vitrines 
TL balken aangebracht. Alleen wanneer er 
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zowel aan de boven- als aan de onderzijde 
van de vitrine een balk is aangebracht, 
zal de belichting overal gelijkmatig zijn. 
De meest dramatische resultaten worden 
bereikt met halogeen spots. Deze zijn met 
bundels van verschillende breedte en inten
siteit verkrijgbaar. 

Een klassieke, maar ijzersterke manier 
om het publiek naar de munten te 'trekken' 
is het aanbieden van vergrootglazen op de 
tentoonstelling. Zo bundelt de beschouwer 
als het ware zélf zijn aandacht. Bij de keuze 
van een geschikte loupe vereist de brand
puntsafstand enige aandacht. De minimale 
afstand van het vergrootglas tot het geëxpo
seerde voorwerp is bepalend voor de juiste 
keuze. Mogelijk verdwijnen er enkele 
loupes tijdens de expositie. Een verstandige 
inrichter heeft wat extra exemplaren achter 
de hand. 

De teksten 
Tentoonstellingsteksten zouden eigenlijk 
overbodig moeten zijn. Hoe meer tekst, 
hoe moeilijker toegankelijk de expositie 
wordt voor het publiek. De energie die 
aan het lezen van teksten besteed wordt, 
gaat verioren voor het kijken naar de voor
werpen zelf. Teksten zouden alleen dié in
formatie moeten geven, die op geen enkele 
andere manier in beeld gebracht kan wor
den. Korte en krachtige teksten produceren 
kost tijd. Zinnen hebben bij voorkeur de 
eenvoudigste volgorde: eerst het onderwerp, 
dan het gezegde, enz. Samengestelde zin
nen kunnen het beste vermeden worden. 
Moeilijke woorden zoals numismatiek 
worden nauwelijks begrepen; omschrijvin
gen zijn dan beter op hun plaats. Het uit
testen van teksten is buitengewoon nuttig. 
Zo bleek het woord circulatiemunt 
bijvoorbeeld onbegrijpelijk voor vele 
bezoekers aan de tentoonstelling van het 
Penningkabinet. 

In een aantal musea hanteert men het 
zogenaamde ABC-systeem voor teksten. 
De A-tekst vormt dan de hoofdstuktitel, 
de B-tekst is een korte omschrijving van 
de inhoud van het hoofdstuk en de C-tekst 
is de formele beschrijving van de voorwer

pen. Meer geschreven informatie voor 
geïnteresseerde bezoekers kan beter in 
de vorm van een zaalpapier of brochure 
worden gegoten. Het werken met het 
ABC-systeem vergemakkelijkt het schrijven 
aanzienlijk. Bovendien is de globale 
inhoud van de teksten via het basisplan al 
vastgelegd. 

De lettergrootte van de tentoonstel
lingsteksten is zeer belangrijk. Enige 
experimenten of observaties in andere 
musea vergemakkelijken een juiste keuze. 
Een vergrote fotokopie van goed typewerk 
is de eenvoudigste manier om op afstand 
leesbare teksten te produceren. In een 
aantal gevallen beschikt een museum zelf 
over een laserprinter, waarmee zeer fraaie 
resultaten te verkrijgen zijn. Daarnaast 
kunnen de teksten gezet worden. De tekst
bordjes kunnen van karton gemaakt worden 
of van papier, dat met dubbelzijdig tape op 
karton geplakt wordt. Voor beter gevulde 
beurzen zijn er legio mogelijkheden: foto-
reproduktie, zeefdruk op verschillende 
materialen, enzovoorts. Bordjes met C-tek-
sten bij elk voorwerp afzonderlijk zijn voor 

Fries Penning-
kahinet Franeker 
(1987): een duidelijk 
omkaderd geheel 
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het exposeren van munten en penningen 
een minder gelukkige keuze. Gezien het 
formaat van de munten kan het tekstbordje 
al snel groter uit\''allen dan de voorwerpen 
zelf Dit brengt het gevaar met zich mee dat 
er meer aandacht uitgaat naar de tekst dan 
naar de munten zelf Een kleine cijfer- of 
letteraanduiding die verwijst naar een reeks 
beschrijvingen is een elegantere oplossing 
en spaart bovendien tijd. Wanneer de vitri
nes een erg groot formaat hebben, kunnen 
twee bordjes met beschrijvingen zinvol zijn. 
Anders wordt het spem-werk voor de bezoe
kers om te ontdekken welke beschrijving 
bij welk nummertje hoort. 

Zakelijkheden 
De beveiliging van de tentoongestelde 
objekten is een zeer belangrijke zaak, 
waar men nauwelijks te veel aandacht aan 
kan besteden. Het loont de moeite om de 
risico's in en om het gebouw, in de ten
toonstellingsruimte en per vitrine afzonder
lijk goed na te lopen. De te nemen maat
regelen zullen strenger moeten zijn naar
mate de waarde van de te beveiligen voor
werpen groter is. Bij bruiklenen kunnen de 
eigenaars bijzondere voorwaarden stellen. 
Voor het exposeren dienen alle voorwerpen 
beschreven, gefotografeerd en nauwkeurig 
gewogen te zijn, zodat er een afdoende 
bewijs van eigendom is wanneer er toch 
iets mis mocht gaan. 

In elk museum zijn er afspraken over de 
verzekering van voorw-erpen. Dit verschilt 
per instelling. De collecties van de rijks
musea zijn bijvoorbeeld niet verzekerd. 
De verzamelingen van de meeste gemeente-
musea zijn meestal wel verzekerd. Voor 
tentoonstellingen gelden vaak speciale 
regels. Voor de verzekering is het nodig 
een gedetailleerde lijst te maken met 
beschrijvingen van de voorv -̂erpen, de 
namen en adressen van de eigenaars en 
schattingen van de waarde. Bij baiiklenen 
is een verzekering 'van spijker tot spijker' 
gebruikelijk. Dit betekent dat de voorwer
pen verzekerd zijn vanaf het moment 
van inpakken bij de eigenaar tot het 
moment van uitpakken bij de eigenaar 

na de tentoonstelling. 
Voordat het basisplan geschreven is, 

dient er reeds een globale planning van 
de tentoonstelling gereed te zijn met een 
realistische schatting van de benodigde tijd 
en een calculatie voor onverwachte tegen
vallers. In de planning wordt ook duidelijk 
vermeld wie waarvoor verantwoordelijk 
is en op welke termijn. Zeker wanneer er 
(gedeeltelijk) met vrijwilligers gewerkt 
wordt, is het van groot belang zeer duide
lijke werkafspraken met elkaar te maken. 
Voor het verloop van de planning kan een 
checklist handig zijn. Een begroting hoort 
samen met de planning gemaakt te worden. 
De inhoud van de begroting hangt af van 
de specifieke kontext waarin de tentoonstel
ling gemaakt wordt. 

Tenslotte 
In het bovenstaande overzicht wordt een 
waaier van ideeën en mogelijkheden aan
gereikt om een numismatische tentoonstel
ling interessant te maken voor niet-verzame-
laars. In de praktijk zal slechts een deel van 
de mogelijkheden op de eigen situatie van 
toepassing zijn. Tijd, geld, de collectie, de 
ruimte, het zijn allemaal elementen die van 
invloed zijn op het eindresultaat. Maar de 
faktor van doorslaggevende betekenis is 
toch een combinatie van enthousiasme en 
inventiviteit. 
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Boekbespreking 

s. AviEZER Banknotes and coins of Israel 
Oemsalem 1990) 
The Bank of Israël; 110 pagina's, 
27 X 21 cm, geplastificeerde omslag 

Dit boek dat werd uitgegeven ter gelegen
heid van het 35-jarig bestaan van de Bank 
van Israël, bevat een beschrijving van 
alle munten en bankbiljetten, die door de 
Staat Israël sedert haar stichting in 1948 in 
omloop werden gebracht. De beschrijvingen 
zijn uiterst gedetailleerd. Niet alleen worden 
alleriei bijzonderheden over de afbeeldin
gen op de munten en biljetten aangegeven, 
maar ook details omtrent afmetingen, 
diameter, gewicht, metaallegering, plaats 
waar de munt werd geslagen of het biljet 
gedrukt, datum van uitgifte, ontwerper en 
aantallen zijn opgenomen. Helaas heeft 
de samensteller gemeend zich wat deze 
bijzonderheden betreft, te moeten beperken 
tot de omloopmunten; bij de gedenkuit-
giften werden slechts summiere aanduidin
gen omtrent categorie, jaar van uitgifte, 
oplagen en muntplaats vermeld. Daar
naast bevat dit boek informatie omtrent 
de officiële muntsets, een overzicht van 
het Israëlische geldstelsel en bovendien 

een geïllustreerd overzicht van de oude 
Israëlische munten, die aan de wieg van 
de moderne uitgiften hebben gestaan. 

De tekst is in het Hebreeuws en Engels 
geschreven. Omdat Hebreeuws van rechts 
naar links wordt gelezen dient het boek 
van achteren naar voren te worden geraad
pleegd, hetgeen even onwennig aandoet. 

Er zijn maar weing landen die in zo'n 
kort tijdsbestek zulke grote economische en 
politieke veranderingen hebben ondergaan. 
De economische ontwikkelingen, die Israël 
sedert de stichting heeft doorgemaakt wor
den in talrijke series biljetten en munten 
duidelijk weerspiegeld. 

Het fraaie boek mag gerust als basiswerk 
voor de numismatische geschiedenis van 
het moderne Israël worden beschouwd. 
Shmuel Aviezer, die werkzaam is als 
Assistant Director of Currency Department 
of the Bank of Israel in Jerusalem, heeft met 
de samenstelling van dit boek, dat van hem 
de bescheiden benaming van catalogus 
meekreeg, baanbrekend werk verricht. Het 
boek mag gezien worden en kan dan ook 
aan elke verzamelaar van Israëlische mun
ten en/of bankbiljetten van harte worden 
aanbevolen, i 

L.J..M. BOEGHEIM 

Munthandel G. HENZEN 

RUIM GESORTEERD IN O.A. - GRIEKSE MUNTEN 
- ROMEINSE MUNTEN 
- MIDDELEEUWSE MUNTEN 
- PROVINCIALE MUNTEN 
- KONINKRIJKSMUNTEN 
- BUITENLANDSE MUNTEN 

(middeleeuwen-modern) 

Gratis prijslijsten op aanvraag! Bezoek aan huis uitsluitend op afspraak! 
Pr, Irenelaan 19 Amerongen, Telefoon: 03434-52838 
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Penningnieuws 

Nieuw werk van medailleurs, nieuwe uit
gaven, tentoonstellingsactiviteiten. Goed 
reproduceerbare foto's met gegevens -
bij voorkeur niet meer dan 100 woorden -
sturen aan J, Limperg, Bestevaerstraat 200, 
1055 TS Amsterdam (020-6863063: 
bgg O2O-6126565). Gelieve tevens te 
vermelden of de foto's na gebruik voor 
De Beeldenaar beschikbaar gesteld mogen 
worden aan het Rijksbureau voor Kunsthis
torische Documentatie in Den Haag. 
Ge'i'nteresseerden kunnen zich voor nadere 
inlichtingen over de hieronder besproken 
penningen tot de samensteller van de 
Ribriek richten. . -
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MATHEUS VAN KAMPEN 
Frans, Boeken 
Bronzen gietpenning. 80 mm. 
Yz: Portret van de organist en koordirigent 
Frans Boeken. 
Kz: De geportretteerde als koordirigent met 
het omschrift KRANS BOCKEN. 

Sarah 
Bronzen gietpenning, 80 mm. 
Vz: Portret en titel. 
Kz: De kleuter Sarah, 'bloempjes plukkend 
in de hof. 
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GEURT BRINKGREVE 
Anne 
Éénzijdige in l:)rons gegoten portret-penning 
(125 mm), voorstellende de 
l6-jarige kleindochter van de ontwerper op 
l6-jarige leeftijd. Haar naam ANNE DE CLERCQ 

werd in haar eigen handschrift aangebracht. 

FRANK LEHERIE 
Netherlands Society of Nuclear Medicine 
Deze bronzen gietpenning (80mm) is 
gemaakt in opdracht van de Nederlandse 
Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde 
en is bedoeld als onderscheiding voor 
mensen met verdiensten op het gebied 
van de Nucleaire Geneeskunde. 
Vz: Patiënt onder een gamma-camera, 
vergezeld van het omschrift NETHERLANDS 
SOCIETi' OF NUCLEAR MEDICINE 

Kz: Esculaapslang met embleem van de 
Vereniging in de vorm van een 'nucleus' 
waarbinnen de naam van de vereniging 
is afgekort tot: N.V.N.G. 
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Tentoonstellingen Verenigingsnieuws 

NAAR JERL'ZALEM. DE DURE REIS VAN 
EEN MIDDELEELWSE GRAAF De reiskas 
van Willem IV van Holland en Henegouwen 
tijdens zijn bezoek aan het Heilige Land en 
Pmisen in 1343/1344. Tot januari 1992 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. 

KUNST VOOR DE HAND 2600 jaar 
vormgeving in het Penningkabinet 
Tot 1993 in Rijksmuseum Het Koninklijk 
Penningkabinet te Leiden (zie hiervóór). 

MÜNZEN DER STADT HANNOVER 1438-
1674 Tot 1992 in Niedersachsisches 
Münzkabinett der Deutschen Bank, 
Georgsplatz 20, Hannover (09-49365379); 
geopend maandag t/m vrijdag 08.15-15.30 
uur, op dinsdag en donderdag tot 17.30 uur. 

DE NEDERLANDSE MUNTSLAG Vaste 
opstelling in het Museum van 's Rijks Munt, 
Leidseweg 90 te Utrecht (030-910342); 
geopend op werkdagen IO.OO-I6.OO uur, 
groepen van meer dan 10 personen uitslui
tend op afspraak. 

ÉÉN MUNT VOOR EUROPA Ontwikkelingen 
van de Europese geldgeschiedenis 
Tot 10 november a.s. in de Galerij van het 
Gemeentekrediet, Passage 44 / 
Kruidtuinlaan 44 te Brussel (09-3222221111); 
geopend alle dagen (behalve 1 november) 
11.00-18.30 uur 

LA MEDAILLE PORTUGAISE AU XXe 
SIÈCLE Moderne Portugese penningkunst 
Tot 13 oktober a.s. in La Générale de 
Banque. 21 Rue des Carmes te Namen; 
geopend maandag tot donderdag 8.30-
16.00 uur, vrijdag 8.30-18.00 uur en het 
weekend 14.00-16.00 uur. 

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

Penning 1990-1 
De door Joop Hollanders ontw'orpen 
Verenigingspenning 1990-2 Het woord op 
afstand, werd in juli jl. aan de leden, die 
hun contributie over dat jaar betaalden 
toegezonden. 

Aktiviteitenplan 
Op het in mei jl. bij de jaarstukken aan de 
leden toegezonden aktiviteitenplan kwamen 
diverse reakties binnen. Dank aan de inzen
ders. Voor zover u nog niet reageerde: 
Uw reakties en suggesties n.a.v. de voorge
stelde aktiviteiten zijn alsnog welkom op 
het secretariaat van de vereniging! 

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOT
SCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE 
Secretariaat: JJ. Grolle, 
p/a De Nederiandsche Bank N\', 
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, 
020-5242274. 
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BATAVIA 
Ciassicai Coins 

G.J. Rietbroek - numismaat 
Zoutmanstraat 32 
2518 GR Den Haag 
070-3451772 

Lid 

& ^anlqiotes 

in- en verkoopvan: 

antieke munten 
provinciale munten 
koninkrijksmunten 
buitenlandse munten 
penningen 
primitief geld 
bankbiljetten 

tevens hebben wij een 
collectie boeken, 
catalogi en accessoires 

Onze winkel is geopend: 

n 
« \ 
m 1 
^ 

maandag 13.00 - 17.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur 
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Muntfiandd Vtrsckoor 

Inkoop -Verkoop -Taxaties - Adviezen 

merefsin^ef i z 
32,31 vh strijen m lUd n.v.m.k. 

id : 01854 - 1719 
fax: 01854-442-4 

RIETDIJK bv 
Gespecialiseerd in het veilen van Numismatische collecties 

a.s. veiling: 18 oktober 1991 (Inzendingen van harte welkonn tot eind augustus) 

Voor inlichtingen: 

A 
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 
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Jean ELSEN N.V. 

De Specialist van antieke 
middeleeuwse en oosterse munten in de Benelux 
Zeer uitgebreide voorraad numismatische boeken 

VEIUNGEN MAANDELIJKSE PRIJSUJSTEN 
Tel. 09-322-734.63.56 Fax.09-322-735.77.78 

Tervurenlaan 65 B 1040 Brussel 

A. G. van der Dossen b.v. 
Het is niet eenvoudig gericht in een blad te adverteren dat niet maandelijks uitkomt. 

Als U deze regels leest moet onze veiling 16 nog plaats vinden - of is al geschiedenis. 

Wat doet A. G. van der Dussen b.v. nu allemaal ? 

1) Wij verkopen 1200 verschillende numismatische boeken, en hebben deze, in het 
algemeen, ook in voorraad. Als U iets zoekt, neemt U dan contact met ons op. 

2) Wij hopen in April 1992 weer een veiling te kunnen organiseren. Goede losse 
munten, en hele verzamelingen, zijn welkom. 

3) Wij scheppen niet zo graag op, maar we dachten toch in de huidige situatie 
nederlands meest international georiënteerde firma te zijn. Goede niet nederlandse 

verzamelingen kunnen wij of zelf veilen of discreet in het buitenland onderbrengen. 
Dit geldt ook voor losse stukken. 

Wij bevelen U aan contact met ons op te nemen. 

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

tel. (31) (0) 43-215.119, fax (31) (0(43-216.014 
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Mevius Numisbooks International B.V. 
OOSTEINDE97-7671 AT VRIEZENVEEN 

TEL. 05499-61322 - FAX 05499-61352 

MUNTEN: IN- en VERKOOP, TAXATIES, PRIJSLIJSTEN 
BOEKEN: UITGEVERIJ, IMPORTEUR van o.a. KRAUSE, 

BATTENBERG, OBOL, SEABY, DURST etc. 

== Bezoek alleen op afspraak == 

Muntenhandel Groningana 
A. NAP 
Oude Kijk in 't Jatstraat 60 
9712 EL Groningen 
Ter." 050-135858 

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

DE BEELDENAAR 1991-5 
452 



BANKBiUEHEN 
MUNTEN 

PENNINGEN 
Ir̂ jkoop / 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 tpt 16.00 uur 

Spaar en>^3orschotbank 
Surhuisterveen 

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



7>^^" 

Vraag 
onze 

gratis 
veiling 

catalogus 
i ü ^ l ^ 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 

ntunt 

DE NEDERLANDSCHE MUNTENVEILING 
ï i i f f l "o'^'" 6° • Amsterdam-C. - Tel. 020 - 623 02 61 / 624 23 80 

Postadres: Postbus 3950 -1001 AT Amsterdam Beëdigd Makelaars en Taxateurs 
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Munten 
Penningen 
Papiergeld 

Accessoires 
Numismatische hoeken 

^ . 'I dxaties ^ ^ 6 
^ |1 Verzekeringen ^ffm 

INKOOP - VERKOOP - VEILING 

L\S 
[A • 

Bezoek uitsluitend op afspraak. 

Laurens ScftuCman B.v. 
'BrinliCaan 84a • 1404 gM "Bussum • s (0)2159-16632 
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Holland. Floris V, penning 

1266-1284 (zilver 12mm): 
zie pag.454 

De dikte van vroeg-
13e eeuwse munten 454 
c, VAN niiNCfii, over een observatie betreffende 
gewicht en formaat van middeleeuwse munten 

Vorm en mimte in 
de Nederlandse 
penningkunst 457 
I.. Tii.̂ Ncs over kleine monumenten van 
geschiedenis, kuast en cultuur 

Onbekend maakt 
onbemind 465 
1.. liotv.Ei.iiN over een eeuw strijd rond het 
Heilige Land 

Het woord op afstand 472 
GtT.H .STI:YN over de nieuwste I'K-penning 
van Joop Hollanders 

Het Xle Internationale 
Numismatische 
Congres 474 
j.̂ N I.INGI-:N over het congres te Bmssel in 
september jl. 

Een Nederlandse penning 
van de British Art Medal 
Society 478 
HANS DE KONING over de Bams-penning van 
Geer Steyn 

Jubileumpenning 481 

Fidem-nieuws 482 
.MARJAN scH.iiRLOO over het komende congres in 
Groot-Brittannie 

Tentoonstellingen 483 

Verenigingsnieuws 484 

Tentoonstelling 
MrJacobDirks487 

Mededelingen 488 

Verwisselingen 
in Leiden 488 
.M,[.,t', VAN DER BEEK ovcr een verwis.seling in 
Leiden (Erratum) 

Van de redactie 
In dit laat.sie nummer van 1991 nemen wij afscheid van drs. A, Pol als redactielid van De Beeldenaar. 
Het Koninklijk Penningkabinet, waaraan hij als conservator verbonden is, zal zich in de komende tijd 
nog meer moeten toeleggen op haar kerntaken. Door betrokkenheid bij het projekt 'Maximale ver
zelfstandiging Rijksmusea' en de praktische uitvoering van het zgn, 'Deltaplan' - voor inventa
risatie, consen'ering en re,stauratie - zal er geen tijd tneer be.schikbaar zijn voor perifere bezigheden. 
Het afstoten van de redactionele werkzaamheden ten behoeve van De Beeldenaar is een van de mo
gelijkheden om meer tijd te krijgen voor de door het Ministerie van \WC opgelegde werkzaamheden, 

Arent Pol was precies zes jaar hoofdredacteur van De Beeldenaar. De stichting, de redactie en de 
lezers zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en accuratesse, kortom voor de zeer vele -
zichtbare en onzichtbare - werkzaamheden, die hij in de afgelopen jaren als hoofdredacteur - ook in 
zijn vrije tijd- heeft verzet. 

De redactie hoopt dat Arent Pol van tijd tot tijd zijn bijdrage in de vorm van artikelen zal kunnen 
blijven leveren en prijst zich gelukkig dat de medewerking van het KPK voor adviezen en service in 
de vorm van 'technische iniddeien' be,schikbaar blijft. 

De opvolger van Pol komt weliswaar niet uit de kring van het KPK zoals dat, sinds het verschijnen 
van het tijdschrift De Geuzenpenning in 1950, vrijwel onafgebroken gebruikelijk was, maar is geens
zins een onbekende; A.J, de Koning werd in 1971 redactielid van De Geuzenpenning en werkte o,m, 
mee aan de omschakeling van dat blad naar de 'blauwe' Beeldenaar in 1977, Hij bedankte eind van 
dat jaar als medewerker, maar bleef zijn bijdrage leveren in de vorm van artikelen over hedendaagse 
penningen en penningkuast. Sinds de vernieuwing van De Beeldenaar md^-iki De Koning weer deel 
uit van de redactie. Doordat hij thans de beschikking heeft over iBeer vrije tijd is hij in de gelegen
heid de taak van hoofdredacteur op zich te nemen. 
De redactie bedankt Arent Pol van hane en wenst Hans de Koning veel succes! 
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De dikte van vroeg-13e eeuwse munten 

C. VAN HENGEL 

' C. \AN HENGEL 

De Hollandse munten 
uit de muntvondst 
Heusden 18^1 
Jaarboek mor Munt
en Penningkundel 5 
(1988)27-39 

Bij de metrologie van munten wordt naar 
alleriei factoren gekeken. Bij mijn weten 
is de dikte nog niet aan de orde geweest. 
Ik leefde altijd in de veronderstelling, dat 
kleine muntjes dunner zouden zijn dan 
grote, zoals wij tegenwoordig gewend zijn. 
Hieronder zal blijken dat deze veronderstel
ling, althans in de 13e eeuw, ten dele ten 
onrechte was. Op de vraag waarom de 
kopjes van Floris IV geslagen werden op 
plaatjes die kleiner waren dan de stempels, 
is nog nooit een goed antwoord gegeven. 
Misschien is de reden te zoeken in een ver
mindering van het gewicht van de munten, 
terwijl de stempelmakers en plaatbewerkers 
op de oude standaardformaten bleven wer
ken. Maar wat als de stempelmakers en 
plaatbewerkers met standaarden werkten en 
de muntjes minder zwaar werden? Het leek 
mij nuttig om eens na te gaan of de ver
onderstelling van verschillende dikten wel 
juist was. Het resultaat van de hieronder 
volgende berekening mag als volgt samen
gevat worden: de plaatdikte in het 
Hollandse munthuis was constant voor alle 
munten, met uitzondering van de groot, het 
lijkt erop, dat gezegd kan worden, dat alle 
zilveren munten een minimale dikte hadden 
(van 0.42 mm) en dat pas bij een gewicht 
van 2 gram de dikte toenam. Uiteraard geldt 
dit slechts voor munten geslagen tussen 
een boven- en een onderstempel. Voor 
bracteaten - eenzijdige munten - geldt dit 

Engeland. Ediiard 1 
1272-1307, penny 
(zilver, 19mml 

niet. Als die conclusie juist is, dan wordt het 
bepalen van het oorspronkelijk gewicht 
aanzienlijk vergemakkelijkt. De diameter is 
meestal gemakkelijk vast te stellen, terwijl 
door de slijtage het oorspronkelijk gewicht 
veel moeilijker te bepalen is. De productie 
van de platen zal dan door het plathameren 
van een staaf van een vast gewicht tot 
een vastgestelde vlaktemaat geschied zijn. 
Dat bij goed vakmanschap een verbazing
wekkende nauwkeurigheid werd bereikt, 
blijkt uit de gewichtsverdeling van kopjes 
van het type 5k. In de vondst Heusden 1971 
wogen 10 van de 16 stukken tussen 0.56 en 
0.58 g (nrs 19-34) en 7 van de 15 tussen 
0.55 en 0.57 g (nrs 51-65).' De typen 5a 
hebben een veel ruimere spreiding om een 
iets lager gemiddeld 

De standaard in de 13e eeuw, was zeker 
geen formele, zoals wij die tegenwoordig 
begrijpen. Het waren door de ambachts
lieden geleerde en bekende maten. 
Aangenomen mag worden, dat deze 
standaardisatie veel voordelen bood: de 
scharen konden optimaal zijn, de stempel-
snijders wisten waarschijnlijk hoe hun ont
werpen overkwamen. Bovendien vertelde 
iemand mij, dat bij te dunne plaatjes de 
stempels elkaar kunnen raken, hetgeen 
stempelbreuk tot gevolg kan hebben. 
Zijn de bracteaten daarom eenzijdig? 

Het voorgaande overziende betwijfel ik 

Frankrijk. Philips UI 
1270-1285, 
gros tournois 
(zilver 25mm) 
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I: berekening van de dikte 

Het soortelijii gewicht van goud is 19.3, dat van zilver 10.5 en van koper 
d = gewicht gedeeld door oppervlak gedeeld 

Bergamo, denaro (gesleten) 
Wiirzburg, pfennig 
Frankrijk, maiile blanche 
Friesach, pfennig 
Holland, Dirk \1I, penning 
Holland, Floris IV, penning 
Nürnberg, pfennig 
Vlaanderen, denier 

Holland, Floris IV, obool 
Engeland, farthing 
Engeland, sterling 
Verona, grosso 
Triente, grosso 
Engeland, 1/2 penny 
Henegouwen, cavalier 
Gelderiand, Otto, penning 
Gelderiand, Otto, penning 
Venetië, grosso 
Aachen, pfennig 
Trebizonde, grosso 
Frankrijk, gros tournois 
Arghun, dirhem 
Ortokiden, dirhem 
Osnabrück, pfennig 
Mameluken, dirhem 

Zwart geld 
Frankrijk, denier tournois 
Frankrijk, maiile tournois 

door soortelijk 

a 
gewicht 

g 

0.82 

0.75 
1.33 
1.10 
0.67 
0.58 
0.88 
0.43 
0,29 
0.36 
1.44 
1.61 
1.61 
0.72 
2.41 
0,61 
0.63 
2.11 
1.45 
2.93 
4.14 
2.40 
2.93 
1.33 
2.80 

1.00 
0.50 

gewicht. 

b 
diameter 

mm 

18 
16 
20 
18 
14 

13 
16 
11 

9 
10 
20 
21 
21 
14 
24 
12 
12 
21 

17 
22 
26 

19 
21 
14 
20 

18 

15 

bedraagt het 8.9. 

c 
oppervlak 

cm^ 

2,54 
2.01 

3.14 
2.54 
1.54 

1.33 
2,01 

0.95 
0.64 

0.79 
3.14 
3.46 
3.46 
1.54 
4.52 

1.13 
1.13 
3.46 
2.27 
3.80 

5.31 
2.83 
3.46 
1,54 

3.14 

2.54 
1.77 

d 
dikte 
mm 

0.31 
0.35 
0.40 
0.41 
0.41 
0.42 
0.42 

0.43 
0.43 
0.44 
0.44 
0,44 
0,44 

0.45 
0,51 
0.51 

0.53 
0.58 
0.61 

0.73 
0.78 
0.80 
0.81 
0.82 

0.85 

0.40 

0,29 

^ j . CRAic The mint. 
a history of the 
London mint from 
A.D. 287 to 1948 
(Cambridge 1953) 

' C, VA,N HENGEL 

De munten van 
Holland in de 13e 
eeuw (Amsterdam 
1986) 

Alle gegevens zijn ontleend aan stukken in mijn collectie,' 

dan ook, of in het munthuis gewogen werd: 
te grote en te kleine plaatjes uitzeven moet 
veel eenvoudiger geweest zijn. De grote 
gewichtsverschillen bij type 5a, liggen niet 
aan de diameter maar aan de dikte. Volgens 
Craig veranderde in Engeland de munt-
techniek in 1279.̂  Na die datum werden de 
schijfjes van een staaf afgesneden. De dia
meter van de munten bleef hetzelfde, zodat 
ook de dikte gelijk bleef Of deze nieuwe 

techniek wegen noodzakelijk maakte? Of en 
wanneer deze techniek in Holland gevolgd 
werd is onbekend. Zo ja, dan zijn mogelijk 
de gewichtsverschillen bij type 5a hierdoor 
te verklaren. 

De diameters zijn in hele milliineters ge
nomen, zodat afwijkingen door de afron
ding bij kleine muntjes vrij groot zijn. Het 
blijkt dat een groot aantal in het bereik van 
0.40-0.44 mm ligt. 
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II: theoretische diameters bij een dikte van 0.42 mm, vergeleken 
met de hierboven gebruikte diameters (kolom b van tabel I) 

Frankrijk, gros tournoLs 
Henegouwen, cavalier 
Engeland, sterling 

Engeland, 1/2 penny 
Holland, Dirk VIL penning 
Holland, Floris IV, penning 

Engeland, farthing 
Holland, Foris IV, obool 

gewicti 

g 

4.14 
2.88 
1.44 
1.21 
0.72 

0.67 
0.58 

0.43 
0.36 
0.29 
0.22 

Het laagste getal van Bergamo is 
(wegens slijtage van de munt) enigszins 
twijfelachtig, maar het weglaten van een 
waarneming mag nu eenmaal niet. Ook 
Würzburg is laag, maar in dit bracteaten-
gebied niet zo verwonderlijk. Dan komt een 
groot aantal waarnemingen in de aangege
ven breedte, waarvan rekening houdend 
met de afrondingen gesteld kan worden, dat 
zij een gelijke dikte hadden. Of deze grens 
bepaald werd door de mogelijkheid van de 
stempeltechniek of de hamertechniek, durf 
ik niet te zeggen, maar uit een wijd gebied 
komen hier waarnemingen voor. Opvallend 
is dat 2 verschillende Gelderse typen een 
grotere, maar vrijwel gelijke dikte vertonen. 
Boven de 2 gram neemt de dikte toe, 
Osnabrück geeft een opvallende afwijking, 
terwijl ook Aken een grotere dikte oplevert. 

Eén en ander overziende lijkt het er op, 
dat ca 0,42 mm een technische limiet was. 
Werd het muntje lichter, dan moest het 
kleiner worden. Een grotere dikte voor 
kleine muntjes komt slechts in Gelderiand, 
Osnabrück en Aken voor. 

Het resultaat is opvallend goed, zij het 
dat door de afronding de halfpenny en het 
kopje van Dirk VII dezelfde afmeting heb
ben gekregen. Ik verklaar de te grote stem
pels van het type van Floris IV dan ook 

diameter 

mm 

34.58 
28.84 
20.40 
18.70 
14.42 

13.91 
12.94 

11.15 
10.20 

9.15 
7.97 

afgerond 

mm 

35 
29 
20 
19 
14 
14 
13 
11 
10 
9 
8 

vergelijk: b 

mm 

26 
24 
20 

14 
14 
13 
11 
10 
9 

door het in gebruik blijven van standaard-
muntstempels en standaardmuntplaten. 
Daarbij valt op te merken, dat voor obolen 
wel afwijkende stempels gebruikt werden. 
In de vroege 13e eeuw kon men blijkbaar 
geen tweezijdig geslagen munten maken uit 
plaatmateriaal, dat dunner was dan 0.4 mm. 
Zodra het gewicht dat toeliet, prefereerde 
men een dikkere plaat, dan wel zag men 
geen kans om zeer grote ,stempels te ma
ken. Ook de latere typen van Willem I, zijn 
met te grote stempels gemaakt. Dat bete
kent, dat waarschijnlijk al onder Willem I de 
invoering van de standaard van 320 uit de 
Hollandse mark, te plaatsen is. Van Willem I 
beschikken wij niet over een vondst waar
uit het gewicht goed is af te leiden. Hoe het 
verder verioop is geweest heb ik niet nage
gaan. De 15e eeuwse groot vieriander was 
even dik, maar wel veel groter. 

Henegouwen. Jaii II 
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Vorm en ruimte in de 
Nederlandse penningkunst 

Het verhaal over de Nederiandse penning
kunst, in het bijzonder die penningkunst die 
door de Vereniging voor Penningkunst is 
gestimuleerd, lijkt op een laudatio pro 
domo voor de achtereenvolgende besturen 
die de vereniging sinds haar oprichting in 
1926 heeft gehad, want aan die besturen 
danken wij een collectie penningen waar
aan alle belangrijke Nederiandse beeld
houwers en medailleurs een bijdrage heb
ben geleverd. 

Wij kunnen, op het handzame formaat 
van al die penningen, die de Vereniging in 
de afgelopen vijfenzestig jaar heeft uitgege
ven, een aantal ontwikkelingen aflezen die 
de Nederiandse beeldhouwkunst heeft 
doorgemaakt. Ik stelde dat alle belangrijke 
Nederiandse beeldhouwers er aan bijgedra 

Pisanello, Don Inigo 
D'Avalos, 1448 of 
1449 (brons, 79 mm; 
coll. British Museum) 

gen hebben: maar Bronner en Riidecker 
ontbreken. Daar heeft het bestuur iets op 
gevonden: er werden van deze beeldhou
wers portretpenningen gemaakt; bij de 
eerste nog tijdens zijn leven, bij de tweede 
posthuum. Daarmee is de cirkel rond. Rond 
is de penning en dat brengt ons in medias 
res. Hoe, op kleine schaal in'èen cirkel iets 
te maken dat, zoals Vasari in 1550 opmerk
te, het midden houdt tussen beeldhouwen 
en tekenen: een penning. 

De cirkelvorm, door Renaissance-kunstlheo-
retici hoog geschat omdat ze iets goddelijks 
heeft - geen begin en geen einde - kwam 
nog vóór de Italiaanse Renaissance al voor 
in Europa: reeds in de dertiende eeuw liet 
de Duitse keizer Frederik II antieke gem-
men copiëeren met zijn beeltenis in profiel
portret. In Frankrijk en Italië lieten tijdens 
de dertiende en veertiende eeuw plaatse
lijke heersers en bisschoppen zich afbeel
den als Romeinse keizers. Er loopt deriialve 
een min of meer ononderbroken lijn vanuit 
de Oudheid naar de Renaissance. Na Leon 
Battista Alberti, die met zijn antikiserende 
zelfportret (National Galler)', Washington) 
ongewoon in afmeting (20.1 cm) en ook in 

Leo P.J.Braal 
Lodeivijk van Devssel, 
1935 (60 mm: VPK) 

LOl'K TIUNÜS 

Dit artikel is een 
bewerking van 
de voordracht die 
door Dr L.Tilanus 
op 1 juli jongst
leden werd 
gehouden in 
Teylers Museum 
te Haarlem. 
Dr. Tilanus (41) 
is als docent en 
onderzoeker ver
bonden aan het 
Kunsthistorisch 
Instituut van de 
Rijksuniversiteit 
te Leiden w'aar hij 
zich in het bijzon
der bezig houdt 
met beeldhouw-
kuast. 

Een voordracht 
met veel dia's is 
iets anders dan 
een artikel met 
weinig illustraties. 
De in deze mate
rie geïnteresseer
de lezer wordt 
dan ook verzocht 
de penningen 
zelf ter hand te 
nemen; en als dat 
niet in alle geval
len mogelijk is, 
zijn de afbeel
dingen te vinden 
in de catalogus 
van de Vereniging 
voor Penning
kunst. Daarin zijn 
alle penningen 
met voor- en 
keerzijde afge
beeld. (Red.) 
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V.PS.Essi'K Bnmiwr. 
1952 (88 mm: VPK) 

ChristiL'ii Nijlaiicl. 
Linnaeus. 1978 
'65 mm: \m) 

vorm (ovaal), de toon zette, is de eerste 
echte penningmaker de Noorditaliaanse 
schilder Pisanello (1395-1455). Hij had als 
opdrachtgever de hoge aristocratie: de 
Gonzaga's, de d'Estes, staatslieden, condot-
tieres en geleerden. Van Pisanello zijn vie
rentwintig penningen, gemaakt tussen 1438 
en 1450, bewaard gebleven, ongeveer twin
tig zijn er verloren gegaan. Pisanello is de 
eerste medailleur die wij bij naam kennen 
en de kwaliteit van zijn werk heeft iets ver-
pletterends: het is perfect! De evenwichtige 
plaatsing van de buste in het vlak, het rand
schrift, het ruime en afgewogen fond, de 
orginaliteit van de allegorie op de keerzijde: 
hier is een model geschapen waarnaar kun
stenaars eeuwenlang met bewonderend ont
zag keken, in de hoop ooit iets te kunnen 
ontwerpen van een vergelijkbare perfectie. 
Rembrandt bijvoorbeeld kende het werk 
van Pisanello en gebruikte diens portret van 
Gian Francesco Gonzaga voor de niiter-
figuur in zijn ets De drie kniisen. 

Ik ga hier voorbij aan de ontwikkelingen 
in de zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuw, en wil alleen wijzen op het belang 
van Antonio Canova, de Italiaanse beeld
houwer (1757-1822) één van de grondleg
gers van het neo-classicisme, die de maat
staf heeft gesteld voor het door de Oudheid 
geïnspireerde, cosmetisch fraai afgewerkte 
beeld; een maatstaf die tot in onze eeuw 
haar invloed heeft doen gelden. 

Omstreeks 1900 is Frankrijk toonaan
gevend omdat de medailleursopleiding één 
van de afdelingen was van de École des 
Beaux-Arts, het opleidingsinstituut dat 
direct viel onder het Institut de France, 

V.PS.Esser. 
Rembrandt. 1956 
(brons, 75 mm: 
coll. KPK) 
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het bolwerk van het Franse conservatisme. 
Laat mij Jules Chaplain mogen noemen: een 
uiterst subtiel werkend medailleur die ver
fijnde verhogingen en verdiepingen en een 
overvloed aan détail in zijn werk wist 
te brengen. Essentieel bij dit type werk is 
het gebruik van de reductiebank, een in de 
negentiende eeuw geperfectioneerd instru
ment dat ieder reliëf tot op het gewenste 
formaat kon verkleinen. Dat spaarde tijd en 
energie; de resultaten zijn zeer grafisch, het 
beeldhouwkundige komt pas op de tweede 
plaats. 

Ook in Nederiand was dat zo. De vroege 
penningen van de Vereniging zijn gemaakt 
met behulp van de reductiebank zoals de 
ontwerpen van Luns Koning Willem I 
(1928), Van der Veen Lucas van Leyden 
1933), Braat Lodewijk van Deyssel (1935) en 
Wezelaar Marnix van St. Aldegonde (1940). 
Bij deze vier ontwerpen valt het op dat het 
alle troisquart-portretten zijn. De portretten 
op antieke munten zijn altijd en-profiel en 
op penningen grotendeels ook; het gaat 
dus tegen de standaard in. De functie van 
troisquart is, dat er meer van het gezicht 
getoond kan worden, iets meer van wat 
men de 'psychologie' van het model zou 
kunnen noemen. Van de 49 portretten, die 
de Vereniging tot op heden heeft uitgegeven 
zijn er 15 in driekwart, waarvan 14 tot 1952. 
Dan is het afgelopen. Wij moeten wachten 
op een trois-quartportret tot 1978, als 
Christien Nijland haar Linnaeus maakt. 
Bij de portretten ziet men, zeker in vroege 

V.P.S.Esser, 
Rembrandt. 1966 
(brons. 50 mm: 
coll. De Koning) 

V.P.S.Esser, 
Rembrandt. 1966 
keerzijde 
(brons. 50 mm; 
coll.De Koning) 

Eric Claus, Frank 
Wright, 1963 
m; VPK) 

V.P.S.Esser, 
Rembrandt. 1957 
(70mm;\TK) 
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(kvrSlcyii. Bertokl 
BnxhI. 1978 

(60111111: WK) 

Theo van de Milharsl. 
A bird in the hand, 
mo (60 mm; VFK) 

jaren van de Vereniging een opvallende 
voorkeur voor afbeeldingen van leden van 
ons vorstenhuis en bestuurders. Bij Nijlands 
Linnaeus is er een nieuwe aanpak in de 
verhouding tussen kop en randschrift: 
de pruik \'an de geleerde bioloog gaat 
over in zijn naam en lev^ensdata; de keer
zijde is een nog sterkere vermenging van 
twee verschillende gegevens: een boom 
met letters, letters worden bladeren. 

Het belang van 'spelen' met letters is 
groot in de Nededandse penningkunst; 
waar dit vandaan komt wil ik duidelijk 
maken aan de hand van het werk van V.P.S. 
Esser, waarschijnlijk de invloedrijkste pen-
ningmaker. 

V.P.S. Esser 
De beeldhouwer Esser (1914) is een leeriing 
van Bronnen Het belang van Bronner voor 
de Nederlandse penningkunst is overschat, 
hij maakte zelf slechts drie penningen maar 
wist wel, tijdens zijn langdurige docent
schap aan de Rijksakademie te Amsterdam 
(van 1913 tot 1947). zijn leeriingen bij te 
brengen hoe belangrijk afwerking is en dat 
men liefde voor het kleine moet hebben. 
Dit deed hij aan de hand van middeleeuwse 

Henk Daiiiienhurg. 
Willem van Oranje. 

1968. keerzijde 
(61 mm: \TK) 

Wilfried Pul 
Breitner 1962(70 
mm: WK) 
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zegels, stempels en afdrukken van pennin
gen van Pisanello, voorbeelden die op de 
akademie aanwezig waren in gips. Het liet 
zijn sporen na bij Esser. 

De door Esser gemaakte penning van 
Bronner (1952) geeft een klein, maar goed 
gelijkend portret en toont ook hoe sterk dit 
portret door Pisanello is geïnspireerd; een 
vergelijkbaar vlak fond en een rustig, niet 
opdringerig randschrift, kortom, een 
klassiek evenwicht. Met zijn bewondering 
voor Pisanello wist Esser zijn studenten 
geestdriftig te maken voor de penningkunst, 
en met de Bronner-penning, een mooi 
doch traditioneel begin, experimenteerde hij 
verder, in het bijzonder gestimuleerd door 
een vraag van de gemeente Leiden in 1956 
een Rembrandt-penning te ontwerpen. 
Het is niet overdreven te zeggen dat deze 
opdracht hem geobsedeerd heeft: hij maak
te van Rembrandts kop in profiel meer 
dan 600 verschillende versies, de meeste in 
gebakken klei. Ze zijn te zien als ontmoe
tingspunten en plaatsbepaling van de ene 
kunstenaar tegenover de andere. Rodin 
maakte van Balzac meer dan 60 studies, ook 
al niet gering, maar voorzover mij bekend is 
Esser's aanpak uniek in de geschiedenis van 
de kunst. Wij zien Rembrandt bij Esser 
ontwikkelen, van jeugdig naar de oude 
tandeloze grijsaard, geïnspireerd door het 
late zelfportret als Democritus (Keulen, 
Walraff-Richartz Museum). De muts is 
telkens geïntegreerd in de cirkelvorm. 
Intussen is het belangrijk te bedenken dat 
er van Rembrandt alleen portretten en face 
en troisquart bestaan, geen profiel. 

De jarenlange preoccupatie met één 
onderwerp, is het eerste dat Esser introdu
ceerde; te vergelijken met Bronners 
Hildebrandmonument in Haariem, waarvoor 
de opdracht in 1913 gegeven werd en dat 
in 1962 onthuld werd; een symbool van het 
eerste en laatste (en mogelijk wel alleen) 
recht van de kunstenaar: te bepalen wan
neer het werk af is. 

Ook van Shakespeare maakte Esser 
een penning. Ook in dit geval wist hij met 
onvergelijkbaar minder visueel materiaal -
één weinigzeggend gegraveerd driekwart 

portret (posthuum) - 300 staten te maken. 
De verschillen zijn, vergeleken met de 
Rembrandt, onderling wat minder signifi
cant, maar het blijft een uitzonderlijk 
resultaat. 

Essers typografie is in hoge mate 
vernieuwend geweest; het ritmisch vloei
end ineen vlechten van de letters van 
Shakespeare's naam, of het gebaiik van een 
letter als zelfstandig vormelement zoals de 
- R- van Rembrandt, geheel afwijkend van 
het traditionele randschrift: hij komt los van 
de vermeende beperking die het penning-
rond in eerste instantie lijkt op te leggen. 
Het zijn uitgangspunten die zijn leerlingen 
hebben overgenomen. Dat laat Eric Claus 
zien in zijn eigen stijl met Frank Lloyd 
Wright {\%i) en 150 jaar Koninklijk 
Penningkabinet (1966) en ook Reniers met 
Hugo de Groot (1983). Reniers volgde lessen 
bij Steyn, die zelf werd opgeleid door Esser. 
Een volgend aspect van het werk van Esser 
heeft te maken met zijn opvatting dat een 
beeldhouwer ook de sporen van het creatie
ve proces mag tonen, het handwerk. 
Dit leerde Esser van Rodin, die er eveneens 
van overtuigd was dat een werk nooit zijn 
definitieve staat heeft bereikt en dat de toe
schouwer deelgenoot gemaakt mag worden 
van het werken in de klei: de vingerafdruk
ken zijn nog zichtbaar Dit aspect is overge
nomen en geïnterpreteerd door de eerder 
genoemde leerling van Esser, Geer Steyn. 
De duimafdmk op de slaap van Bertolt 

Thereseia van der 
Pant, Israël. 1968 
(76 mm; WK) 
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Brecht (1978) is daai-van het resultaat. 
Esser leerde van Rodin dat een portret niet 
cosmetisch mooi hoeft te zijn. maar dat er 
andere methoden zijn om wezenlijke aspec
ten van de ontmoeting van kunstenaar en 
model duidelijk te maken: de kunstenaar 
geeft door zijn persoonlijke handschrift zijn 
visie op de geportretteerde. 

Een kort intermezzo: Esser was, met zijn 
collega Paul Grégoire, destijds ontevreden 
over de kwaliteit van de verenigingspen
ningen en zij beiden richtten in de jaren 
vijftig een alternatieve vereniging op: 
De Vereniging voor Nieuwe Nederlandse 
penningkunst. Het bestuur van 'de' 
Vereniging kreeg daar lucht van en probeer
de via officiële kanalen de twee beeld-

F. Carasso. Leda 
en de zwaan. 1967 

(55 mm: \TK) 

houwers te doen afzien van hun onzalig 
voornemen. Het moge duidelijk zijn dat het 
alternatieve verenigingsplan nooit verder 
kwam dan een bedenksel aan de borrelta
fel, maar het resultaat was wel dat één van 
de n\'ee beeldhouwers, Esser, in 1957 in het 
bestuur werd opgenomen - een vorm van 
repressieve tolerantie, zou men in de jaren 
'70 hebben gezegd. 

Essers invloed was niet gering: de geslagen 
penning moest plaats maken voor de ge
goten penning en - geheel tegengesteld 
aan de situatie van vóór 1950 - de geslagen 
penning werd een uitzondering. Men ging 
denken in termen van plastiek en ruimte en 
niet meer in termen van vlak en tekening. 

Denken in ruimte 
Een pasgeboren kind stoot zich aan de wieg 
door zich te bewegen. Het ontmoet daarbij 
weerstand die terugge\oerd wordt op het 
eigen lijf. Door eigen lichamelijkheid leert 

Ch. van Pallandt. 
A.Roland Hokt. 

1977 (93 mm. \TK) 
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het de wereld kennen omdat door aftasten 
gevoel ontwikkeld wordt voor afstand en 
richting. Afstand en richting zijn de basis 
van het leerproces, van het ervaren van de 
wereld. Primair zijn derhalve bewegen en 
aftasten en die activiteiten worden omgezet 
in kennis en ervaring. Na een tijd heeft het 
kind de handen niet meer nodig om ruimte 
te ervaren, die is dan onafliankelijk van de 
primaire motoriek geworden; dus: zonder 
motoriek geen ruimte-ervaring. 

Het gevoel voor niimte had, voor de 
beeldhouwkunst, zijn hoogtepunt tijdens 
de barok - denk aan Bernini - maar het is 
verdrongen geraakt in de periode van het 
neo-classidsme waar zo de nadruk op 
profiel en vlak werd gelegd; de draad is pas 
in de twintigste eeuw weer opgepakt door 
Rodin, MaiUol en Brancusi. 

Dit denken in ruimte stimuleert de beeld
houwer, die gedwongen is zijn vorm te 
vinden binnen de cirkel. Zo leidt vorm-
dwang tot vormvondst: zie Theo van de 
Vathorst, die op zijn penning, A bird in the 
hand (1980), de figuur uit de cirkel laat 

barsten, doordat deze compleet gevuld is; 
zie ook Dannenburg: op de keerzijde van 
diens penning voor de herdenking van de 
80-jarige oor/og( 1968) wordt de cirkel een 
arena, waar de fiollandse leeuw en de 
Spaanse panter argwanend om elkaar heen-
draaien. 

Het denken in sterke plastiek geeft 
talloze mogelijkheden, sterk expansief als 
bij de schitterende Breitnerwan Wilfried Put 
(1962) en Hendrik deKeyzervan Frank 
Letterie (1965), werken die nooit gemaakt 
zouden zijn als er geen opdracht van de 
Vereniging was geweest. Als twee andere 
voorbeelden van een meer ingetogen vorm
geving zijn te noemen: Auke Hettema, met 
het mokkende hoofd van Midtatuli (1960) 
en het kinderportretje van Floyd Dewitt, 
Word wat gij zijt (1970). Hier is bij beide uit
gegaan van een ruimtelijke, niet een vlakke 
of grafische opvatting. 

Er bestaat een stimulerende wisselwer
king tussen vormdwang en vormvondst: 
de beperkingen die de cirkelvorm oplegt 
waardoor de inventiviteit van de kunstennar 
wordt gestimuleerd. Bij Theresia van der 

Jannes Limperg, 
Openluchtmuseum. 
1987(65mm: VPK) 

k- ^^ 

Lijshelh Teding van 
Beii'lnnit. Vierkant 
met cirkel in hoek, 
mo (60 mm: VPK) 
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Pant was de cirkelvorm een beperking: niet 
alleen dat zij de voorzijde van haar penning 
/5raë/(1968) - zij het bescheiden - liet uit
lopen in de tak van een mosterdboom, de 
keerzijde werd uitgehold, om een gat te ma
ken voor de stenen van de woestijn; men 
ziet nog de sporen in de groeven van de 
beitel. 

Ook bij Chariotte van Pallandt, 'La gran
de dame de la sculpture néerlandaise', 
iemand die zich nauwelijks in een categorie 
laat onderbrengen, was de gegeven niimte 
niet voldoende: door een luchtige draad
constructie werd de beeltenis van A. Roland 
//otogereleveerd (1977). Dat letteriijk en 
figuuriijk inbrengen van open ruimte zien 
wij ook bij het meestenverk van Jannes 
Limperg: de penning Openluchtmuseum 
(1987). Hier voor het eerst een gat, functio
neel ontstaan door het over elkaar schuiven 
van vier vlakken. De toevoeging van kleur 
is iets nieuws, al is het is een principe uit 
de Middeleeuwen en de Barok en in de 
beeldhouwkunst pas weer in onze eeuw. 

HOLLEMAN munten 
Postbus 3242 
7500 DE Enschede 
tel. 053 - 338779 

Gespecialiseerd in antieke munten 
en rekenpenningen. 

vraag onze prijslijst aan. 

Lid Nederlandse Vereniging van IVIuntliandelaren 

door cubistische en expressionistische 
beeldhouwers, voor het eerst toegepast. 
In de evolutie van de Nederlandse penning
kunst is een ontwikkeling naar de vrije 
plastiek zichtbaar en sinds 1967 verschijnen 
er dan ook penningen zonder opschrift of 
tekst: Arthur Sproncken, Ruiter te paard 
(1967) met op de keerzijde het ontw-erp van 
de ruiter. Herder met schapen (1972) van 
Christl Seth-Höfner, waar concaaf en convex 
van de voor- en keerzijde zo intelligent zijn 
uitgebuit en Le couple van Bemelmans 
(1974), zwaar in de hand liggend zoals de 
zwaarte van de lijven die hij verbeeldt. Ook 
zonder tekst is Carasso's Leda en de zwaan 
(I967), het meest perfecte voorbeeld van 
relatie tussen de twee zijden, is zonder 
tekst; het resultaat van jarenlang experimen
teren. De Vereniging mag er dankbaar voor 
zijn want er is er geen die zo prachtig het 
midden houdt tussen een zelfstandige plas
tiek en een penning. Er zijn tot nu toe 
twaalf penningen zonder opschrift en de 
Vereniging heeft een beperkt aantal op
drachten tot geheel abstracte configuraties 
laten ontwerpen; Ger ZijLstra, Zonder titel 
(1977) en Niko de Wit, Getrapt blok (1990) 
zijn er voorbeelden van. Als meest geavan
ceerde, gezien in het licht van moderne ont
wikkelingen kunnen wij het ontwerp 
van Lijsbeth Teding van Berkhout zien: 
Vierkant met cirkel in hoek (1980), niet 
alleen geïnspireerd door de kunst van Ad 
Dekkers, maar vooral door de Amerikaan 
Alexander Calder. Hier wordt in de beeld
houwkunst, in de vorm van beweging, het 
element tijd gebracht. 

De rijkdom van de Nederiandse pen
ningkunst blijkt uit het kwalitatief hoge ni
veau dat al vijfenzestig jaar wordt aange
houden en het vermogen dat niveau te 
doen aansluiten bij ontwikkelingen in de 
Europese beeldhouwkunst. De Nederiandse 
penningkunst is derhalve een veel minder 
geïsoleerd fenomeen dan algemeen wordt 
aangenomen: de Nederiandse penningen 
zijn kleine momumenten van geschiedenis, 
kunst en cultuur en de Vereniging voor 
Penningkunst heeft daar een wezenlijke 
bijdrage aan geleverd. 
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Onbekend maakt onbemind 
Munten in de wereld van de Islam 

16. Islamitische tegenstand maakt 
Palestina weer een Moslimland 
De verovering en de daarop gevolgde 
uitmoording van Jeruzalem bracht in de 
omringende Islamitische hoofdsteden ver
schillende reacties teweeg. Uiteraard ging 
het iedere rechtgeaarde moslim zeer aan 
het hart nu de heilige plaatsen, met name 
de Koebbat as-Sakhrah (= de Rotskoepel) 
en de al-Aqsa moskee, in handen van de 
Christenen waren. Politiek gezien was de 
ontstane situatie niet eenvoudig: de macht
hebbers in Egypte waren sji'itische 
Fatimiden en hun wantrouwige soennitische 
geloofsgenoten in Baghdad, Damascus en 
Aleppo vonden het niet nodig hen bij te 
staan; dit niet-handelen uit eigenbelang 
voorkwam een gezamenlijk optreden tegen 
de binnengedrongen Europeanen die daar
door de kans kregen om hun positie in de 
gebieden langs de oostelijke Middellandse 
Zeekust te verstevigen. Deze onderiinge 
verdeeldheid aan Islamitische zijde speelde 
de Kruisvaarders dus in de kaart; niet dat de 
Christenen als één man optraden overigens, 
verre daar van. Nauwelijks was Jeruzalem 
veroverd of de onderlinge ruzies waren 
weer uitgebroken over de vraag wie koning 
moest worden. Uiteindelijk werd Godfried 
van Bouillon gekozen, maar hij gaf iedereen 
stof tot nadenken door slechts de titel 
Advocatus sancti sepulchri (= Behoeder 
van het Heilig GraO te willen dragen. 

De kruisvaarders kwamen alras tot de 
ontdekking dat het behouden en besturen 
van veroverde gebieden veel meer inhield 
dan een militaire expeditie naar Jeruzalem. 
Een groot Egyptisch leger onder de 
Fatimidische vizier al-Afdal was langs de 
kust naar Palestina opgeaikt, maar kon in 
de slag bij Askalon (augustus 1099) op 
de vlucht worden gejaagd. Prompt weer on
enigheid, waardoor deze belangrijke haven
stad niet werd ingenomen en de zuidelijke 

kuststrook nog tientallen jaren in handen L BOEZEUJN 

der Fatimiden zou blijven. Delen van het 
kruisvaardersleger besloten nu naar Europa 
terug te keren; zij hadden hun peregrinatio 
in tetram sanctam (= pelgrimstocht naar het 
Heilige Land) volbracht. In september 1099 
bestond het latere koninkrijk Jeruzalem nog 
slechts uit de stad zelf met in de naaste om
geving o.a. Jaffa en Bethlehem, dit alles 
maar verdedigd door nauwelijks 300 ruiters 
en 2000 man voetvolk; niettemin vormde dit 
geringe aantal het begin van twee eeuwen 
Europese aanwezigheid in het Nabije 
Oosten. 

Boudewijn en Bohemond deden vanuit 
Edessa en Antiochia een bedevaart naar 
Jeruzalem en toen zij op nieuwjaarsdag 
1100 terugkeerden naar hun eigen gebie
den, bleef een deel van de meegekomen 
kruisvaarders achter om Godfried van 
Bouillon bij te staan. Medio juli 1100 
overleed Godfried echter aan tyfus en zijn 
volgelingen ontboden onmiddellijk zijn 
broer Boudewijn, de graaf van Edessa, naar 
Jeruzalem. Zij zetten daarmee de patriarch 
van de Kerk van Rome de voet dwars, want 
deze wilde daar zelf een zekere macht uit
oefenen uitgaande van het principe 'het is 
de Kerk die koningen kroont'. Boudewijn 
was echter uit ander hout gesneden dan zijn 
broer, hij bekommerde zich niet om de aan
spraken van de patriarch en nam in novem
ber 1100 de titel van koning van Jeruzalem 
aan. Belangrijk was nu om het koninkrijkje 
te verenigen met het vorstendom Antiochia 
en het graafschap Edessa en ondanks aller
lei onderiinge onenigheid en tegenstand van 
Islamitische en ook Byzantijnse zijde slaag
den de kruisvaarders er in om langzamer
hand hun invloed langs de kust en op het 
platteland uit te breiden. Overigens had dit 
alles zo goed als niets (meer) met de oor
spronkelijke kruistochtgedachte van doen, 
want men veroverde hier land om zelf te 
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kunnen heersen; in Europa had men daar 
om verschillende redenen, o.a. wegens erf
recht, geen kans toe gekregen. Onderwijl 
arriveerden vanuit het Westen pelgrims, 
handelaren en lieden van alleriei slag. 
Hiervan bleef altijd wel een aantal achter 
om in deze contreien op de een of andere 
manier een nieuw bestaan op te bouwen. 
Voorwaarde voor een blijvende Europese 
aanwezigheid was uiteraard bevolkings
aanwas, omdat het onbestaanbaar was 
huwelijken te sluiten met moslimvrouwen. 
Naarmate de tijd voortschreed zouden de 
nieuwkomers zich meer en meer aanpassen 
bij de geheel andere leefwijze in deze 
warme streken en zich mengen met de 
plaatselijke bevolking. 

Zoals reeds eerder opgemerkt, lagen Syrië 
en Palestina in een overgangsgebied tussen 
Seldjoeken en Fatimiden, waarbij het door 
het geringe centrale gezag dat de Seldjoe
ken uitoefenden, mogelijk was dat lokale 
potentaten voor zichzelf eigen gebieden 
konden besturen. 

Eén der bekendste van deze atabegs was 
'Imad-ed-din Zengi bin Aq Sonqur, die in 
1127 door de Seldjoekensultan Moeghith 
ed-din Mahmoed II - heerser over Irak en 
westelijk Perzië - benoemd werd tot 
gouverneur van Mosoel en atabeg van zijn 
twee zoons. Met hem begon de dynastie der 
Zengiden (1127-1222), waarvan vrij veel 
dunne gouden, maar merendeels koperen 
munten bekend zijn. Met name de nogal 

zware 10 tot 15 gram wegende koper
stukken - nogal verwarrend ook Dirhems 
genaamd - zijn opvallend, omdat deze op 
de voorzijde veelal een portret afbeelden, 
wat nogal ongebniikelijk was in de Islamiti
sche numismatiek; deze portretten zijn dan 
óf eigentijds met nogal midden-Aziatische 
gezichten onder wilde haardossen óf afge
leid van Griekse en Romeinse voorbeelden. 

Daar het territorium der Zengiden nader
hand uiteen zou vallen in door afzonderiijke 
familietakken bestuurde gebieden, is in de 
numismatische literatuur sprake van resp. 
de Zengiden van Aleppo, Mosoel, Sinjar en 
al-Jazira. Heel vaak wordt daarbij door de 
laatste drie de naam van de Abbasidische 
kalief van Baghdad an-Nasir (1180-1225) 
op de munten genoemd, naar ik mag aan
nemen niet alleen uit eerbied, maar ook uit 
voorzorg. Bijzondere aandacht verdienen 
overslagen op Byzantijnse folies door Noer 
ed-din, die veelvuldig in Syrische munt-
vondsten zijn aangetroffen. Op deze koper
stukken staan afgebeeld keizer Constantijn X 
(1059-1067) met zijn gemalin Eudokia en 
op de andere zijd&een staande Christus; 
de Islamitische tekst moest daarom noodge
dwongen vertikaal worden aanyeseven en 

luidt I^XIU,=J3^?r i l l t j y \ j i l« ; i 
el-adil noer ed-din /Mahmoed malik el-
oemara' (= de rechtvaardige Noer ed-din / 
Mahmoed, koning der bevelhebbers), uiter
aard voorzover nog leesbaar op deze door 
de Byzantijnen zelf al tweemaal gebruikte 
muntplaatjes. 

Ajjoebieden. Saladin 
clirhem AH 584 = 
U88 AD, Aleppo 
(zilver, 20mm) 

Ajjoebieden. Saladin 
AH 564-589 ' 1169-
1193 AD. dirhemzj. 
Hamah? 
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Binnen een jaar had de maar verder Zengi 
te noemen atabeg zijn machtsgebied over 
de plaatsen Nisibin. Sinjar, Harran en 
Aleppo (Halab) uitgebreid, waardoor hij een 
bedreiging ging vormen voor het graafschap 
Edessa. Deze eerste kaïisvaardersstaat werd 
ook de eerste die door de Islamieten werd 
terugveroverd. De onbekwame graaf 
Joscelin II had zich in het aangenamere 
Toerbessel (Tell-Bashir) gevestigd; de verde
diging van de hoofdstad moest door de 
aartsbisschop worden georganiseerd, toen 
Zengi in november 1144 Edessa omsingelde. 
Hulp uit Antiochia bleef alweer door onder
linge onenigheid uit en op 23 december 
viel de stad in handen van de Turken, vv-aar-
bij duizenden inwoners de dood vonden of 
als slaaf in Aleppo werden verkocht. Twee 
jaar later werd Zengi in zijn slaap vermoord: 
zijn eunuch had wraak genomen voor de 
straf die hij had gehad voor het drinken 
uit het wijnglas van zijn meester. De tweede 
zoon van Zengi, Noer ed-din (= Licht van 
het geloof) Mahmoed bin Zengi nam on
middellijk de macht over in Aleppo, terwijl 
zijn oudere broer Saif ed-din Ghazi I de 
gebieden in Noord-Irak in bezit kreeg. 
De tegenstand der Islamieten was onder 
Zengi gegroeid en Noer ed-din zette het 
beleid van zijn vader - een zo eensgezind 
mogelijk optreden tegen de kruisvaarders-
staten - met kracht voort. 

Vrij lang nadat in Europa de val van Edessa 
bekend was geworden en daar toen vrij 
weinig opzien had gebaard, kwam toch -
vooral door toedoen van de daarvoor en
thousiaste abt Bernhard van Clairvaux - de 
Tweede Kruistocht op gang. In 1147 trok 
een tweetal legers, de Duitsers onder ko
ning Konrad III van Hohenstaufen en de 
Fransen onder Lodewijk VII op naar 
Constantinopel, waar keizer Manuel I die 
troepen liever kwijt dan rijk was. In Klein-
Azië werd het naar water snakkende Duitse 
leger in de buurt van Doryleum bij verras
sing door de Seldjoeken oven-'allen en vol
ledig verslagen. De Fransen en het restant 
van het Duitse leger trokken, voortdurend 
aangevallen, om Anatolië heen en koersten 
vanaf de havenplaats Antalya per schip naar 
Antiochia. Wie mocht denken dat de kmis-
vaarders na enige tijd rust ten strijde zouden 
trekken tegen Noer ed-din, kwam bedrogen 
uit: eerst moest Lodewijk VII nog een bede
vaart naar Jeruzalem doen en pas in juni 
1148 werd tijdens een grote vergadering in 
Akko, waarbij iedereen die iets te beteke
nen had aanwezig was, besproken welke 
veldtocht men zou ondernemen. Men be
sloot met de hele strijdmacht Damascus aan 
te vallen, de stad waarmee men sedert 1139 
een soort vriendschapsverdrag had gesloten, 
waardoor een samengaan met het Aleppo 

Zengiden van Mosoel. 
Qoetb ed-din 
Mawdoed AH 556 = 
1149-1170 AD. 
muntnaam onbekend 
(brons. 21 mm): 
de lier-regeligelekst 
luidt: El-malik el-
'adü/El-alim malik 
demard / Esh-sharq 
wael-gharh/ 
Toeghroeltekin Atabek 
[=de koning, de recht
vaardige.' de wijze, 
koning der tx'ivlheb-
bers/ ran het Oosten 
en het Westen / 
Toeghroeltekin Atabek 
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Ajjoebieden, Al Ka mil 
Mohammed ihn 
AlAdil, dinar AH 630 
' 1232 AD. Al Kahira 
(goud. 18 mm) 

der Zengiden was voorkomen! De verbaas
de en daarna ontgoochelde Damasceners 
bereidden zich in allerijl op de verdediging 
voor en riepen de hulp van Noer ed-din in. 
Na slechts vijf dagen trok het kruisvaarders
leger zich terug en dat was tegelijk het 
einde van de hele onderneming, want men 
hield het na deze blunder verder voor ge
zien. Logisch dat de kroniekschrijver Willem 
van Tyrus schreef: 'Vanaf dat moment ver
slechterde de situatie van de Latijnen in het 
Oosten zichtbaar'. Noer ed-din nam uiter
aard de gelegenheid waar, behaalde in 1149 
een spectaculaire zege op de vorst van 
Antiochia en kwam op het toppunt van 
zijn macht toen hij in 1154 zonder strijd 
Damascus binnentrok. 

Koning Boudewijn III zocht steun voor 
de kruisvaardersstaatjes en vond die bij de 
met welbegrepen eigenbelang manoeuvre
rende keizer Manuel: die alliantie bracht in 
Noord-Syrië een machtsevenwicht tot stand 
waardoor het daar twintig jaar, schermutse
lingen daargelaten, rustig bleef In 1162 
werd Boudewijn opgevolgd door zijn broer 
Amalrik en deze laatste vond het nodig 
zich te bemoeien met de wantoestanden 
in het Egypte der Fatimiden. Het eertijds zo 
florerende land verkeerde in een staat van 
anarchie en in die situatie had de afgezette 
vizier Shawar om hulp gevraagd bij Noer 
ed-din en zich bereid verklaard diens soeve
reiniteit te erkennen. Noer ed-din waagde 
het er op en stuurde een sterk leger onder 
zijn Koerdische bevelhebber Shirkoeh naar 
Egypte, die inderdaad de vizier weer aan 
de macht bracht. Shawar hield zich toen 
niet aan de afspraak en beval Shirkoeh zich 
terug te trekken; deze accepteerde dat niet 

en bezette de stad Bilbeis aan de rand van 
de Nijldelta op ongeveer 10 uur gaans van 
Cairo. Shawar zocht opnieuw steun, deze 
keer bij de koning van Jeruzalem. Amalrik 
reageerde op de aangeboden dinars en 
belegerde in 1164 drie maanden tevergeefs 
Shirkoeh in Bilbeis. Noer ed-din echter 
bedreigde Antiochia, wat er toe leidde dat 
beide partijen besloten zich uit Eg}'pte terug 
te trekken. Drie jaar later was het weer raak: 
Noer ed-din als soenniet wilde een eind 
maken aan het ketterse sji'itische kalifaat en 
stuurde opnieuw Shirkoeh naar het zuiden. 
Amalrik verscheen onmiddellijk ook ten 
to-nele en sloot met vizier Shawar een 
bondgenootschap, wat de koning een forse 
jaariijkse schatting opleverde en Egypte bij
na tot een protectoraat maakte. Hij beging 
echter een onvergeeflijke fout door zich 
door de Byzantijnen te laten overhalen 
Egypte te bezetten; de veldtocht van II68 
leverde niets op, want Shawar liet de oude 
stad van Cairo in brand steken, waarna 
Amalrik het land maar veriiet. Erger was dat 
Noer ed-din nu voor de derde keer 
Shirkoeh naar Egypte stuurde, waar deze 
met vreugde werd begroet. De legeraan
voerder greep daar zijn kans, liet de vizier 
uit de weg ruimen en trok de macht aan 
zich. Slechts twee maanden later overieed 
de eenogige generaal aan 'overmatige eet
lust', waarna de leiding werd overgenomen 
door zijn Koerdische neef in zijn gevolg 
Joe.soef ibn Ajjoeb (1169). in het westen 
Saladin genoemd. Deze was het die in 1171 
definitief een einde maakte aan het kalifaat 
der Fatimiden, waardoor in Egypte de soen
nitische versie van de Islam weer naar vo
ren kwam. 
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Saladin was de stichter van de dynastie der 
Ajjoebieden (1169-1250, althans in Egypte), 
die verdeeld over diverse familieleden een 
zeer groot aantal munten heeft laten 
slaan. In het standaardwerk van Balog 
The coinage of the Ayyubids worden bijna 
1000 munten van goud, zilver en koper 
beschreven, geslagen in meer dan 25 munt-
plaatsen; de meeste hiervan waren gelegen 
in het huidige Turks-Syrische grensgebied, 
maar ook werd gemunt in Syrië zelf, Jemen 
en uiteraard veelvuldig in Egypte. De gou
den munten werden bijna uitsluitend in de 
Egyptische muntplaatsen Alexandrië en 
Cairo (ook in Misr-Oud Cairo) geslagen. 
Een uitzondering hierop werd gevormd 
door dinars van Damascus uit AH 583/ 
AD 1187, aangemaakt uit vreugde over de 
overwinning op het Christelijke leger bij 
Hattin. In de beginperiode waren de dinars 
nog identiek aan hun Fatimidische voor
gangers met een omschrift in een drietal 
concentrische ringen en uitsluitend op 
naam van Noer ed-din. Pas na diens dood 
in 570/1174 verschenen dinars met Saladins 
eigen naam. Een nieuwe serie volgde na 
de dood van de kalief van Baghdad al-
Moestadi in 575/1179, want het aantal rin
gen werd nu beperkt tot twee. Dit type zou 
pas worden gewijzigd door Saladins broer 
al-'Adil (1193-1218) in een 'gewone' dinar 
met één omschrift en vier tot zes horizonta
le tekstregels in het veld. 

Een andere bijzonderheid was dat het 
vertrouwde Koefische schrift sedert 1226 
werd gewijzigd in het 'Naskhi' Dit schrift 
- overigens al in de tiende eeuw geperfec
tioneerd door de vizier Ibn Moeqlah - is 
ronder van vorm dan het Koefisch. 

Ajjoebieden, AlAdil 
Ahu Bakr Ibn Ay\'ub 
AH 592-615 = ïm-
1218AD,dirhemAH 
599-600, Dimishq = 
Damascus 
(zilver. 21 mm) 

Omstreeks het begin van de 13e eeuw werd 
het Naskhi als het normale schrift op de 
munten gebezigd. De fraaie vormgeving is 
b.v. te zien op een uit 1285 daterende 
Egyptische grafsteen in het Museum voor 
Islamitische Kunst te Cairo. 

mmmi] 
Saladin had veel goud nodig, eerst voor 
schattingen aan Noer ed-din, later om de 
troepen te financieren ten behoeve van de 
oorlogen in Syrië, Mesopotamië en 
Palestina. Het werd schaarser en vele dinars 
blijken minder dan 4 gram te wegen, terwijl 
ook het gehalte aan puur goud lager lag 
dan voorheen. De munt behield weliswaar 
zijn benaming, maar werd voortaan op basis 
van gewicht verhandeld. 

De muntcijculatie in zilver was in de 
laatste periode der Fatimiden in Egypte 
zwak: men sprak van 'zwarte dirhems', 
ruw verhakte stukjes zilver van laag gehalte. 
Syrië daarentegen kende geen gebrek aan 
dit metaal: daar sloeg men jaariijks grote 
hoeveelheden dirhems van zeer goed ge
halte (94%) en nog steeds gebaseerd op 
het theoretische gewicht van 2,97 gram. 
De standaardmunt werd langzamerhand 
deze Syrische dirhem, wat in de praktijk van 
alledag in Egypte heel wat problemen gaf 
omdat de zwarte dirhems niet waren in
getrokken. Men trachtte uiteindelijk in 
622/1225 een munthervorming door te 
voeren, maar zonder succes. Zolang de 
Ajjoebieden over Egypte regeerden, bleven 
deze stukjes circuleren. Syrië had wat dat 
betreft geen problemen, de handel floreerd-
een veeKoildig waren daar alleriei typen in 
omloop, o.a. een door Saladin geïntrodu
ceerd 'vierkant in cirkel'-type en de als 
'Aleppo-dirhem' bekend staande munt 
met het opvallende geparelde hexagram. 
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ANATOLIÉ, MOSOEL 

EGYPTE 
StO Hn> 

DE WERELD VAN SALADIN 

Pas na het aantreden van sultan al-Kamil 
Mohammed ibn al-'Adil (1218-1238) begon 
het gehalte te verslechteren (80 tot 91%). 
Saladins pogingen om in Egypte kopergeld 
in omloop te brengen, werden geen succes; 
men behielp zich daarom maar met jetons 
van glaspasta. De eerste koperstukken uit 
de munt van Cairo dateren pas van 
622/1225. In de andere gebieden waarover 
de Ajjoebieden de scepter zwaaiden, was 
men gewend aan het gebniik van kopergeld 
zodat uit al die landstreken nog sterk in ge
wicht variërende yöe/oö''(meervoud van 
fals = kopermunt) bekend zijn. 

Joesoef ibn Ajjoeb legde voor dit alles de 
grondslag; hoewel ook hij een kind van zijn 
tijd was, dwong deze figuur niet alleen bij 
zijn eigen mensen, maar ook bij zijn 
Christelijke tegenstanders respekt af door 
zijn \erstandig en vaak menselijk optreden. 
In 1174 kreeg hij de handen vrij doordat 
kort na elkaar zowel Noer ed-din als 

Amalrik kwamen te overlijden. Moeiteloos 
kon hij nu Damascus bezetten, de elfjarige 
zoon en 'opvolger van Noer ed-din was 
daarbij uiteraard geen beletsel; hij kon 
slechts Aleppo behouden. Joesoef nu ook 
door de kalief van Baghdad als machtheb
ber in Eg}'pte en Syrië erkend, tooide zich 
met de titel al-Malik an-Nasir Salah ed-din; 
het laatste gedeelte hiervan dat 'Eer van het 
geloof betekent, zorgde voor de naam 
waaronder hij de geschiedenis is ingegaan. 
Zijn gehele titel is vrij te vertalen met 'de 
koning die de eer van het geloof verdedigt'. 

Saladin bond in 1177 de strijd aan met 
de Christenen, maar zijn leger werd in de 
omgeving van Ramla nabij Jaffa verrast en 
vernietigend verslagen door een paar 
honderd man van de l6-jarige aan lepra 
lijdende koning Boudewijn IV. In juni 1183 
viel Aleppo in handen van Saladin, die 
op dat moment de machtigste vorst in de 
Islamitische landen was geworden met een 
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rijk van oostelijk Libyë tot aan de Tigris. 
Damascus werd daar\'an zijn residentie. 
Boudewijn IV overleed .volkomen uitge
teerd, op 24-jarige leeftijd in 1185, waarna 
de regering werd waargenomen door graaf 
Raimond III van Tripolis die Saladin om een 
wapenstilstand moest vragen. De reden 
was dat door aanhoudende droogte een 
hongersnood dreigde. De sultan, die op dat 
moment eigenlijk van die situatie gebruik 
had kunnen maken, willigde het verzoek in 
en stuurde zelfs ladingen graan naar 
Palestina. Het koninkrijk Jeruzalem had een 
makkelijke prooi kunnen zijn, want ook nu 
was er veel onenigheid door opvolgings
kwesties. 

Voor Saladin was de maat echter pas vol 
toen een Christelijke roofridder in volle vre
destijd een karavaan overviel en spottend 
werd gereageerd op zijn eis tot genoegdoe
ning. In juli 1187 kwam het tot een beslis
sende veldslag in Galilea nabij het Meer van 
Tiberias, bekend als de slag bij de 'Hoorns 
van Hattin', zo genoemd naar twee rotspun
ten van een dode vulkaan nabij het dorpje 
Hattin. Het Christelijke leger v̂ erd volkomen 
verslagen: zeer velen vonden de dood en 
de duizenden gevangenen die naar 
Damascus werden afgevoerd, veroorzaakten 
een prijsdaling op de slavenmarkt. Het 
koninkrijk Jeruzalem lag open, stad na stad 
werd bezet en op 2 oktober 1187 trok 
Saladin na een kort beleg triomfantelijk de 
Heilige Stad zelf binnen. Welk een verschil 
nu met de gebeurtenissen uit 1099: patrouil
les in de stad zorgden er zelfs voor dat er 
niet geroofd en gemoord werd. 

Voor Palestina brak weer een nieuw tijd
perk aan, nu het kruis op de Rotskoepel na 
88 jaren onder gejuich van de moslims naar 
beneden werd gehaald. 

wordt vervolgd 

A. G. van der Dussen b.v. 

Wat doet 
A. G. van der Dussen b.v. 
nu allemaal ? 

1) Wij verkopen 1200 verschillende 
numismatische boeken, en hebben 
deze, in het algemeen, ook in 
voorraad. Als U iets zoekt, neemt 
U dan contact met ons op. 

2) Veiling 17 
Reeds nu noteren s.v.p.: 
13 en 14 april 1992 

3) Wij scheppen niet zo graag op, 
maar we dachten toch in de huidige 
situatie Nederlands meest inter
nationaal georiënteerde firma te zijn. 
Goede niet nederlandse verzamelingen 
kunnen wij of zelf veilen of discreet 
in het buitenland onderbrengen. 
Dit geldt ook voor losse stukken. 

Wij bevelen U aan contact 
met ons op te nemen. 

A. G. van der Dussen b.v, 
Hondstraat 5, 
NL-6211 HW Maastricht. ^^^ 
tel. (31) (0)43-215.119 
fax (31) (0)43-216.014 

P.S. Wij maken van deze gelegen
heid gebruik U prettige feestdagen 
toe te wensen 
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'Het woord op afstand' 
Een penning van Joop Hollanders 

GEER STEYN 

De ontwerper van 

de penning, Joop 

Hollanders, werd 

in 1944 geboren 

te Am.sterdam. 

Hij volgde de 

Rietveld- en Rijks-

akademie aldaar. 

Hollanders woont 

en werkt in 

Amsterdam en in 

Groet (N.H.). 

Deze titel en de tekst op de bijsluiter 
dringen elk commentaar over de penning 
1990-2 van de Vereniging voor Penning-
kunst naar de achtergrond. Het kunstwerk 
maakt elke toevoeging van buitenaf over
bodig: het staat op zichzelf en heeft een 
intrinsieke waarde. Deze kenmerken zijn 
terug te vinden in al het werk van Joop 
Hollanders. Valt er daarom niets meer te 
zeggen over deze penning? 

Van een duidelijke voor- of achterkant is 
geen sprake. Beide zijden zijn gelijkwaardig. 
De taaltekens maken het eenvoudig ze te 
onderscheiden. 

De taaltekens 
Op de penning, 65 mm groot, staan vier 
letters, Als reminiscenties aan taal zijn deze 
tekens aanwezig: op de ene kant de signa
tuur van de kunstenaar, haast verscholen 
in de vorm; op de andere kant het teken 
van de Vereniging voor Penningkunst. 

De signatuur JH is staande gedacht en 
nadrukkelijk gebed in de vorm. Het Pen-
ningkunstteken PK, dat volgens de kunste
naar liggend gezien moet worden, is enigs
zins los van de vorm verhoogd in de 
penning gesneden; dat wil zeggen, de 
omgeving is weggekrast, waardoor de belet
tering ontstaan is. De letters zijn pregnant 
geplaatst tegenover de abstracte vormentaal 
die binnen de ronding van de penning ge
componeerd is. De letters bepalen de stand 
van de penning. Het PK-teken vormt een 
versterking van de horizontale tweedeling. 
Het is ook juist deze zijde die zich nog het 
meest laat identificeren met een klassieke 
penning: een driedimensionale voorstelling 
op een plat vlak. 

De andere zijde, waar de signatuur JH ZO 
mooi verscholen en toch duidelijk ligt, toont 
naar mijn mening het meest een plastische 
eenheid, waarin geen sprake meer is van 
een voorstelling op een achtergrond. 

De horizontale tweedeling 
Op beide zijden is de tweedeling belangrijk. 
Wat een gleuf op de ene zijde is, is een rand 
op de andere zijde. De penningkanten 
hebben ten opzichte van elkaar een contra
vormkarakter: hol is bol en bol is hol. 
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De horizon geldt als scheiding zowel tussen 
boven en onder, als tussen voor- en achter
zijde. Spiegeling wordt variant op het 
gespiegelde. 

In Nederiand is de penningkunst groten
deels door beeldhouwers bepaald. Vaak 
beschouwden zij het maken van penningen 
als een ontspannende nevenbezigheid. 
Voorop stond het grote monumentale werk 
al dan niet in opdracht. Dit klimaat van 
ontspanning heeft de mooiste Nederlandse 
penningen opgeleverd. De penning van 
Joop Hollanders is geen uitzondering op 
deze traditie. Zelden heeft een penning zo 
in het verlengde van het grote monumen
tale werk gelegen. De beelden van Joop 
Hollanders kenmerken zich door een 
inelkaar schuiven van vaak ronde vormen. 
Vormen die fraai van compositie en harmo
nisch opgebouwd zijn; altijd met grote zorg 
voor het opper\Jak behandeld. 

Een beeld is gebonden aan zijn stand in 
de ruimte, een penning in zijn vormgeving 
aan de cirkel. Dit gaf een nieuwe mogelijk

heid aan de beeldtaal van Hollanders. 
Tonen zijn beelden verdichting, een com
pressie; de verenigingspenning laat het 
tegendeel toe: een ontrafeling. 

De penning is te zien als een uitslag, 
een uit elkaar trekken van een beeld. 
Dit gaf een soort vrijheid die niet meer ge
bonden is aan de zwaartekracht. Houd de 
penning eens op de zijkant en ervaar de 
vormeenheid van voor- en achterzijde. 
Een uit elkaar getrokken beeld dat in een 
nieuwe vatting tot een nieuwe plastische 
eenheid uitgegroeid is. 

Het is een penning die in de hand 
gehouden moet worden om te ervaren hoe 
de abstrakte beeldtaal vanuit de hand ont
staan is. Overal voelen we de maat van een 
vinger, de druk van een duim, kneepjes van 
de hand. De penning heeft in het veld van 
de kunsten een sterk Haiku-achtig karakter 
en is niet los te denken van natuurassocia
ties. 

Belangrijk is het geringe patina: als 
een vettige pasgevallen kastanje, glans, 
september '91 
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Het Xle Internationale 
Numismatische Congres 
Gehouden te Brussel van 8-13 september 1991 

JAN LINGEN 

On® 

Dit jaar vierde het Koninl<;lijk Belgisch 
Genootschap voor Numismatiek haar 
150-jarig bestaan met het Xle Internationale 
Numismatische congres. De historische 
band tussen het Belgisch Genootschap en 
ons Genootschap was aanleiding voor de 
organisatie van het congres om de voorzitter 
van het Koninklijk Nederiands Genootschap 
voor Munt- en Penningkunde, ing Jan 
Lingen. uit te nodigen om tijdens de offi
ciële openingszitting het woord te voeren 
namens de bij de Internationale Numisma
tische Commissie aangesloten instellingen 
en organisaties. 

In zijn toespraak wees hij op de feeste
lijke reden voor het houden van het 
Congres te Brussel en het feit dat het 
Koninklijk Belgisch Genootschap voor 
Numismatiek ter gelegenheid van haar 
50-jarig l:)e,staan in 1891, het eerste Interna
tionale Numismatische Congres organiseer
de. Dat congres werd van 5 tot 8 juli in dat 
jaar gehouden in het voormalig paleis van 
de Prins van Oranje, de latere koning 
Willem II. thans de Koninklijke Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België. De bij die gelegenheid 
aanwezige Nederiandse numismaten beslo
ten ook in Nederiand een aan het Belgisch 
genootschap gelijkwaardige vereniging op 
te richten, om zodoende de munt- en pen
ningkunde in eigen land te bevorderen. 
Juist op die plaats en in dat gebouw hield 
ons Genootschap, op de zaterdag vooraf
gaande aan het Congres, zijn najaarsverga
dering. Kan het symbolischer? De afschei
ding was geenszins een 'paleisrevolutie' 
want de banden met het Belgisch 
Genootschap zijn van oudsher zeer hartelijk 
gebleven hetgeen, zeker in de recente jaren, 
heeft geleid tot diverse gezamenlijke bijeen
komsten. 

Lingen wees er op dat het Kon. Belgisch 
Genootschap voor Numismatiek steeds een 

actieve promoter is geweest van de interna
tionale numismatiek. Het is vooral te 
danken aan de inspanningen van Victor 
Tourneur, de voormalige directeur van het 
Koninklijk Penningkabinet te Brussel, dat 
in de jaren dertig van deze eeuw, de 
Internationale Numismatische Commissie 
werd opgericht als onderdeel van het 
Internationaal Comité voor Historische 
Wetenschappen, waar\'an het nog steeds 
een onderdeel vormt. Spreker benadaikte 
zijn visie op het belang van de internatio
nale contacten en de uitwisseling van 
kennis en gegevens tussen de verschillende 
wetenschappers. In het verleden is de 
numismatische wetenschap vaak op een te 
enge basis bedreven. Dat bleef soms be
perkt tot de registratie en de beschrijving 
van de objecten, zonder voldoende aan
dacht te schenken aan historische, culturele 
en economische aspecten, danwei aan de 
omstandigheden welke hierop van invloed 
waren. Het ontbrak aan de zgn. Jielicopter-
view' om de numismatiek in deze context te 
plaatsen. Voorts relativeerde de spreker één 
en ander door er op te wijzen dat munten, 
penningen en andere daaraan verwante 
objecten, levenloze materie zijn, doch door 
de kennis die wij vergaren en door de 
bestudering ervan worden deze objecten tot 
leven' gebracht. Als voorbeeld haalde hij 
een recente bijeenkomst van het 
Genootschap aan waarbij langs de wand 
van de vergaderzaal een kleine numismati
sche expositie was ingericht. Gedurende de 
bijeenkomst werd slechts terioops aandacht 
aan het geëxposeerde materiaal geschon
ken, doch na de betreffende lezing verdron
gen de meeste aanwezigen zich om er een 
blik op te werpen. Het was alsof de objec
ten inderdaad tot 'leven' waren gewekt. 
De kennis van de geschiedenis die aan de 
hand van munten en penningen wordt ver
kregen geeft aan deze objecten, meer nog 
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dan hun metaalwaarde, een emotionele 
waarde en veraiimt onze blik, die zeker 
niet tot de landsgrenzen beperkt blijft. 

De voorzitter benadrukte dat juist het 
Koninklijk Belgisch Genootschap voor 
Numismatiek onze bijzondere waardering 
verdient, daar zij het was die in 1891 het 
initiatief nam het eerste Internationale 
Numismatische Congres te houden en nu 
exact 100 jaar later het op zich heeft geno
men het Xle Internationale Numismatische 
Congres te organiseren. De grote opkomst 
en het succes van dit Congres is de verdien
ste van het Koninklijk Belgisch Genoot
schap voor Numismatiek die een ieders 
waardering verdient. Als respect en waarde
ring voor onze senior-zusterorganisatie en 
ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan 
overhandigde hij, mede namens alle aan
wezigen, doch namens het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde in het bijzonder, een bronzen 
plaquette van de erepenning aan de voorzit
ter van het Koninklijk Belgisch Genootschap 
voor Numismatiek, dr Luc Smolderen. 

Hierna brachten de voorzitter van de 
oudste numismatische vereniging, de Royal 
Numismatic Society, prof. Theodore V. 
Buttrey en de voorzitter van de dit jaar 
100 jaar bestaande American Numismatic 
Association, Mr. Edward C. Rochette, hun 
gelukwensen over aan het Koninklijk 

Belgisch Genootschap voor Numismatiek. 
Daarna \'erklaarde de voorzitter van het 
Belgisch Genootschap, na een korte ope
ningsrede het Xle Internationale Numis
matische Congres officieel voor geopend. 

Prof Tony Hackens, voorzitter van het 
organisatie-comité, sprak op zijn eigen 
briljante en innemende wijze, in zowel het 
Frans, Duits, Engels, Nederiands en Italiaans 

Na (mlrtiiif>st ran de 
deelnemersUjsl even 
opeen nisligplekje 
nagaan wie er zo 
al renvachl kunnen 
worden. (C. van 
Hengel) 

Het Xle IN. C. mocht 
zich verheugen in een 
bekmgitelliiig van 
circa 750 deelnemers 
uit bijna 50 landen. 
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Een congres hiedl bij 
uitstek de !>elei>enlxid 
om oude Ix'kendeii te 
ontmoeten, (v.l.n.r. 
Robeil Tiirfhoei: i'SA: 
SmI. Panküj Ameta. 
India; jan IJiiiieii: 
drS.K.Bhall: 
mis. Tuijhoer) 

het Congres toe en bedankte een ieder die, 
op welke wijze ook, zijn bijdrage heeft ge
leverd in de voorbereiding van dit congres. 
De openingssessie werd besloten door de 
voorzitter van de Internationale Numisma-
tische Commissie, dr Kolbjorn Skaare uit 
Noorwegen. 

Het Congres ging vervolgens van start 
met de eerste plenaire vergadering, onder 
voorzitterschap van Maurice Collaert. 

Het Xle Internationale Numismatische 
Congres mocht zich verheugen in de be
langstelling van ongeveer 750 deelnemers 
uit bijna 50 landen, waaronder - helaas 
slechts - 16 Nederianders. Deelnemers 
waren er uit alle landen van Europa - voor 
het eerst ook een vertegenwoordiger uit 
Albanië - maar ook deelnemers o.a. 
Algerije, Australië, Brazilië, Canada, China, 
Cyprus, Egypte, Haïti, India, Jordanië, 
Marokko, Mexico, Nieuw Zeeland, Papoea 
Nieuw-Guinea, Saoedi-Arabië, Sri Lanka, 
Turkije en de Verenigde Staten. 

Tijdens het vier dagen durende Congres 
vonden er, naast een vijftal plenaire verga
deringen, in vijf verschillende zalen parallel

sessies plaats. Deze waren in het algemeen 
ingedeeld naar hoofdgroepen, zoals Griekse 
munten, Romeinse munten, India, Amerika, 
Byzantijnse munten, bankbiljetten etc. 
Maar ook sub-groepen kwamen aan de 
orde, zoals Middeleeuwen in het balkan
gebied, Westerse Middeleeuwen, Informatica 
China en Centraal Azië, Primitief geld, 
Vikingtijdperk etc. 

Naast de lezingen was er een aantal 
algemene en speciale rondetafels georgani
seerd, met onderwerpen als Analyse en 
conservatie van munten; Informatica en 
numismatiek; Museologie en numismatiek; 
Viking tijdperk; primitief geld; Bankbiljetten; 
bibliotheken en bibliografie; 
Controlemerken en muntateliers tijdens de 
late middeleeuwen; Oosterse munten. Islam 
en Zuid-Azië. 
Van Nederiandese zijde werden bijdragen 
geleverd door: 
Ir. K.A. Dym : Some reflections on XVIIth. 
century Potosi coinage; 
Drs. H.W. Jacobi: Principes van een 
Numismatische Database; 
Drs. H.W. Jacobi: Numismatische educatie
ve programma's in het Rijksmuseum Het 
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Koninklijk Penningkabinet te Leiden; 
J.J. Grolle : From Robin Redbreasts to Robin 
Redbreast, development of Dutch banknotes 
since 1814; 
T.D.Yih : Tin cash from Borneo and Banka 
present in the Ethnographical Museum at 
Rotterdam, the Netheriands; 
T.D.Yih : Tri-lingual Chaghatayid coins 
from Sinkiang; 
Drs. M. Scharloo : The necessity of war, 
Dutch medals on the Peace of Breda (1667); 
A.J.j. Scheffers: Mechanization of the 
minting process in the Netherlands studies 
through 17th century coin dies. 

De samenvattingen van het merendeel van 
de voordrachten zijn gebundeld in een 183 
pagina's tellend boekwerk met addendum. 
De voordrachten zullen tezijnertijd gepubli
ceerd worden in de Proceedings of the llth. 
International Congress of Numismatics. 
Van de eerder gehouden Congressen 
(8th, New York 1973; 9th, Bern 1979; lOth, 
London 1986) zijn nog exemplaren van 
de Proceedings verkrijgbaar. 

Dergelijke congressen zijn leerzaam, doch 
het zijn vooral de ronde-tafels en de contac
ten in de 'wandelgangen' die deze bijeen
komsten nog waardevoller maken. Voor 
deze contacten was voldoende gelegenheid, 
zeker bijvoorbeeld tijdens de receptie op de 
Nationale Bank van België of bij de opening 
van de tentoonstelling 'Een munt voor 
Europa', georganiseerd in de galerij van het 
Gemeentekrediet te Brussel. Een prachtig 
uitgevoerde catalogus waaraan vele promi
nente numismaten hun medewerking 
hebben verieend, begeleidt deze tentoon
stelling. Van deze catalogus is naast de in 
België gebruikelijke uitgaven in het Frans 
en het Nederiands ook een Engelse editie 
uitgebracht. 

De International Association of Professional 
Numismatists ondersteunt de internationale 
numismatische congressen en zorgt voor 
publicatie van een bibliografisch overzicht 
over de periode tussen de twee congressen. 
Deze Suruey of Numismatic Research 1985-

1990 omvat twee bundels van totaal 896 
pagina's, [en is] samen met de hiervoor 
genoemde Proceedings of the International 
Congress of Numismatics verkrijgbaar bij 
alle leden van het lAPN, danwei bij de dis
tributeur van het LAPN, A.G. van der Dussen 
te Maastricht. 

Naast de verruiming van de geest werd ook 
de inwendige mens niet verwaarloosd en 
de slotdag van het congres werd dan ook 
afgesloten met een uitgebreid feestelijk 
banket. Op vrijdag 13 september was 
er een tweetal excursies georganiseerd t.w. 
naar Waterioo en Mariemont resp. naar 
Antwerpen, waarvoor veel belangstelling 
was. Op zaterdag 14 september kwamen 
de vertegenwoordigers van de aangesloten 
instellingen en organisaties van de 
Internationale Numismatische Commissie 
bijeen. Er werd een nieuw bestuur gekozen 
en - belangrijker - de plaats van het eerst
volgende Internationaal Numismatisch 
Congres dat in 1997 zal worden gehouden. 
De keuze viel op Berlijn. Voor degenen die 
verzuimd hebben dit jaar naar Brussel te 
komen toch een redelijke herkansing om in 
1997 te Beriijn erbij te zijn. Het is beslist de 
moeite waard! :; 

Onder de deelnemers 
bevonden zich een 
16-tal Nederlanders, 
waaronder de volledi
ge staf van het Kon. 
Penningkabinet. Een 
drietal stafleden (dr 
J.P.A. van der Vin, 
drsH.W.Jacobi, 
mw. drsM. Scharloo) 
volgen aandachtig de 
openingssessie. 
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Een Nederlandse penning 
van de British Art Medal Society 

HAXS DE KONING 

' A.J. DE KONING 

Penningen \';m Geer 
Stevn, De Beeldenaar 
1(1977)10-13 

^ A.l. Dt KONING 

Benolt Brecht' pen
ning van Geer Steyn. 
De Beeldenaar -i 
(1980)23-27 

H. E. VAN GELDEK 

Drs G. van der Meer 
65 jaar. 
De Beeldenaar 13 
(1989) l-i-i-H5 

Op de omslag \an de najaarseditie 1991 van 
het internationale tijdschrift The Medal staan 
op royaal formaat in kleur op de voor- en 
keerzijde de atheeldingen van de door 
Geer Steyn \'oor de Britsh Art Medal Society 
(BAMS) ontworpen penning met het portret 
van Gay van der Meer. 

Tloe Medal wordt twee keer per jaar uit
gegeven door de Britsh Art Medal Societ\'. 
in samenwerking met de Fidem. De gepor
tretteerde, de ontwerper en de uitgever 
van de penning zijn voor de lezers van 
De Beeldenaar zeker geen onbekenden. 

De Bams geeft, sinds haar oprichting in 
1982, jaarlijks vele penningopdrachten aan 
Britse kunstenaars doch slechts incidenteel 
aan buitenlanders. Deze keer ontving Geer 
Steyn een opdracht. 

Geer Steyn (geb. 1945) volgde zijn oplei
ding aan de Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam. Hij verwierf de Prix 
de Rome in 1973 en vervolgde zijn studie in 
Wenen bij Wotruba.' Naast zijn monumen
tale werk in steen, trekt het intieme karakter 
van gegoten penningen hem sterk aan. 
Met poitretpenningen. zoals Bertolt Brecht, 
Flaubert. James Joyce en thans met Gay van 

der Meer [oon{ hij zijn meesterschap als 
medailleur.- Dat geldt eveneens voor zijn 
penningen met dierfiguren. Steyn is leraar 
aan de Kunstakademies in Den Haag en 
Amsterdam. Hij levert van tijd tot tijd bijdra
gen over medailleurs en hun werk in 
De Beeldenaar an schreef over de techniek 
\'an het \enaardigen van penningen in het 
boekje Nederlandsepenningkiinst. 

Drs. Gay van der Meer was van I960 tot 
1988 conservator afdeling penningen van 
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabi
net. Bijna dertig jaar was zij aktief voor de 
Fidem en vele jaren was zij bestuurslid van 
de Vereniging voor Penningkunst.'' Tijdens 
het diner ter afsluiting van de Jubileum
bijeenkomst van de Vereniging voor 
Penningkunst op 1 juni te Haariem werd 
haar het eerste exemplaar van de Bams-
penning aangeboden door de voorzitter van 
de Britse vereniging, tevens gastspreker die 
dag, Mark Jones. 

De voorzijde van de Bams-penning toont 
het portret van Gay van der Meer. De ont
wikkeling van het ontwerp is geleidelijk 
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ontstaan; Steyn boetseerde vele portret-
schetsen in klei voordat hij tevreden was. 
De eenste - getekende - schetsen ontston
den spontaan en onopvallend aan de 
vergadertafel van de Vereniging voor 
Penningkunst."* 

De keerzijde van de penning zinspeelt 
op de grote affiniteit die de geportretteerde 
heeft voor de 18e eeuwse penningmakers 
Martinus en Johan George Holtzhey. Een 
prijspenning van Johan George vormde de 
inspiratie voor de keerzijde van de penning 
Binnenkort zal uitgebreider aandacht aan 
deze penning en de ontwerper besteed 
worden in De Beeldenaar door de kunsthis
toricus Jan Teeuwisse. De penning - in 
vormgeving karakteristiek voor het werk 
van Steyn - is gegoten in brons bij de firma 
Binder te Haariem, 86 mm groot en fraai 
gepatineerd. 

De penningen van de Bams zijn beschik
baar voor leden en niet-leden. Gezien de 

Mmvthandd Vtrscfioor 
^ < « i ^ ^ 

Inkoop -Verkoop -Taxaties -Adviezen 

mtrdsinqti iz (T~ 
r •• l "> 32,91 vK strvjen \ h_ 

jiid n.v.m.ft. 
tet . 

fax: 
01854 
01854 _ 
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Gay van der Meer 
beimndert de creatie 
van Geer Steyn: rechts 
Mark Jones, secretaris 
van de British Art 
Medal Society 

belangstelling die er bij de Nederiandse lief
hebbers zal zijn, bestaat - bij uitzondering -
de mogelijkheid deze unieke penning recht
streeks in ons land te bestellen. De prijs 
bedraagt £70 en is voor ons land vastgesteld 
op ƒ 235. Bestellingen via Mw. M. Kemper-
Koel. MoUenburgseweg 60 4205 HD 
Gorinchem. Telefoon 01830-26543. 

•* GEER .STFi"?) 

De penning, drager 
van het hoofd. 
De Beeldenaar 13 
(1989) 149 
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Jubileumpenning 1992 

De bronzen Jubileumpenning Honderd jaar 
Kon. Ned. Genootschap Voor Munt- en 
Penningkunde (95 mm), vervaardigd door 
Marianne Letterie, is verkrijgbaar voor zowel 
leden als niet leden van het Genootschap.* 
Tot 1 februari 1992 is de penning tegen 
een gereduceerde prijs te bestellen. 
De aflevering van de penningen, die voor 
1 februari 1992 zijn besteld, vindt plaats 
tijdens de jubileum-bijeenkomst van 11 tot 
14 juni 1992 te Amsterdam. 
Voor toezending van de penning dient 
het bedrag met ƒ 10 per penning te worden 
verhoogd (i.v.m. verzendkosten). 
Dit geldt tevens voor de penningen die na 
1 febaiari 1992 worden besteld. De penning 
kan tevens geleverd worden in een speciaal 
étui, de extra kosten hiervoor bedragen 
ƒ 15. Bestelling uitsluitend door 
overschrijving van het bedrag op giroreke
ning 31187 t.n.v. Penningmeester Kon. Ned. 
Genoot-schap voor Munt- en Penningkunde, 
Joh. Verhulststraat 77, 1071 MV Amsterdam. 
Betaling = bestellingl 

Prijzen van de jubileumpenning 
voor leden: tot 1-2-1992*/125; 
(e\t. verzendkosten ƒ 10) 
na 1-2-1992 ƒ 160 incl. verzendkosten 
speciaal étui/ 15 
voor niet-leden: tot 1-2-1992*/ 150; (evt. 
verzendkosten / 10) 
na 1-2-1992/ 185 incl. verzendkosten 
speciaal étui/ 15 
* slechts 2 exemplaren per persoon, meer 
exemplaren tegen de na 1-2-1992 geldende 
prijs. 

• A. .M. EEKELS-WIEGEL 

Marianne Letterie 
De Beeldenaar 15 
(1991) 418-423. 
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Fidem 1992 

MARIAN SCHARLOO 

FIDEM 1992 pen
ning, onlweipvan 
Ronald Searle 

Het eerstvolgende congres van de 
Federation Internationale de la Médaille 
zal van woensdag 16 tot en met zaterdag 
19 september 1992 in Londen plaatsvinden. 
Een gelegenheid om zo dicht bij huis deel 
te nemen aan een dergelijk evenement zal 
zich voorlopig niet meer voordoen. Het vol
gende congres zal namelijk naar vera'ach-
ting in 1994 in Boedapest worden georgani
seerd. Het vooriopige programma ziet er 
veelbelovend uit. Voor iedereen die de pen
ningkunst een warm hart toedraagt staat er 
wel iets interessants op het programma. 

De belangrijke tentoonstelling van meer 
dan 1000 recent gemaakte penningen uit 
de gehele wereld zal in het British Museum 
worden gehouden. Voor het eerst sinds 
vele jaren zullen er weer prijzen uitgereikt 
worden voor diverse categoriën penningen 
en penningmakers. Ook wordt er een prijs
vraag georganiseerd met penningen rond 
het thema 'hemel en hel', een onderwerp 
dat vele medailleurs zeker zal aanspreken. 
Tijdens het congres is een serie lezingen 
gepland over de relaties tussen de 

(ontwerp )tekening en de penning door de 
eeuwen heen. Daarnaast worden er work
shops en demonstraties gehouden voor en 
door de professionele penningmaker. 
Op zaterdag 19 september zal de eerste 
penningbeurs ter wereld worden geopend, 
Deze beurs is allereerst bedoeld voor kun
stenaars, die op deze wijze hun werk recht
streeks aan verzamelaars kunnen verkopen, 
maar daarnaast kunnen ook penninghande
laren, uitgevers en zelfs verzamelaars hun 
waren uitstallen en/of verkopen. 

De voor de bezoekers aan de tentoon
stelling in Teylers Museum niet langer on
bekende tekenaar en penningmaker Ronald 
Searle heeft de officiële FIDEM-penning 
ontworpen. 

Zoals bekend zijn de hotelprijzen in 
Londen niet gering. Via de congresorgani
satie zal het echter mogelijk zijn om voor 
een zeer schappelijke prijs (ca. ±20) te loge
ren in een nabijgelegen college. Voor de 
wat meer gefortuneerden kan de organisatie 
hotelkamers boeken voor £40 en ±60. 
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Alle accomodatie bevindt zich op circa vijf 
minuten lopen van het British Museum. 

Deelname aan het congres kost £l60,-
voor FIDEM-leden (wanneer men zich voor 
1 februari 1992 opgeeft, krijgt men £20 
korting). De niet-FIDEM leden betalen 
£ 190. Zij ont\-'angen eveneens een korting 
van £20, bij opgave voor 1 februari 1992. 
Bij deze prijzen zijn inbegrepen de catalo
gus, de penning, en een feestelijk diner op 
de Thames op zaterdag 19 september. 
Voor mensen die uitsluitend aan het congres 
willen deelnemen en geen catalogus, 
penning, of diner willen, en die bovendien 
het risico willen nemen om niet toegelaten 
te worden tot zeer drukbezochte activitei
ten, geldt een reductie van £100,- op de 
bovengenoemde prijzen. 

Nadere informatie is te verkrijgen via 
het Koninklijk Penningkabinet of direkt 
bij de organisatoren: Mark Jones of Philip 
Attwood, British Museum, Department of 
Coins and Medals, London WCIB 3DG, 
Engeland, telefoon 09-31713238227 / 
09-317132382Ó0 of fax 09-31713238171. 

Logo onluwpeti door 
John Lohhan 

Tentoonstellingen 

NAAR JERUZALEM. DE DURE REIS VAN 
EEN MIDDELEEUWSE GRAAF De reiskas 
van Willem IV van Holland en Henegouwen 
tijdens zijn bezoek aan het Heilige Land en 
Pniisen in 1343/1344 
Tot januari 1992 in Rijksmuseum Het 
Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 28 
te Leiden (071-120748); geopend dinsdag 
t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, zon- en feest
dagen 12.00-17.00 uur 

KUNST VOOR DE HAND 2600 jaar vorm
geving in het Penningkabinet 
Tot 1993 in Rijksmuseum Het Koninklijk 
Penningkabinet te Leiden (zie hiervóór) 

WILHELMINA MET HANGEND HAAR 
Het portret van de jonge koningin op 
munten en penningen 
Tot 15 maart in 's Rijks Munt, Leidseweg 90, 
3531 BG Utrecht (030-910342); geopend 
op werkdagen 10.00-l6.00 uur, gesloten op 
vrijdag 27 december 

DE NEDERLANDSE MUNTSLAG 
Vaste opstelling in het Museum van 
's Rijks Munt te Utrecht (zie hien'óór) 

LA MEDAILLE PORTUGAISE AU XXe 
SIÈCLE Moderne Portugese penningkunst 
tot 15 december Stedelijk Museum 
Zwijveskemuseum Nijverheidstraat 1 
9330 Dendermonde 

MÜNZEN DER STADT HANNOWR 1438-
1674 Tot 1992 in Niedersachsisches 
Münzkabinett der Deutschen Bank, 
Georgsplatz 20, Hannover (09-49365379); 
geopend maandag t/m vrijdag 08.15-
15.30 uur. op dinsdag en donderdag tot 
17.30 uur. 
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Verenigingsnieuws 

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOT
SCHAP VOOR MUNT- EN PENNINGKUNDE 
Secretariaat: J.J. Grolle, 
p/a De Nederlandsche Bank N'V, Postbus 
98, 100 

j . UNGEN/D. PURMER Bijeenkomst met de 'Münzfreunde 
für Westfalen' in Coevorden 
Éénmaal per drie jaar wordt met 'Der 
Verein der Münzfreunde für Westfalen und 
Nachbargebiete' een bijeenkomst belegd, 
die dit jaar op 22 en 23 juni gepland was. 
De eerste dag was het historisch belangrijke 
Coevorden de ontmoetingsplaats. Onver
wacht veel deelnemers verzamelden zich 
omstreeks 10.30 uur in het fraaie ka.steel, 
waarschijnlijk naast het genoegen collega's 
uit Duitsland te ontmoeten, ook aangelokt 
door het zeer aantrekkelijke programma. 

Jan Lingen opende de bijeenkomst en 
heette met name onze Duitse vrienden 
hartelijk welkom in het fraai gelegen 
Coevorden, vroeger omringd door moeras
sen en strategisch zeer belangrijk. Waren 
50 a 60 deelnemers gepland, de opkomst 
was aiim 90 personen. 

Jan Grolle startte met een eerste lezing 
over de muntheren uit het geslacht Bierum. 
Hij leidde ons met bewonderenswaardig ge
mak door de stambomen, die noodzakelijk 
waren om de muntslag van Coevorden en 
Borculo te begrijpen. Ging Feith uit van 
3 Reinalds, Grolle wist ons duidelijk te 
maken, dat tegenwoordig rekening moet 
worden met 4 Reinalds en dit gegeven leidt 
er toe, dat de circa 20 bekende munten nu 
op een andere wijze aan de diverse heren 
toegeschreven moeten worden. Een fraaie 
diaserie besloot de lezing. 

Hierna bracht ons erelid Prof. Dr. Peter 
Berghaus zijn diaprojector in stelling. Aller
eerst memoreerde hij het feit, dat het dertig 
jaar geleden was, dat de eerste gezamenlijke 
bijeenkomst met de 'Verein der Münz

freunde fur Westfalen und Nachbargebiete' 
plaatsvond en dat hij sindsdien bij deze bij
eenkomsten slechts éénmaal verstek heeft 
moeten laten gaan. Daarna gaf hij inzicht 
in de samenstelling van de muntschat uit 
de vloot van Lübeck uit 1566. In 1566 was 
Lubeck verbonden met het koninkrijk 
Denemarken, dat een oorlog uitvocht met 
Zweden. Na een onbesliste zeeslag vergin
gen vele zeeschepen als gevolg van een 
enorme storm. De gevonden munten zijn 
door brand en verontreiniging veelal niet 
meer te presenteren. Bij de beschrijving van 
de muntvondst stond Berghaus stil bij de 
grote spreiding van de muntvondst. 
Naast munten uit Zuid-Duitsland kwamen 
de meeste munten uit Noord-Duitsland 
(Lübeck, Hamburg en Bismarck). 
Echter ook Nederiand was goed ver
tegenwoordigd, waarbij een aantal van 
19 Nijmeegse munten opvallend was. 

Dr. Peter Ilisch gaf een gedegen analyse 
van de muntslag in Bentheim en maakte 
ons naast het woord met zeer fraaie dia's 
deel van de Nederiandse invloed op de 
muntslag. In de 17e eeuw was Graaf Ernst 
Wilhelm getrouwd met een Nederiandse. 
De graaf, die gereformeerd was, stond toe 
dat men predikte in het Nederiands, één en 
ander tot ongenoegen van de bisschop van 
Munster. Bijzondere aandacht kregen het 
tweestuiverstuk l660, de schelling of 1/8 
Thaler 1662, de stuiver 1662 en de duiten 
1662 en 1664. Ilitsch vertelde, dat uit deze 
tijd overwegend Nederiandse munten ge
vonden zijn. Na 1695 is van het graafschap 
geen muntslag meer bekend. 

Gerd Dethlefs gaf een historisch inzicht 
in de verhouding tussen Munster en 
Nederiand, waari:)ij het twistpunt werd 
gevormd door de problemen met betrek
king tot de erfopvolging van de heeriijkheid 
Borculo, waarbij ook het geloof een rol 
speelde. Tevens een conflict tussen het 
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Duitse leenrecht en het Nederlandse recht. 
Bommen Berend met zijn beleg van 
Groningen en na het behoud van deze stad 
de heroveringen van diverse vestigingen. 
Met fraaie penningen werd deze periode 
door Dethlefs toegelicht. 

In de middag bestond tevens de gelegen
heid het museum 'Drenthe's veste' te bezoe
ken, een mooi streekmuseum met o.a. een 
fraaie maquette van de vesting Coevorden 
en voor deze gelegenheid speciale aandacht 
voor het numismatisch materiaal. In aanslui
ting op het museumbezoek werd onder des
kundige en enthousiaste leiding een rond
gang gemaakt door de stad. De harde kern 
van de deelnemers smaakte het genoegen 
van een uitstekend diner in hotel Talens te 
Coevorden, waarna sommigen nog tot in de 
kleine uurtjes verder discussieerden om toch 
nog de andere morgen weer fris en monter 
te verschijnen voor de excursie naar het 
klooster Frenswegen en het Slot Bentheim. 
Voor ons erelid Dr. A.J. Bemolt van Loghem 
Slateais was het weerzien met klooster 
Frenswegen van meer dan gewone beteke
nis, daar hij in 1938 promoveerde op het 
proefschrift 'Het klooster Frenswegen'. 

Na een rondgang door het klooster 
begaf de groep van ca.30 personen zich op 
weg naar het Slot Bentheim, gelegen op de 
westelijke rotsachtige uitloper van het 
Teutoburger Woud. Met de lezing van Peter 
Ilisch nog vers in het geheugen kreeg het 
bezoek aan het Slot een extra dimensie, die 
mede werd ondersteund door een uitvoeri
ge en enthousiaste rondleiding. Een bezoek 

J 7 f i ep l e inhe r 1991 ^ 

aan het Slot Bentheim vormde de afsluiting 
van de gezamenlijke bijeenkomst met 
de 'Verein der Münzfreunde für Westfalen 
und Nachbargebiete'. Met enthousiaste in
stemming werd de uitnodiging aanvaard de 
volgende gezamenlijke bijeenkomst in 1994 
te Osnabrück te houden. 

Najaarsvergadering te Brussel 
op 7 september 1991 
Ruim 80 deelnemers waren naar Baissel 
getogen om het feit te vieren, dat een emi
nent gezelschap Nederlandse numismaten 
100 jaar geleden besloot ook in Nederland 
een numismatische vereniging op te richten. 
De vergadering vond plaats in de 
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België. 

Een hoogtepunt van de vergadering was 
de uitreiking van de literatuurpenning aan 
drs Arent Pol. Deze onderscheiding is toege
kend op voordracht van de redactiecommis
sie van het jaarboek. De voorzitter wees op 
het beperkte aantal van de in het verieden 
uitgereikte literatuurpenningen en gaf een 
uitgebreide opsomming van de door Arent 
Pol in het jaarboek geplaatste publicaties. 
Arent Pol was hiermede blij verrast en zeg
de toe door te gaan op de ingeslagen weg. 

Ons erelid prof. dr. Paul Naster opende 
de lezingen met een doorwrocht betoog 
over de Nederlanders, die voor 1991 een 
bijdrage hebben geleverd aan het Belgische 
tijdschrift voor de Numismatiek. Hierbij 
werd met name aandacht besteed aan 

D. Pl'R.MER 

ƒ ƒ van Goor, 
Voor bijdragen aan 

Jaarboek voor Munt
en Penningkunde. 
1932 /zilver 52 mm) 
mei inscriptie 1991 

DE BEELDENAAR 1991-6 
485 



J.F.G. Meyer, P.O. van der Chijs, J. Dirks, 
graaf M. de Nahuys, ridder J.E.H. Hooft van 
Iddekinge en Th. M. Roest. Deze belang
wekkende lezing, die een volledig chrono
logisch overzicht geeft per Nederiandse 
auteur, zal gepubliceerd worden in het 
jaarboek 1992. 

Drs. Marjan Scharioo boeide de zaal 
door haar overzicht van de in de naam van 
Koning Willem I vervaardigde penningen 
tussen 1815 en 1830. Behandeld werden de 
diverse medailleurs, die door de koning in 
zijn dienst werden aangetrokken. In navol
ging van Napoleon werd door Willem I een 
'Histoire Metallique' nagestreefd, hetgeen 
echter niet gelukt is. Veel aandacht werd 
besteed aan de conflicten tussen de com
missie en Willem I omtrent het onderwerp 
en wijze van afbeelden op de penning. 
Helaas kwamen de ondersteunende dia's 
door de beperkte lichtsterkte van de projec
tor niet altijd tot hun recht. Na afloop van 
de voordracht overhandigde de voorzitter 
aan Marjan Scharioo, voor de collectie van 
het Koninklijk Penningkabinet, een bronzen 
penning van de Koninklijke Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België. Deze penning was 
ons eerder bij de voorbereiding van deze 
bijeenkomst, door bemiddeling van Paul 
Naster, door de Academie aangeboden. 
De culturele en historische relatie die wij 
hebben met het gebouw van de Academie 
en om reden dat het Genootschap zelf geen 
collectie beheert was aanleiding de penning 
aan het Koninklijk Penningkabinet te schen
ken die de penning bij monde van Marjan 
Scharioo in dank aanvaarde. De penning 
werd in 1988 vervaardigd, ter gelegenheid 
van de 50e verjaardag van de Koninklijke 
Academie, door de in Nederiand geboren 
ontwerper Theo van Looy (Krimpen aan de 
IJssel, 1917) en is onder nr. 154 
gepubliceerd in de tentoonstellingscatalogus 
Klein en Fijn. 

Na dit intermezzo gaf Bert van Beek een ge
degen inleiding over de Zuidnederlandse 
rekenpenningen. Naast een uitgebreide 
inleiding over het gebruik van de reken-
penning, besteedde hij veel aandacht aan 

de determinatie van rekenpenningen aan 
de hand van symboliek, wapens en om-
schriften, zoals een en ander voorkomt op 
de rekenpenningen. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de Zuidnederiandse rekenpen
ningen, waarbij tot ieders verbazing zelfs 
in het betoog ruimte was voor een fraaie 
dia van 'Manneke Pis'. 

Het was stralend weer en een groot deel 
van het gezelschap trof elkaar 's avonds op 
de gezellige en daarnaast bijzonder impo
sante Grote Markt. Zondagmiddag bezocht 
een wat kleiner gezelschap het Museum 
voor Geld en Geschiedenis van de Natio
nale Bank van België. De rondleidster was 
geen moeite teveel om ons uitgebreid te 
confronteren met de smaakvol gepresen
teerde verzameling. Veel waardering was er 
ook voor de fraaie publicaties, die de 
exposities in het museum begeleiden en 
deze vonden daarom ook gretig aftrek. 
Een waardevolle herinnering aan de exposi
tie en het bezoek aan Bmssel. Diegenen, 
die het Xle Internationale Numismatische 
Congres zouden bijwonen, begaven zich 
hierna naar het Congrespaleis. Een verslag 
van dit evenement vindt u elders in dit blad. 

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, 01830-2654 

Aanvulling prijslijst 
Penning 1990-2 Het woord op afstand 
ontwerp Joop Hollanders, gietpenning 
65 mm/ 130 

Catalogus Verenigingspennüigen 
1926-1987 
De in het artikel \vrm en niimte in de 
Nederla ndse pen n ingkiinst genoemde 
catalogus van de Verenigingspenningen 
(zie elders in dit nummer) is verkrijgbaar 
voor ƒ 6 inclusief verzendkosten 
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Tentoonstelling Mr Jacob Dirks 
Een Oproep 

Van 3 juli t/m 23 augustus wordt in het Fries 
Museum te Leeuwarden een tentoonstelling 
gewijd aan de Friese numismaat mr Jacob 
Dirks, geboren in 1811 en overieden in 
1892. Zijn 100e sterfjaar vak dus samen 
met de 100e verjaardag van het Kon. Ned. 
Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 
zodat er alle reden is hem, aan wie de 
Nederlandse numismatiek zoveel verschul
digd is, met een expositie te eren. 

Dirks, wiens naam ook verbonden is 
aan de Numismatische Kring Friesland 
'Mr Jacob Dirks', welke kring aan de ten
toonstelling meewerkt, was een zeer veel
zijdig man. Naast jurist, eigenaar van een 
steenfabriek en historie-kenner, was hij ook 
voorzitter van het Fries Genootschap van 
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en poli
ticus. Zo was hij bijna 20 jaar lid van de 
Tweede kamer en tot zijn dood lid van de 
Leeuwarder Gemeenteraad.Zijn grote liefde 
had echter de munt- en penningkunde, op 
welk terrein hij baanbrekend werk heeft 
verricht. Talrijke publicaties ontvloeiden aan 
zijn pen, waarvan er driemaal een met goud 
werd bekroond, o.a. door Teyler's 
Genootschap. Ook de Nederlandse en de 
Belgische Koning beloonden zijn verdien
sten met eerbewijzen. 

Nog steeds worden zijn werken, o.a. 
Vervolgen Van Loon, Nederiandse pennin
gen 1813-18Ó3, Penningkundig Repertorium, 
talrijke publicaties over (vroeg-) middel
eeuwse Friese munten in De Vrije Fries etc, 
etc. geraadpleegd. Van zijn boek over de 
Noord-Nederiandse Gildepenningen zag in 
1978 een nieuwe, uitgebreide en verbeterde 
uitgave van de hand van D.A. Wittop 
Koning het licht. Deze editie is inmiddels 
alweer tweemaal gesuppleerd. 

Hoewel de tentoonstelling de verschillende 
facetten van Dirks' veelzijdigheid zal belich
ten, wordt de nadruk toch vooral op zijn 
numismatische werkzaamheden gelegd. Ook 
aan beroemde numismatici/tijdgenoten zal 
zo mogelijk aandacht worden geschonken. 

Het is bekend dat een groot deel van 
Dirks" boekerij en andere bezittingen in de 
loop der jaren verspreid is geraakt. De ten
toonstellingscommissie, waarvan onder
getekende deel uitmaakt, doet daarom een 
beroep op de lezers van dit blad, eens na te 
gaan of zij misschien voorwerpen, boeken, 
geschriften, penningen e.d. in hun bezit 
hebben, of de verblijfplaats daarvan kennen, 
die voor de expositie van belang kunnen 
zijn. Het correspondentie-adres is: 
G. Elzinga, oud-conservator Fries munt
en Penningkabinet, p/a Fries Museum, 
Turfmarkt 24 , 8911 KT Leeuwarden. 

G. ELZINGA 
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Verwisselingen 
in Leiden 

M.L.F. \AN DFR BHEK Ook bij de ptoductie van De Beeldenaar 
. , , „ , , ,. komen verwisselingen voor.* In mijn artikel 
(1991) 3«6-389 Verwisselingen in Batavia geert de rechter-

aft^eelding op blz 387 een cent 1837 uit 
Soerabaya weer, geslagen met lokaal 
gefabriceerde stempels (Schoken 725). 
De beloofde cent 1837 (Scholten 727), 
geslagen in Batavia met behulp van 
Utrechtse stempels, is hierbij afgebeeld. 
Deze vertoont de in het artikel vermelde 
kenmerken, onder andere het afgeplatte 
cijfer 3 in het jaartal, zoals dat ook op de 
recent opgedoken hybride voorkomt. 

Cent 1837. met 
Utrechtse stempels 
geslagen op Java = 
Scholten 121 

Mededelingen 

Rijksmuseum Het Koninklijk 
Penningkabinet 
De bibliotheek en het kantoor van 
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet 
zijn in de periode van 25 december 1991 
t/m 1 januari 1992 gesloten. Het vaste 
spreekuur op woensdagmiddag komt 
daarmee in deze periode te vervallen. 
De tentoonstelling is op 25 en 30 december 
1991 en 1 januari 1992 gesloten. 

Holland Coin Fair 1992 
Op 21. 22 en 23 februari 1992 organiseert 
de Stichting Bevordering Numismatiek, 
onder auspiciën van de Nederlandse 
Vereniging van Munthandelaren, de Holland 
Coin Fair 1992 in het Nederlands Congres
gebouw te Den Haag. 
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RIETDIJK bv 
Gespecialiseerd in het veilen van Numismatische collecties 

a.s. veiling: 18 oktober 1991 (Inzendingen van harte welkom tot eind augustus) 

Voor inlichtingen: 

A. 
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 

Jean ELSEN N.V. 

De Specialist van antieke 
middeleeuwse en oosterse munten in de Benelux 
Zeer uitgebreide voorraad numismatische boeken 

VEILINGEN MAANDELIJKSE PRIJSUJSTEN 
Tel. 09-322-734.63.56 Fax.09-322-735.77.78 

Tervurenlaan 65 B 1040 Brussel 
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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 numisnnatische literatuur 

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, SEABY, DURST etc. 

== Bezoek alleen op afspraak == 

/ # 

'JM,:& 

•^ '« / i iH. ; ; | 'A>^ 

West Friesland 
Halve zilveren rijder 
1764 prachtexemplaar 

l l n s ï l 

NUMISMAAT 

gespecialiseerd in provinciale munten, iiistorie en 
moderne penningen van alle landen 
inkoop, verl<oop, taxaties, veilingen 
Hoogend 18, 8601 AE Sneek 

tel. 05150-17198 - 's maandags gesloten 
afspraak aanbevolen 

ft 

Munthandel G. HENZEN 

RUIM GESORTEERD IN O.A. - GRIEKSE MUNTEN 
- ROMEINSE MUNTEN 
- MIDDELEEUWSE MUNTEN 
- PROVINCIALE MUNTEN 
- KONINKRIJKSMUNTEN 
- BUITENLANDSE MUNTEN 

(middeleeuwen-modern) 

Gratis prijslijsten op aanvraag! Bezoek aan huis uitsluitend op afspraak! 
Pr, Irenelaan 19 Amerongen, Telefoon: 03434-52838 
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HÉT ADRES VOOR 
IEDERE VERZAMELAAR 

De naam Robert Schulman staat voor betrouwbaarheid. 
Alle door ons verkochte voorwerpen garanderen 

wij op echtheid en kwaliteit. Met gedegen advies staan 
wij zowel beginnende als gevorderde verzamelaars 

graag terzijde.U kunt bij ons terecht voor: 

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

PENNINGEN Van de Renaissance tot ± 1940. Geen moderne 
commerciële uitgaven. 

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

''̂^ verzamelingen verkopen. 

TAXATIES Ten behoeve van verzekering, successie, aankoop en 
verkoop. 

PRIJSLIJSTEN Regelmatig verschijnen gratis prijslijsten. 

MANCOLIJSTEN U krijgt bericht over nieuwe aanwinsten waar uw interesse 
naar uitgaat. 

S M 

C) 
^ ^ 

ROBERT SCHULMAN 
Numismatiek meer dan een eeuw familietraditie. 

NAARDERSTRAAT 67 -1251 BG LAREN (NH) • TEL. 02153-10056 • FAX 02153-89749 

• • 



BATAVIA 
C^assicd Coins & (Banlqiotes 

G.J. Rietbroek - numismaat 
Zoutmanstraat 32 
2518 GR Den Haag 
070-3451772 

in- en verkoop van: 

antieke munten 
provinciale munten 
koninkrijksmunten 
buitenlandse munten 
penningen 
primitief geld 
bankbiljetten 

tevens hebben wij een 
collectie boeken, 
catalogi en accessoires 

Lid 

n 

ni 

Onze winkel is geopend: 

maandag 13.00 - 17.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur 



BANKBIUEBEN 
. 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 
v ^ # 0 0 ^ t 16.00 uur 

"^' 

Spaar en Voorschotbank 
Surhuisterveen 

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



iVERWiMS 
: > * " ^ ' 

i ü ^ ^ ^ Vraag 
onze 

gratis 
veiling 

catalogus 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betal ing 4 ^ 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 

fnunt 

DE NEDERLANDSCHE MUNTENVEILING 
Rokin 60 - Amsterdam-C. - Tel. 020 - 623 02 61 / 624 23 80 
Postadres: Postbus 3950 -1001 AT Amsterdam Beëdigd Makelaars en Taxateurs 


