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Van de Redactie
Bij het verschijnen van dit eerste nummer van ons nieuwe blad is
een korte beginselverklaring van de zijde van de redactie een
noodzakelijk kwaad. Welk beleid stelt de redactie zich voor? Wel,
zeer kort, het brengen van een zo gevarieerd mogelijk maandblad
met een inhoud, die naar wij hopen elk het zijne biedt. Dat wil zeggen
artikelen en berichten over moderne en historiepenningen en over
moderne, oudere, middeleeuwse en antieke munten zowel van ons
eigen land als van andere landen binnen en buiten Europa. Een en
ander indien dat enigszins kan op dusdanige wijze, dat elk nummer
ten minste drie terreinen bestrijkt en dat de inhoud niet alleen
kwalitatief verantwoord maar tevens prettig leesbaar is. Dat laatste
niet alleen voor de gevorderde, maar ook voor de beginnende
verzamelaar of anderszins belangstellende lezer. Daarnaast, indien
het materiaal beschikbaar komt ook artikelen betreffende verwante
gebieden als papiergeld, primitief geld, noodgeld, muntgewichten,
ordetekens, gesneden stenen enz. enz. Om dit te kunnen bereiken
zal op velen een beroep gedaan moeten worden en niet in de laatste
plaats op u, want mocht u, lezer, vinden dat één of meer gebieden
onvoldoende aan bod komen, bedenk dan wel dat zulks in de eerste
plaats komt doordat wij daar geen schrijvers voor kunnen vinden,
ledere verzamelaar of liefhebber weet gewoonlijk meer dan hij of
zij geneigd is toe te geven ofwel bezit iets uitzonderlijks dat wellicht
de moeite van het publiceren waard is. Laat dan ook anderen
meeprofiteren van uw kennis, vondsten of ontdekkingen via ons
blad. Geneer u vooral niet om ook kopy in te sturen, hoe meer
stukken en stukjes wij in portefeuille hebben, hoe beter het ons
mogelijk zal zijn u een blad met gevarieerde inhoud voor te
schotelen.
Tenslotte is het onze bedoeling om een aantal rubrieken uit
Geuzenpenning en Florijn te continueren zoals: 'Nieuwe munten',
'Nieuws uit boeken en tijdschriften', 'Verenigingsnieuws' en
daarnaast een 'Agenda van beurzen en veilingen', een
'Vragenrubriek' en voor zover daar materiaal voor beschikbaar
komt een rubriek 'Aktualiteiten'.
U ziet het, plannen genoeg en naar onze mening ook alle kans voor
een goed blad, mits elk zijn deel bijdraagt, kortom om het
numismatisch uit te drukken met een spreuk die op zovele
Nederlandse munten voorkomt 'Concordia Res Parvae Crescunt'
ook voor De Beeldenaar.
W. K. de Bruijn
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De muntslag in
Noord-Brabant door de
eeuwen heen
Door A. T. Puister

Het tijdschrift waarvan het eerste nummer thans
voor u ligt, betekent tegelijk een nieuw begin en
een voortzetting van bestaande en gewaardeerde
tradities.
De leden van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde en
van de Vereniging voor Penningkunst zullen er
hun verenigingsnieuws en bijdragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals De Geuzepenning die
gedurende 26 jaar heeft geboden, in terugvinden.
De lezers van De Florijn, een publikatie die 5 jaar
geleden voortgekomen is uit een verlangen in de
Nunismatische Kringen naar meer aktuele nieuwsvoorziening en voorlichting voor verzamelaars,
kunnen op deze elementen blijven rekenen.
Nieuw is dat de bundeling van krachten, waartoe
door alle betrokkenen met grote eensgezindheid
en in enthousiast vertrouwen besloten werd,
thans ruimere mogelijkheden zal bieden.
Een verhoogde verschijningsfrequentie
zal de aktualiteit in hoge mate ten
goede komen, de grotere oplage zal een rijkere
inhoud mogelijk maken, de medewerking
van een groep van vaste medewerkers zal de
vulling van een aantal vaste rubrieken
verzekeren.
De besturen van de samenwerkende verenigingen,
de redactionele organisatoren en de uitgever
hebben hiermee een goede basis gelegd voor een
periodiek die een gevarieerde en verantwoorde
informatie kan bieden aan alle verzamelaars en
belangstellenden in de nimismatiek. Succesvolle
voortzetting van dit initiatief blijft echter in
handen van de lezers liggen, wier geregelde
medewerking door inzending van kopij onmisbaar

Indien zij dit vertrouwen niet beschamen, kan
De Beeldenaar de functie van onmisbaar
communicatieorgaan voor de Nederlandse
numismatiek met ere vervullen.

Prof dr. H. Enno van Gelder
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Binnen de huidige provincie Noord-Brabant is in
de loop der eeuwen in elf plaatsen gemunt, te
weten, in alfabetische volgorde, in:
1. Breda
: Noodmunten
2. Geertruidenberg : door de Graven van
Holland
3. Grave
: ,, ,, Heren van Cuyk
4. Herpen
: ,, ,, Heren van het
land van Herpen
,, Hertogen van
5. 's-Hertogenbosch
Brabant (?)
,, BourgondischOostenrijkse
vorsten
„ Stad
6. Heusden (?)
: ,, ,, Heren van Heusden
7. Megen
: ,, ,, Graven van
Megen
8. Oyen
: ,, ,, Vrouwe van
Oyen
9. Ravenstein
: ,, ,, Heren van het
land van Herpen
10. Waalwijk
: ,, ,, Heren van
Waalwijk
11. Zevenbergen
: ,, ,, Bourgondische
vorsten
Het hieruit volgende beeld: veel kleine
Heerlijkheden naast een gering aantal
landsheerlijke atehers is niet iets typisch voor
Noord-Brabant, doch ligt volkomen in de lijn met
wat voor andere delen van Nederland geldt.
In al deze plaatsen is de muntslag betrekkelijk
kortstondig geweest. Voor Breda, waar alleen
noodmunten zijn geslagen, is dit uiteraard zonder
meer duidelijk, maar ook voor de resterende tien
muntplaatsen, zowel voor de zeven 'Hagemunten'
in handen van kleinere Heren als voor de drie
landsheerlijke ateliers, is dit het geval.
Een gedetailleerde behandeling, waarin per
muntplaats de muntheren en de onder hen
geslagen stukken zullen worden besproken en
zoveel mogelijk aan de hand van afbeeldingen
toegelicht, zal hierna in catalogusvorm volgen.
Aangenomen is steeds, dat een munt is geslagen
in hetzij de plaats, die als atelier is vermeld, hetzij
in de hoofdplaats van de Heerlijkheid, wier Heer
als muntautoriteit is aangegeven, tenzij uit
archivalia of anderszins het tegendeel bekend is.

hetgeen dan, zoals voor Megen, uitdrukkelijk
wordt vermeld.
Of alle te bespreken kleinere Heren en Vrouwen
over een juridisch gaaf en onaanvechtbaar
muntrecht beschikten, is geheel in het midden
gelaten. Niet onverstandig is echter aan te nemen,
dat meer dan eens blote usurpatie zo niet de enige
basis, dan toch zeker wel de aanvang van het
recht zal zijn geweest.
Ook dient ten aanzien van deze muntslag te
worden opgemerkt, dat onze kennis van deze
munten zeer sterk afhankelijk is van het toeval,
n.i. van hun toevallig voorkomen in
muntvondsten. In zekere zin geldt dit natuurlijk
voor alle munten, maar voor de produkten der
hagemunten wel in het bijzonder, daar deze
doorgaans gedurende een tamelijk kqrte periode
en in een beperkte oplage werden vervaardigd.
Daarbij komt dan nog, dat deze munten als regel
niet in grote mate ver buiten het eigen
rechtsgebied, alwaar koers en omloop konden
worden afgedwongen, circuleerden, terwijl zij
bovendien door hun gewoonlijk te lage intrinsieke
waarde voor schatvorming niet de meest
aangewezen stukken waren. Dit zelfde geldt
trouwens voor kleingeld in het algemeen;
fabricagekosten en sleischat drukken hier te zwaar
op de nominale waarde ten koste van de
intrinsieke waarde.
Ondanks dit drongen blijkens muntvondsten toch
enkele exemplaren naar elders in de circulatie
door. Vrijwel elke vondst van middeleeuwse
munten bevat namelijk wel enkele typen van
munten dezer kleinere heerlijkheden, vermengd
met hun voorbeeld waarvan het imitaties zijn.
Hier vinden we dan een ander typisch aspect van
de hagemunterij, originele eigen typen zijn
uitzondering; regel is imitatie van contemporaine
van elders bekende populaire munten. Men moet
trouwens wel een vrij omvangrijke muntvondst
doen met, zeg minimaal, duizend middeleeuwse
munten, waaronder b.v. een tweehonderd plakken
van Vlaanderen, Holland, e t c , alvorens men één
a twee soortgelijke munten van b.v. Grave mag
verwachten. Anderzijds leert de praktijk echter
ook, dat vrijwel elke grote muntvondst nog steeds
één a twee tot dusver onbekende munten van de
hier besproken categorie oplevert.

1. Breda
Zoals vermeld, zijn hier uitsluitend noodmunten
geslagen en wel tijdens het beleg door de Staatse
troepen in 1577 en dat door de Spaanse in 1625.
In 1577 zijn in zilver stukken van 2 gulden en 20
stuiver en in tin stukken van 3 en 1 stuiver
geslagen.

In 1625 werden stukken van 60, 40 en 20 stuiver
in zilver en van 2 en 1 stuiver in koper gemunt.
Gedetailleerde beschrijvingen en afbeeldingen van
deze munten zijn te vinden in: Dr. H. Enno van
Gelder; De Nederlandse Noodmunten van de
Tachtigjarige oorlog; 1955, uitgegeven door
Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf, Den Haag.
Alle munten zijn vierkant en eenzijdig, hoewel,
gelijk zo vaak bij noodmunten het geval is, de
keerzijden (later) van graveringen kunnen zijn
voorzien.
a. Emissie 1577
* 1.2 gulden, zilver; v.G.lOO
stadswapen, waaromheen: IN DER NOOT
BA 1577
klop: hoorntje

2. 2 gulden, zilver; v.G. 103
BRE-DAE in twee regels, waaromheen:
NECESSITATIS ERGO 1577; 4 kloppen
(o.a. hoorntje)
3. 20 stuiver, zilver; v.G. 104
BRE-DAE in twee regels, waaromheen:
IN NECESSITATE 1577; 4 kloppen (o.a.
de waarde: xx)
4. 3 stuiver, tin; v.G. 106
als no. 2, doch 1 klop (hoorntje)
5. 1 stuiver, tin; v.G. 107
als no. 1, twee kloppen (o.a. hoorntje)
b. Emissie 1625
1. 60 stuiver, zilver; v.G. 227
Generaliteitsleeuw, waaromheen: BREDA
OBSESSA 1625
4 kloppen (o.a. de waarde: 60)
2. 40 stuiver, zilver; v.G. 228
als no. 1 (doch de waarde: 40)
* 3. 40 stuiver, zilver; v.G. 229
Gekroond wapen van Prins Willem van
Oranje, waaromheen: BREDA OBSESSA
1625; 4 kloppen (o.a. de waarde: 40)

Suriname eenjaar onafhankelijk
Herdenkingsmunten l;i
in goud en zilver

Op 25 november 1976 herdacht de Republiek Suriname haar éénjarig bestaan als soevereine
staat. Ter gelegenheid van en ter herinnering aan deze belangrijke gebeurtenis werden op die
dag de eerste Surinaamse herinnerings-munten in goud en zilver in omloop gebracht.

Deze munten zullen als wettig betaalmiddel in Suriname circuleren, en
zijn uitsluitend aldaar verkrijgbaar.
De voorzijde van de munten geeft een zinnebeeldige voorstelling weer van de onafhankelijkheid, waarbij de door een krachtige hand vastgehouden Surinaamse vlag, boven de landkaart
met opkomende zon, wordt ontplooid.
Met dit beeld, dat de groei en de geest van de natie symboliseert, wenst de Surinaamse regering meer bekendheid te geven aan de jonge staat.
Het omschrift luidt: 'één jaar onafhankelijkheid, 1975 -25 november- 1976.'
Op de keerzijde staat het wapen van Suriname met het jaartal; onder het wapen staat de
waarde-aanduiding, waarboven als omschrift: Republiek Suriname en het munt- en munlmeesterteken van 's Rijks Munt te Utrecht, die belast is met de aanmaak en distributie van de
munten.
De aanmunting van de gewone stukken in 'uncirculated'-conditie kan als volgt worden gespecificeerd:
rand
gewicht
materiaal
diameter
max. aantal
coupure
randschrift*
16 gram
zilver 925
33 mm.
100.000
f 10.—
randschrift*
26 gram
zilver 925
38 mm.
100.000
ƒ 25.gekarteld
6,72 gram
goud 900
22,5 mm.
50.000
ƒ 100.Justitia + Pietas + Fides

PROEFSTUKKEN

Naast de gewone muntslag zullen er proefstukken, geslagen op gepolijste stempel, worden
vervaardigd.
Verzamelaars worden van 25 november 1976 tot en met 28 februari 1977 in de gelegenheid
gesteld van de bovenvermelde uitgifte proefstukken te bestellen door overmaking op postrekening nr 507486 ten name van 's Rijks Munt -Utrecht van het verschuldigde bedrag, volgens onderstaande prijzen (franko huis) voor enkele en sets proofmunten (incl. kosten van
administratie, verpakking en verzending).
ƒ 10.ƒ 25.ƒ 100.set/10.— + / 2 5 . —
sel/10.— + ƒ25.— + ƒ 1 0 0 . -

A
f 44.—
81.50
269.120.385.—

B
ƒ 55.—
92.50
280.—
137.50
407.50

A:
B:

voor aflevering in Nederland
voor aflevering buiten Nederland

Alleen de proefstukken zijn voorzien met de letter 'F' rechts onder het wapen en worden
verpakt in speciale cassettes.

's RIJKS MUNT - UTRECHT
Postbus 2407
telexnr. 40307 rmunt nl

postrekening 50 74 86

4. 20 stuiver, zilver; v.G. 230
Stadswapen, waaromheen: BREDA OBSES
1625
2 kloppen (o.a. de waarde: 20)
* 5. 2 stuiver, koper; v G. 231
In 4 regels: Il/BREDA
/OBSESSA/16
(stadswapen) 25

a. Willem IV 1337-1345
* 1. Leeuwengroot, zilver; v.d.Ch. XXVI. 1
V.Z.: leeuw binnen een rand van 12 bladeren
(adelaar) MONETA MS GERT
K.Z., middellang glad kruis
GLC OME SHO LAD
+ BNDICTV SIT NOME DNI NRI
DEI IHV XPI

6. 1 stuiver, koper;
v.G. 232
In 3 regels: B/1625/1
(stadswapen) S
Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat in 1626 te
Antwerpen koperen oorden en duiten zijn
geslagen, bestemd voor circulatie in Breda. Deze
stukken zijn geslagen op verzoek van de stad
Breda, om het aldaar circulerende
Noord-Nederlandse (klein-)geld te vervangen door
Spaans-Nederlandse stukken.
De duit is niet te onderscheiden van de normale
voor Brabant geslagen stukken, doch de oord
vertoont duidelijk het bekende stadswapen van
Breda met de drie St.Andrieskruisjes, geplaatst 2.1
Hoewel strikt genomen deze stukken buiten het
kader van dit opstel vallen - ze zijn immers
buiten Noord-Brabant vervaardigd en de
muntautoriteit is ook een niet-locale - heb ik toch
gemeend ze hier te moeten behandelen.

2. Kwart groot, zilver; v.d.Ch. IV
V.Z.: links gewende leeuw
(adelaar) MONETA M S GERT
K.Z.: GLC OME SHO LAD

b. Albrecht van Beieren 1389-1404
Onder hem werd om geld-politieke redenen het
atelier gebruikt voor verzwakte emissies in de
jaren 1391-1393. De gedurende deze periode
geslagen munten, gouden schilden en zilveren
c. Emissie 1626
groten,
dragen geen naam van de muntplaats. De
1. oord, koper; v.G.H. 336-lb
gouden schilden zijn zelfs van de te Dordrecht
V.z.:driewapenschildjes, boven dat vanBreda.
geslagen exemplaren niet te onderscheiden. Wel
(hand) PHIL IIII DG HISP ET
duidelijk (op grond van gehalte en gewicht) aan
INDIAR REX
Geertruidenberg toe te schrijven is:
* 1. Groot, zilver; v.d.Ch. VII.5
V.Z.: vierveldig wapen binnen driepas
+ ALBERTVS DVX COM HOLA Z
ZELA
K.Z.: glad middellang kruis
M O N - ETA - HOL - AND
+ BNDICTV SIT NOME DNI NRI
IHV XPI
K.Z.: wapen van de koning van Spanje
tussen 16-26
ARCHID AVS DVX BURGBRABZC

2. Geertruidenberg
Hier is tweemaal gedurende korte tijd gemunt
door de Graven van Holland en wel in de periode
rondom 1340 onder graaf Willem IV en rondom
1392 onder Albrecht van Beieren, die beiden om
politieke redenen het, normahter in Dordrecht
gevestigde, grafelijke Hollandse munthuis naar
hier verplaatsten. Hoewel Geertruidenberg en het
later te behandelen Zevenbergen thans in
Noord-Brabant liggen, behoorden beide
toentertijd tot graaf schappelijk Hollands territoir.

en hoogst waarschijnlijk ook nog
* 2. Groot, zilver; JMP 45 II (1958) p. 131
V.Z.: twee wapenschilden, gehouden door
een adelaar; zonder roosjes
ALBERTVS DVX COM HOLA Z
ZELAN
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Ons kantoor is van 15 t/m 30 januari gesloten. Beleefd verzoeken wij u uw bestellingen schriftelijk te willen opgeven. Alle prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten.
SPECIALE AANBIEDING:
10 Cents 1819 Utrecht. Sch. 303.
10Cents1822Utrecht. Sch. 304.

RRR FDC / 5500,RR FDC f3800,-

1. GELDERLAND. Ned. Rijksdaalder 1650. D.938; V.9.1. Lichte justeersstrepen.
Z.fraai 575,—
2. — Als voorgaand, 1650. Onregelmatige rand met gietgal.
Fraai 250,—
3. — 3 Gulden 1764. Roosje onder de L van GI.D.1145.
Prachtig 800,—
4. — 1 Gulden 1737. D.1178. Justeerstrepen op leeuw.
Bijna prachtig 150,—
5. — Zilveren afslag van halve duit 1756. V.20.6. Kraanvogel.
Zeerfraai+ 300,—
6. NIJMEGEN. KarelV. Daalderz.j. (1555). D.633. NOVIMAGEN.
R Fr/z.fraai 1850,—
7. HOLLAND. Gouden dukaat 1748. D.775. Licht gesnoeid.
Zeerfraai 425,—
8. — Gouden dukaat 1771. D.775.
Zeerfraai 450,—
9. — Gouden dukaat 1773. D.775.
>
Bijna prachtig 650,—
10. — Gouden dukaat 1777. D.775.
Fraai 350,—
11. — Leeuwendaalder 1589. D.831; V.48.3.
Fr/z.fraai 150,—
12. WESTFRIESLAND. Gehelmde rijksdaalder 1598. Bb. van Willem de Zwijger.
Var. metDOMI.WESTFRISIA. D.924.
Fr./z.fraai 800,—
13. — Ned.rijksdaalder1657. Mmt. bloem. D.940; V.64.3.
RR Z.fraai — 575,—
14. — Zilv. dukaat 1694. D.971; V.65.4. Iets gesnoeid.
R Fraai + 450,—
15. — Zilv. dukaat 1772. D.971. Zwakke slag.
Fraai + 385,—
16. — 1 Gulden 1763. D.1180; V.70.1.Mmt. haringbuis.
BijnaFDC 200,—
17. — 2 Stuivers 1676 B.P. (Bank Payment). V.74.5.
R BijnaFDC 550,—
18. — 1 Stuiver 1676 B.P. idem, V.74.6.
R Prachtig 350,—
19. ZEELAND. Dukaton 1742 ZEEL. Scherpe slag. D.1028, gladde rand. Prachtig + 1400,—
20. — Zilveren dukaat 1761. D.976.
Fraai 175,—
21. UTRECHT. Gouden dukaat 1692. D.963. Mmt. roosje tussen benen v.d. ridder.
R Fraai + 675,—
22. — Gouden dukaat 1749. D.965; V.98.4. Onregelmatige rand.
Bijna prachtig 650,—
23. — Gouden dukaat 1766. D.965.
Bijna prachtig 650,—
24. — Gouden rijdervan 14gulden 1761. D.970; V.99.1.
BijnaFDC 4500,—
25. — Halve gouden rijder van 7 gulden 1763. D.971; V.99.2.
Bijna prachtig 2200,—
26. — Ned. rijksdaalder 1621, type halve man. D.942; V.103.3.
Fraai + 350,—
27. — Zilveren dukaat 1786. D.982; v.d.W.67.
Prachtig + 1000,—
28. — V4 Gulden 1758, V.111.6.
Prachtig— 125,—
29. OVERIJSSEL. Leeuwendaalder 16Z8= 1628. D.856; V.139.3
RRR Fraai + 250,—
30. — Ned. rijksdaalder 1659, type halve man. D.986; V.139.3. Stempelbarstje op
M van MO.
RZeerfraai 975,—
31. — NederlandseSgulden 1721. D.1152; V.141.4.Zwakkeslag.
Fr/z.fraai 525,—
32. KAMPEN. Zilveren dukaat 1660. D.992; V.161.4.Uitzonderlijke kwaliteit voor type.
Prachtig 1250,—
33. ZUIDELIJKE NEDERLANDEN/STAVELOT. Chrjstoffel van Manderscheid.
Rijksdaalder 1567. Delm.507.
RR Bijna prachtig 2200,—
34. KOLONIAAL. 3 Gulden 1786 Utrecht. Scholten 61b.
Bijna prachtig 1400,—
35. BATAAFSE REPUBLIEK. Zilveren dukaat 1800 Utrecht. Sch.69a. Laatste O lager
geplaatst.
S Zeer fraai 400,—
36. — Zilveren dukaat 1802 Utrecht. Sch.71. Lager geplaatste 2.
R Fr/z.fraai 400,—
37. — Zilveren dukaat 1803 Utrecht. Sch.72b.
Zeerfraai 350,—
38. KONINKRIJK. WILLEM I. 10 Gulden 1832 Utrecht. Mmt. fakkel. Sch.185.
Prachtig 3100,—

Coin-Investment b.v. - Noordeinde 14 - Den Haag
telefoon 070-46 54 94

K.Z.: lang glad kruis met: H L A D BNDICT
- Q VENIT - IN NOMI - NE DNI

K.Z.: lang glad kruis
lOHA - NNE - SDE

KVIC

b. Dirl( van Horne Perweis als voogd over
Jan IV van Cuyk 1364-1371
* 1. Dubbelegrootofplak, zilver; v.d.Ch.II.2/3/4
V.Z.: zittende gehelmde leeuw binnen vele
boogjes
THEODERICVS DEI GRA
DOMINVS PERVIEI
Voor de toeschrijving van deze munten aan
Geertruidenberg zij verwezen naar JMP 46 (1959)
p. 45-47.

3. Crave
Hier werd gemunt door de Heren van Cuyk, van
welk land het in de twaalfde eeuw door
Herman II van Cuyk gestichte stadje de
hoofdplaats was. Er is gemunt door twee munthercn:
a. Jan fII van Cuyk 1352-1364
* 1. Halve groot, zilver; v.d.Ch. II.1
V.Z.: links gewende leeuw
+ MONETA GRANIENS

K.Z.: kort gebloemd kruis
+ MONETA DE GRAVENS
+ BNDICTVS QVI VENIT IN
NOMINE DOMINI
2. Groot, zilver; R.B. 1882, pi. XXI, 2
V.Z.: vierdelig wapen in zespas
+ MONETA NOVA GRAVENSIS
K.Z.: kort glad kruis
AR V
THEODERICVS DE PERVIEN
(wordt vervolgd)

Nederlandse Vereniging de Verzamelaar Afd. Rotterdam

SPECIAL COIN SHOW 11 A.M.-5 P.M.
RENCONTRE NUMISMATIQUE.
GROSSES MUNZSAMMLERTREFFEN,

GRliïE MUNTENRUILBEURS
ROTTERDAM DE DOELEN KRUISPLEIN 40 (bij centr. station)
Zondag 6 februari.

11-17 uur.

Ingang expositiezaal

ENTREE/2,50
Leden en kinderen tot 17 jr. / 1 , —

Inlichtingen, Information, Ausl^unft:
M.Bot
Dorpsweg 181c
Rotterdam (3021)
Tel. 010-29 40 76
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Geer Steyn
Na een jaar kunstgeschiedenis gestudeerd te
hebben bij prof. Jaffé, volgde Geer Steyn een
opleiding van vier jaar aan de Rijksakademie van
Beeldende Kunsten in Amsterdam bij prof. Esser.
Na in 1972 de Uriot-prijs behaald te hebben,
sloot hij zijn studie in 1973 succesvol af met de
zilveren prijs van de Prix de Rome. Daarna begaf
hij zich naar Wenen om zich onder leiding van
Fritz Wotruba verder te bekwamen.
Zijn werk trok belangstelling op groepstentoonstellingen in het Kunsthistorisch Instituut - 1968
-, op de Akademie für Bildende Kunsten te
Wenen - 1974 - en op de, door de Vereniging
voor Penningkunst georganiseerde, exposities in
1973, 1975 en 1976. Geer Steyn was een van de
initiatiefnemers van de tentoonstelling
'Brons-Hout-Steen' in het Zeister Slot (Zeist,
1976) en was daar o.m. met zijn penningen
vertegenwoordigd.
Hij geeft les aan de vrije afdeling van de
Akademie voor Industriële Vormgeving te
Eindhoven. Voor de gemeente Zaanstad werkt hij
momenteel aan een Reliëf in steen.
Aankopen van zijn werk werden o.a. gedaan door
de gemeente Amsterdam en particuliere kunstverzamelaars in Nederland, Frankrijk en
Oostenrijk.
Geer Steyn woont en werkt te Amsterdam,
Zomerdijkstraat 18-III, tel. 020-461123.

Penningen van Geer Steyn
Wotruba penning
Fritz Wotruba, Oostenrijks bekendste
beeldhouwer, was sinds 1945 hoofd van de
afdeling beeldhouwkunst van de Akademie in
Wenen. Tijdens de tweede wereldoorlog woonde
hij in Zwitserland. In zijn oevre heeft altijd de
menselijke figuur centraal gestaan. Wotruba
overleed in 1975 op 68-jarige leeftijd in zijn
geboorteplaats Wenen.
Over zijn verblijf in Oostenrijk bij Wotruba
stelde Geer Steyn een geïllustreerd boekje samen,
waarin hij over de eerste kennismaking met
Wotruba schrijft:
In een summier
verlichte ruimte overheerst door een levenlang
hakken in steen stond een kleine vierkante man
met een kraai op zijn schouder
een stug
gezicht vol wantrouwen, Wotruba.
Steyn moet die eerste indruk in gedachten gebleven
zijn bij het modelleren van het penningportret:
het is goed gelijkend, te oordelen naar de foto's
in zijn boekje. Dat Geer Steyn intensief bezig is
geweest met deze penning blijkt uit een andere
10

passage in het boekje:
Tijdens een van
zijn vele gesprekken gedurende een van de korte
wandelingen, zegt Steyn weer het één en ander
gezien te hebben voor zijn portretpenning en dat
een foto maar niks is; Wotruba maakt een gebaar
van doorzetten, tanden op elkaar.
Zo
ontstaat deze penning. De voorzijde toont het
naar rechts gewend portret, met aan de
linkerzijde langs de rand, de naam Wotruba in
duidelijke letters. De keerzijde toont in het
midden een vogel; Geer Steyn:
Hansi een
kleine soort kraai, die door Wotruba in een
verfomfaaide toestand gevonden en weer
opgekalefaterd was. Onafscheidelijk waren die
twee.
De randtekst op de keerzijde:
'Leidenschaft ist Form - Form ist Leidenschaft' is
te 'Vertalen' als: 'Hoe gepassioneerd (ook), het
moet in Vorm vertaald worden - Vorm(geving)
brengt dan weer tot gepassioneerdheid.' Deze
'cirkelgedachte', die betrekking heeft op
Wotruba, wordt geaccentueerd door de opstaande
penningrand. Het is een in brons gegoten penning
- 75 mm 6. (afbeelding la en b).

Hfb. Ib

'tfb.la

Homerus penningen
Deelname aan een studiegroep, die zich
bezighoudt met de 'klassieken' brengt Geer Steyn
ertoe een tweetal penningen te vervaardigen met
de Ilias en de Odyssee als onderwerp.
Beide penningen tonen, in verschillende vorm, op
de voorzijde de Griekse schrijver en dichter
Homerus.
Bij vergelijking van de beide voorzijden van de
penningen, valt direct op dat op de
Odyssee-penning, Homerus 'en face' is
weergegeven, terwijl op de Ilias-penning het
figuurportret geheel van opzijgezien is geplaatst.
Met de uitbeelding 'en face' is Geer Steyn er op
knappe wijze in geslaagd de Griekse dichter meer
vertellend, verhalend weer te geven in vergelijking
met de plaatsing 'en profiel' van Homerus.
Hiermee bewust uitdrukking gevend aan de meer
vertellende en verhalende vorm van de Odyssee,
ten opzichte van de Ilias, het meer bewogen, het
felst brandende heldendicht.

MUNTEN OPBERGEN!!
lEMBIT
MUNTLADEN
Het enige systeem
met een verwisselbare
val<indeling.

vanaf f 42,50 per 4 laden

HARTBERGER/
MUNTHOUDERS
BANDEN
BLADEN
Goedgekeurd door T. N. O.

Het enige systeem met 9 maten
Gratis alle informatie bij:

^

munthouders.

DE MAN - WERKENDAM

dor [
-^

deGraaff 100-102-Tel. 01835-2641
Werkendam bij Gorkum

u

afb. 2a.

. V S * - - * -

Odyssee-penning

De keerzijde van de Ilias-penning toont een
aanvallende adelaar als grimmig strijdsymbooi,
met als tekst de eerste zin van de Ilias: Zing
thans, o Muze, van de wrok van Achilles, de
zoon van Peleus. (Veel smart bracht deze over de
Grieken, aan vele helden de dood: de wil van
Zeus vervulde zich.)
De Odyssee-penning geeft op de keerzijde de
listige ontsnapping weer van Odysseus aan de
Cycloop. Als laatste verliet Odysseus, onder een
ram gebonden, de grot van de, van zijn oog
beroofde en op wraak beluste Cycloop. De tekst
is hier de beginregel van de Odyssee: Bezing mij,
o Muze, de man, de vindingrijke die zoveel heeft
moeten dwalen na de verwoesting van Troje's
heilige veste. (Talrijke steden bezocht hij, met

afb. 2b.

allerlei mensen maakte hij kennis en zware
beproevingen had hij te doorstaan op zee, terwijl
hij altijd maar vocht voor lijfsbehoud van
zichzelf en zijn makkers.)
Het vervaardigen van pennmgen vergt van de
kunstenaar een sterke verbeeldingskracht om tot
een goed resultaat te komen en daarmee dan de
aandacht van de beschouwer te trekken. Met de
harmonische plaatsing van de figuur op de
voorzijde van de Homerus-penningen, in
weldoordacht evenwicht met het penningvlak,
ontwierp Geer Steyn penningen, die tegelijk rust
en een moeilijk te verklaren aantrekkelijkheid
uitstralen, (afbeeldingen 2a en b en 3a en b;
formaat 78 mm é)

X

Ilias-penning
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afb. 3b.

De penning 'OP WEG' trekt door zijn eenvoud
de aandacht van de beschouwer. Beide zijden van
deze penning duiden het 'Op Weg zijn' aan: Het
nieuw brengen van de waarden; de keerzijde mede
door de tekst uit Goethe's Faust: 'Was du ererbt
von deinen Vatern hast, erwerb es um es zu
besitzen'. (afb. 4a en b, formaat 65 mm ó.)

afb. 4b.
Andere penningen van Geer Steyn zijn o.m.
Huwelijkspenningen en de portretstudies: Renee,
Marina en Titia (zie afbeelding 6a en b; 72 mm 6)
allen met een toepasselijke keerzijde.
a/b. 4a.
Naast het ontwerpen en modelleren van gegoten
penningen bestudeerde en beoefende Geer Steyn
ook de andere technieken van het vervaardigen
van penningen. Een duidelijk en bijna uniek
voorbeeld is het portret 'Tony', uitgevoerd in
gedreven koper. In vorm en formaat, 75 mm 6,
is dit werkstuk gelijk aan een penning, doch door
het ontbreken van een keerzijde is de benaming
'plaquette' meer op zijn plaats. De gevolgde
techniek van vervaardiging wordt thans weinig
toegepast en is interessant genoeg om nader te
bezien in een volgend artikel. Het materiaal wordt
twee-zijdig bewerkt, wat mede tot gevolg heeft
dat de binnenzijde of achterzijde van de plaquette
a.h.w. weer duidelijk een portret geeft.
Fotografisch weergegeven komt dit duidelijk tot
uiting, (foto 5a en b — voorzijde: gezicht naar
links, riigzijde: gezicht naar rechts.)

afb. 6a

afb. 6b.

afb. 5b.

afb. Sa

Geïnteresseerden in penningen zullen het erover
eens zijn, dat de penningkunst in ons land
gediend is met enthousiaste werkers. Geer Steyn is
een van hen.
A. J. de Koning
Gedreven penning

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer 11

.,

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

Munten van Van Lanschot. Een uitmuntend idee
voor beleggers en verzamelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseerd zijn in een betrouwbare belegging
die tegelijkertijd een fascinerende hobby is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze uitvoerige
prijslijsten. Wij sturen u deze gratis toe!

F. van Lanschot
Bankiers
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Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoon (Ü73) 153359.
's-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Rotterdam,Tilburg, Vught.

Nieuws van 's Rijks
Munt
De viering van het éénjarig bestaan van de
Republiek Suriname heeft bij 's Rijks Munt de
nodige extra bedrijvigheid veroorzaakt. De
Republiek Suriname gaf 's Rijks Munt opdracht
tot het slaan van herdenkingsmunten in de
waarde van 10, 25 en 100 gulden. De bij de wet
begrensde oplage van de munten is resp. 100.000,
100.000 en 50.000 stuks. Het 10-gulden- en het
25-guldenstuk zijn uit zilver 925 gemaakt.
Gewicht en diameter zijn voor het 10-guldenstuk
16 gram en 33 mm en voor het 25-guldenstuk
26 gram en 38 mm. Het 100-guldenstuk heeft een
gewicht van 6,72 gram, een diameter van
22'/2 mm en is uit goud-900 vervaardigd. De
tegenzijde van de munten is vrijwel gelijk aan die
van de Surinaamse gulden, zij het, dat het
ontwerp aangepast is aan de nieuwe politieke
situatie. Hel ontwerp van de voorzijde is het
resultaat van een prijsvraag, die voor dit doel in
Suriname is gehouden. Symbolen van eenheid,
volkswil, groei en toekomst zijn in het ontwerp
verenigd als vlag, hand en zon boven de kaart

van Suriname. De beide zilveren munten zijn
gerandschrift met de Surinaamse wapenspreuk
Justitia-Pietas-Fides: het goudstuk is gekarteld.
Naast de circulatiestukken worden proefstukken
geslagen, die gekenmerkt zijn met een F
rechtsonder het staatswapen. De oplaag van deze
stukken is afhankelijk van de vrije inschrijving
die erop mogelijk is in de periode van 25
november 1976 tot 1 maart 1977. Ten behoeve
van deze inschrijving is een speciale girorekening
geopend: ll.lOt.n.v. Herdenkingsmunten
Suriname Utrecht. Voor verdere bijzonderheden
wordt verwezen naar advertenties en
mededelingen in de numismatische pers en de
landelijke dagbladen.
Niet alleen met feestelijke uitgiften bezorgt
Suriname 's Rijks Munt werk, ook in de kleinere
coupures vinden relatief aanzienlijk aanmuntingen
plaats: het programma 1976 zal waarschijnlijk
afgesloten worden met de aanmunting van 3 min.
kwartjes, 3 min. dubbeltjes, 1,5 min. stuivers en
3 min. centen, terwijl voor 1977 2 min. kwartjes,
2 min. dubbeltjes, 4 min. stuivers en 10 min.
centen op het programma staan. De centen en
stuivers zijn sedert 1974 vervaardigd uit corrosievast aluminium.

Een Ierse Oranjepenning
Een van de aardige kanten van de numismatiek is
dat men nu en dan een stuk tegenkomt waarvan
de bedoeling niet duidelijk is en door gebrek aan
litteratuur niet zo gemakkelijk te verklaren. Dit
maal gaal het over een merkwaardige penning.

bestaande uit een zilveren plaat, gevat in een
gladde rand, hangende aan een haakje. De beide
zijden zijn gegraveerd. Op de voorzijde ziet men
Willem III te paard, in galop rijdende naar links,
het hoofd getooid met een lauwerkrans, gekleed
in een soort Romeinse kleding. Het omschrift
luidt: The Glorious and Immortal Memory of
King Will^^S^^ .Onder het paard 1690 - OL N°415 I
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Penning (token) 35 jarig
bestaan Noordoostpolder
Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de Noordoostpolder w/ordt
door de Internationale Ruilbeurs Munten een penning (token) geslagen.
Op de voorzijde vindt men de beeldenaar van Hendrik de Crane, Heer van
Kuinre, met het omschrift Libertas Vita Charior, De Vrijheid is kostbaarder
dan het Leven, en Moneta Emelwar, munt van Emmeloord.
Op de keerzijde het Wapen van de Noordoostpolder, klimmend uit de golven met de jaartallen 1942-1977. Het omschrift luidt: Land uit water,
brood uit land. De waardeaanduiding is 1,10 en 100 Sterling.
De penningen worden geslagen op de Rijksmunt en voorzien van het Muntmeesterteken van de huidige Rijksmuntmeester Dr. Ir. M. van de Brandhof
en de Mercuriusstaf van de Muntplaats Utrecht. De penning is ontworpen
door de jonge beeldende kunstenaar Peter Stechweij uit Zwartsluis. De
penningen hebben een diameter van 30 mm, dikte 2V2 mm.
De oplage is beperkt tot 5000 bronzen (tombak) en 2500 zilveren.
Daarnaast worden er 100 cassettes vervaardigd met 1 bronzen en 1 zilveren
in Proof en 100 cassettes met 1 bronzen, 1 zilveren en 1 gouden in Proof.
De prijs van de penningen bedraagt:
1 Sterling brons f 10,—
10 Sterling zilver
/ 35,—
1 en 10 Sterling Proof in cassette f 150,—.
1,10 en 100 Sterling (brons, zilver en goud) f 500,—.
De penning zal als betaalmiddel gebruikt kunnen worden tijdens de Munten
expositie gedurende de festiviteiten in 1977, en wel tegen de aankoopwaarde. Om wille van de verzamelwaardigheid zullen er niet meer dan het
opgegeven aantal penningen geslagen worden.
De penning is verkrijgbaar door storting van het verschuldigde bedrag plus
f 5,— porto en verzendkosten bij de Rabobank Noordoostpolder op
rek. nr. 114207275 t.n.v. Penning 35 jaar N.O.P., I.R.M., L. M. Wielhouwer,
bankgiro 806083 voor 1 februari 1977. Schriftelijke reservering is mogelijk
met insluiting van giro of betaalcheque onder Penning 35 jaar N.O.P. t.a.v.
L. M. Wielhouwer, Hulkesteijn 2, Emmeloord. De toewijzing geschiedt op
volgorde bankopgave. Mocht de penning uitverkocht zijn wordt het gestorte
bedrag p.o. teruggezonden.

De keerzijde vertoont het Engelse wapen,
omgeven door het lint van de Orde van de
Kousenband, geflankeerd door een leeuw en een
eenhoorn. Op het gekroonde wapen een, eveneens
gekroonde leeuw. De beide leeuwen zien vooruit,
de eenhoorn kijkt naar rechts. Onder het wapen
een lint waarop: Dieu et mon Droit. Onder dit
lint in hoofdschrijflettcrs: F W C
Zilver 61 x 50 mm, 20 gram.
De penning irriteerde mij een beetje. Waar kwam
deze vandaan en wat was de betekenis? De heer
J. Schulman wist mij te vertellen dat het stukje
uit Engeland kwam, meer wist hij er niet over te
zeggen.
Geleidelijk aan is het mij gelukt om iets meer te
weten te komen, vooral dank zij het British
Museum. De heer J. S. Martin aldaar, verwees
mij naar een boek: Irish Medals by Oliver
D. Cresswell. Daarbij was hij zo vriendelijk de
desbetreffende pagina's te laten fotocopiëren en
deze aan mij te zenden.
Wij moeten teruggaan naar het jaar 1690 toen
koning Willem III bij de slag aan de Boyne
Ierland in zijn macht had gekregen. Daarna
schonk hij het land privileges zoals Engeland ze
reeds bezat. De Ieren waren vastbesloten deze
privileges te verdedigen tegen Jacobus II. Deze
vorst verslagen aan de Boyne, was naar Frankrijk
gevlucht, waar de Franse koning Lodewijk XIV
hem opnam en hem als de wettige koning van
Engeland bleef erkennen. Vanuit Frankrijk bleef
Jacobus intrigeren tegen Willem III, vooral in
Ierland.
Reeds in 1691 vierde men in de Ierse plaats
Bandon de eerste herdenking van de slag aan de

Boyne. Bandon moet wel een bij uitstek
Protestantse plaats zijn geweest want men
vertelde dat zelfs de varkens in die stad
Protestant waren. De stad had verschillende
Oranjeverenigingen die omstreeks 1777 geünieerd
waren in drie eenheden: Bandon Boyne, Bandon
True Blue en Bandon Union. In 1793 smolten
deze drie samen in The Bandon Loyal Legion. Op
de Iste juli van ieder jaar, de herdenking van de
slag aan de Boyne, hield het legioen, zoals ook op
andere plaatsen geschiedde een parade waarbij
men lelies in de loop van de musketten had
gestoken. De Engelsen verboden deze traditie, het
legioen werd ontbonden maar men hergroepeerde
zich in Orange Lodges. In andere plaatsen
geschiedde hetzelfde.
In 1795 is de Orange Order gesticht, een grote
organjsatie. Bij hun samenkomsten in de lodges
droegen de leden medailles, deze droegen zij ook
op hun uniformen. Dit leidde tot bezwaren toen
deze mensen in het Engelse leger gingen dienen.
In 1808 verboden de Engelsen om deze medailles
te dragen. De penningen werden gedragen aan een
oranje of een blauw lint, later ook aan een rood.
De vroegste penningen dateren tussen 1795-1808.
De opschriften worden nu iets duidelijker. De
letters O.L. op de voorzijde zullen wel Orange
Lodge beduiden. Het nummer 415 is waarschijnlijk
het registratienummer van de Lodge. Geheimzinnig
blijven de schrijfletters F W C . Misschien de
afkorting van de naam van de drager?
Mocht iemand hierover een oplossing menen
gevonden te hebben, dan doet hij mij een groot
genoegen wanneer hij mij dit mededeelt.
A.J.B.v.L.S.

Muntenhandel GRONINGANA
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

Tel. 050-13585
Munten, bankbiljetten,
antieke prenten en kaarten,
ansichtkaarten,
boeken op elk gebied met een speciale afdeling numismatische
literatuur.
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Muntennieuws
Deze rubriek is een voortzetting van die in 'De
Florijn', zij het in een wat andere vorm gegoten.
Zij beoogt de lezer een zo volledig mogelijke
informatie te verstrekken over nieuw uitgegeven
of nog uit te geven circuiatiemunten. Nieuwe
jaartallen van reeds bestaande munttypen worden
in deze rubriek niet opgenomen. Dat is ook met
pseudo-munten het geval, alhoewel de lezer er
rekening mee zal moeten houden, dat de keuze
tussen wat wel en wat geen pseudo-munt is,
arbitrair is.
Mochten bij een muntbeschrijving bepaalde
gegevens ontbreken, dan zijn die ook de redacteur
van deze rubriek niet bekend.
ARGENTINIË:
5 Pesos 1976; koper-aluminium-nikkel;
0 23,5 mm; 5,8 gram.
10 Pesos 1976; koper-aluminium-nikkel;

0 25 mm; 6,6 gram.
Beide circuiatiemunten zijn geslagen in de munt te
Buenos Aires met als muntteken de letters BAS in
ligatuur, rechts van de waardeaanduiding.
(Afb. 1, 2)

BHUTAN:
10 Chetrum 1975; aluminium; 0 26 mm.
Geslagen naar aanleiding van het hulpprogramma
van de Food and Agricultural Organization
(FAO).
18

BOTSWANA:
1 Pula 1976; koper-nikkel; gewelfde rand.
25 Thebe 1976; koper-nikkel; 0 25 mm;
5,73 gram.
10 Thebe 1976; koper-nikkel; 0 22 mm;
3,76 gram.
5 Thebe 1976; brons; 0 19,5 mm; 2,7 gram.
I Thebe 1976; aluminium; 0 18,6 mm;
0,7 gram.
Op de voorzijde staat het staatswapen, op de
keerzijde staan inheemse diersoorten afgebeeld.
De munten maken deel uit van de eerste eigen
muntenreeks van dit vroegere Britse protectoraat
in Zuidelijk Afrika.
CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK:
5 Francs 1975; aluminium-koper-tin; 0 20 mm;
3 gram.
10 Francs 1975; idem; 0 23,5 mm; 4,2 gram.
25 Francs 1975; idem; 0 27,2 mm; 8,25 gram.
Deze munten vormen een aanvulling op de sinds
1971 uitgegeven lOO-Francsstukken (Yeomannr. I)
en hebben, behoudens de waardeaanduiding,
dezelfde beeldenaars.
CHILI:
Als gevolg van de voortdurende intlatie in Chili
zijn de in 1976 geslagen-5-Centavosstukken van
aluminium vervaardigd, dit ondanks de munthervorming van 1974/'75. De stukken van 1975
waren nog van een legering van aluminium en
brons.
EGYPTE:
5 Piastres 1976 (AH. 1396); koper-nikkel;
0 25 mm; 4,5 gram.
Uitgegeven ter gelegenheid van de in Caïro
gehouden internationale industrietentoonstelling.
lAfb. 3)

GRIEKENLAND:
10 Lepta 1976; aluminium; 0 20 mm; 1 gram.
20 Lepta 1976; aluminium; 0 22 mm; 1,2 gram.
5 Drachmai 1976; koper-nikkel; 0 22,5 mm;
5,5 gram.
Aanvullingen op de in 'De Florijn' nrs. 23 en 24
aangekondigde muntenreeks. (Afb. 4, 5, 6)

afb.4

LIBERIA:
25 Cents 1976; koper-nikkel; 0 23 mm.
Uitgegeven in het kader van het FAO-hulpprogramma. Op de voorzijde staat een liberiaan,
die een zojuist geoogste hoeveelheid voedsel op
z'n hoofd draagt en de tekst GROW MORE
FOOD.
MAN:
1 Crown 1976; koper-nikkel; 0 38,6 mm.
Geslagen op 100 jaar paardetram op dit Britse
Kanaaleiland. Dezelfde munt is ook in zilver voor
verzamelaars geslagen. (Afb. 7)

afb.5

qfb.7
afb.6

HONG KONG:
5 Dollars 1976: koper-nikkel; 10-zijdig; 0 31 mm.
Voor- en keerzijde zijn gelijk aan de sinds 197^
uitgegeven 2-Dollarstukken. De nieuwe munten
moeten geleidelijk aan de bankbiljetten van
5 Dollars gaan vervangen.
IRAN:
20 Rial 1976; koper-nikkel.
Op deze munt is een nieuwe tijdrekening
ingevoerd. Er wordt niet meer gerekend vanaf de
vlucht van Mohammed van Mekka naar Medina
in 622 A.D., maar naar het jaar van troonsbestijging van de vroegere Perzische keizer Cyrus
de Grote in 558 v.C. Het jaartal op de munt is
2535. Het Perzische en het Christelijke Nieuwjaar
vallen niet samen.
De munt is van hetzelfde type als het in Yeoman
onder nr. 149 afgebeelde stuk van 10 Rial.
Een zelfde stuk is met de toevoeging van de
letters FAO op de keerzijde uitgegeven in het
kader van het hulpprogramma van de FAO.
KAMEROEN:
100 Francs 1975; nikkel; 0 25,4 mm; 7,2 gram.
Het type van deze munt is t.o.v. de in Yeoman
onder nr. 15 afgebeelde munt licht gewijzigd. Op
de voorzijde staat nu CAMEROUN CAMEROON en op de keerzijde BANQUE DES
ETATS DE LA REPUBLIQUE CENTRALE.

NIEUWE HEBRIDEN:
1 Franc 1975; koper-zink; 0 17 mm; 1,9 gram.
5 Francs 1975; idem; 0 23,5 mm; 4 gram.
De metaalcompositie van deze munten is als
gevolg van de inflatie gewijzigd; zij was voordien
nikkel-brons.
PAKISTAN:
25 Paisa 1975; koper-nikkel; 0 20 mm; 4 gram.
50 Paisa 1975; koper-nikkel; 0 23 mm; 4,9 gram.
De tekst op deze munten is licht gewijzigd t.o.v.
de in Yeoman onder nrs. 24 en 25 vermelde
stukken.
PHILIPPIJNEN:
5 Piso 1975; koper-nikkel; 0 36 mm; 22,25 gram.
Herdenkingsmunt op president Ferdinand
E. Marcos. (Afb. 8)

afb. 8
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„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
munten, penningen,
topografische prenten,
boel<werl(en, antiquiteiten,
ruim assortiment Nederlandse
en buitenlandse bankbiljetten
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek Telefoon 05150-17198, b.g.g. 6866
Maandags gesloten

MEVIUS & HIRSCHHORN INT. B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005

Groothandel in numismatische
literatuur, albums etc, uitgevers.

Groothandels-catalogus voor
handelaren op aanvraag verkrijgbaar

GITTA KASTNER
MUNZEN—AUKTIONEN
AUSFÜHRUNG ALLER
ERSTEIGERUNGSAUFTRAGE
IM IN— UND AUSLAND
8000 MÜNCHEN 2
P R O M E N A D E P L A T Z 9/1
TELEPHON
089/299070

MUNTHANDEL H A B E T S
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Geleen
Tel: 04494-47810
Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires

20

Boeken
Catalogi
Albums

SPANJE:
25 Pesetas 1975; koper-nikkel; 0 26,5 mm;
8,5 gram.
50 Pesetas 1975; idem; 0 30 mm; 12,5 gram.
100 Pesetas 1975; idem; 0 34 mm; 17,0 gram.
Bovenstaande munten maken deel uit van de in
'De Florijn' nr. 23 aangekondigde nieuwe muntenreeks, waarvan de uitgifte van de 1- en 5-Pesetastukken al in 'De Florijn' nr. 24 werd vermeld.
Afgebeeld zijn 1 uniforme voorzijde en de drie
keerzijden. (Afb. 9, 10, 11)

moeder, die haar kind zoogt. (Afb. 12)
URUGUAY:
1 Nieuwe Peso 1976; aluminium-brons; 0 25 mm;
12-zijdig20 Centimos 1976; idem; 0 21,5 mm; 12-zijdig.
10 Centimos 1976; idem; 0 18,5 mm; 12-zijdig.
Deze munten zijn uitgegeven als gevolg van de
jongste munthervorming.
WEST-SAMGA:
1 Dollar 1976; koper-nikkel; Oplage 40.000 ex.
Uitgegeven ter gelegenheid van de Glympische
Zomerspelen en geslagen in de Royal Australian
Mint te Canberra. Er zijn ook 6000 ex. in zilver
en in 'proof'-kwahteit geslagen. (Afb. 13).

SYRIË:
'^-'"'
-^^s-^^^cti^^jj^ ^^
1 Lira 1974; nikkel; 0 27 mm; 7,5 gram.
1 Lira 1976; nikkel; 0 27 mm; 7,5 gram.
Het eerste stuk is van het gebruikelijke type met
op de voorzijde het staatswapen. Het laatste stuk
is een FAG-uitgifte met op de voorzijde een
stuwdam t.b.v. irrigatie- en electriciteitsvoorzieningen.
TANZANIA:
5 Shilingi 1976; koper-nikkel; 10-zijdig.
Herdenkingsmunt op het 10-jarig bestaan van de
'Bank of Tanzania' met op de voorzijde het
portret van president Julius Nyerere.
TSJAAD:
100 Francs 1975; nikkel.
De munt is gelijk aan het in Yeoman onder nr. 1
vermelde stuk behoudens de gewijzigde naam van
de nationale bank op de keerzijde.
TURKIJE:
5 Lira 1976; roestvrij staal; 0 32,5.
FAG-uitgifte naar aanleiding van het internationale Jaar van het Kind met op de voorzijde een

Met de aanmaak van nieuwe 5-Kronorstukken
met het monogram van koning Carl XVI Gustav
naar het ontwerp van de medailleur Sigurd
Persson is een aanvang gemaakt.
ZWITSERLAND:
De in 1977 uit te geven koper-nikkelen herdenkingsmunt van 5 Franken zal opgedragen worden
aan de pedagoog Johan Heinrich Pestallozzi, die
150 jaar eerder (1827) stierf.
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Holland: drie gulden 1684
piedfort.
Kz: staande Nederlandse
maagd met speer waarop
vrijheidshoed, met linkerarm
steunend op de bijbel, die
op een sokkel geplaatst is.
Tekst: HANC TVEMVR
HAC NITIMVR (Deze [de
vrijheid] verdedigen wij en
op deze [het geloof] steunen
wij.) Deze piedfort is van de
grootste zeldzaamheid.

Munten verzamelen.
Een boeiende vorm van belagen.
De geschiedenis van Nederland wordt voor een groot
deel in munten weerspiegeld. Dat maakt munten
verzamelen tot een boeiende bezigheid. Daarnaast is het
een mooie vorm van sparen. De waarde wordt onder
meer bepaald door kwaliteit, zeldzaamheid en varianten.
De Nederlandsche Middenstandsbank heeft
ervaren numismatische experts. Zij volgen alle ontwikkelingen nauwlettend.
Daarom krijgt u bij de NMB betrouwbare adviezen.

Nieuwe katalogus Provinciale munten.
De NMB heeft haar uitgebreide sortering Provinciale
munten - 1200 nummers - bijeengebracht in een
fraaie katalogus. Hieraan toegevoegd is een fotobijlage
met 23 pagina's afbeeldingen en een aantal pagina's
met numismatische wetenswaardigheden.
Geïnteresseerden kunnen deze katalogus verkrijgen
door middel van een aanvraagformulier dat klaar
ligt bij elk NMB-kantoor. Ook rechtstreeks te bestellen
bij de NMB, afdeling Numismatiek, Postbus 1800,
Amsterdam.

NMB
NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee. Probeer 't.

17e FIDEM congres in
Boedapest
Tussen 4 en 10 september 1977 wordt in het
Hongaarse Nationale Museum te Boedapest het
17e congres van de Federation Internationale de
la Médaille gehouden. Op 5 september wordt de
grote internationale tentoonstelling van moderne
penningkunst, die altijd tegelijk met de FIDEM
congressen georganiseerd wordt, daar geopend.
Enkele voorlopige gegevens zijn al meegedeeld
door het organisatiecomité. Tijdens het congres
zullen korte voordrachten gehouden worden over
de volgende thema's:
1. Overeenkomsten tussen munt- en penningkunst, verwante vakken
2. De penningkunst en de beschavingsgeschiedenis
3. Klassieke en nieuwe stromingen in de
hedendaagse penningkunst.
Ook voordrachten over andere onderwerpen
m.b.t. de penningkunst worden geaccepteerd,
mits zij niet langer duren dan 20 minuten.
Het programma omvat verder de gebruikelijke
recepties, excursies, concert en banket. Hiervoor
en voor de tentoonstellingscatalogus en de
congrespenning wordt een inschrijvingsgeld van
125 dollar gevraagd, dus ca. ƒ320,—.
leder die belangstelling heeft voor een ontmoeting
in informele sfeer met kunstenaars en penningliefhebbers uit een groot aantal Europese en
enkele overzeese landen en voor een
kennismaking met de penningkunst van die
landen, wordt verzocht dit mede te delen aan
ondergetekende. Koninklijk Penningkabinet,
Zeestraat 71 B, Den Haag. Nadere bijzonderheden
over het congres zullen dan volgen.
G. van der Meer

Boeken
Johan Mevius. Speciale catalogus van de Nederlandse
munten van 1795 tot heden met Ned. West-Indië,
Suriname, Curacao en de Ned. Antillen.
Achtste herziene en verbeterde druk. Amsterdam, 1977.
Prijs incl. BTW f 8,90.
Prijscatalogus met muntbeschrijvingen en afbeeldingen,
muntplaatsen en -tekens, jaartallenreeksen, prijzen in de
kwaliteitsklassen zeer goed tot FDC en een verwijzing
naar het Handboek der Nederlandse Munten van
1795-heden van Jacques Schulman.
In deze achtste druk werden de prijzen wederom
verhoogd, voor de duurdere stukken met gemiddeld
5 a 10%, voor de goedkopere met 10 a 25%. Dit laatste
is niet zo verwonderlijk, aangezien de vraag naar
betaalbare munten steeds groter wordt, terwijl de
duurdere stukken slechts binnen het bereik van een
betrekkelijk kleine groep verzamelaars en beleggers zijn
komen te liggen.
Het onderdeel 'Gelegenheidsmunten' werd uitgebreid als
gevolg van de heersende rage, die met numismatiek al
heel weinig van doen heeft. Tevens werden de nieuwe
pseudo-munten van de Ned. Antillen in deze druk
opgenomen.
Harry Rosenberg: Die Banknoten des deutschen Reiches
ab 1871. Vierde herziene en verbeterde druk. Berlijn,
1976. Prijs incl. BTW f 11,50.
Prijscatalogus met gegevens omtrent data van uitgifte,
afbeeldingen op voor- en keerzijde, serienummers,
watermerken en afbeeldingen van de belangrijkste typen
op 2/3 grootte.
Dankzij talrijke meldingen van gebruikers van deze
catalogus kondefi een aantal onjuistheden worden
verbeterd en onbekende uitgiften worden opgenomen.
Aangezien aan het prijspeil sinds december 1973 niets is
veranderd, werden de prijzen ook in deze vierde druk
ongemoeid gelaten.
Heinz Dietzet: Die Münzen Kanadas ab 1837 mit
Neu-Braunsch weig, Neufundland, Neuschottland,
Prinz-Edward-Insel und St. Pierre und Miquelon.
Tweede druk. Berlijn, 1976. Prijs incl. BTW f 4,75
[Importeur Benelux: Mevius en Hirschhorn,
Amsterdam].
Prijscatalogus in zakformaat met afbeeldingen op 2/3
grootte van alle munttypen, gegevens omtrent
muntmetalen, -plaatsen en -tekens, perioden van
aanmunting van de onderscheidene typen, prijsindicaties
voor de kwaliteitsklassen FDC, prachtig en zeer fraai,
alsmede een verwijzing naar de bekende catalogi van
Yeoman.
(vervolg zie pag. 26)
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a. beurzen in Nederland en België
23 januari 1977
Tilburg, strandpark Beekse Bergen (aan de weg TilburgHilvarenbeek)
internationale munfenbeurs, 9-17 uur. Inl. 013-432392.

Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet gegeven.

29 januari
Arnhem, gebouw Musis Sacrum, Velperplein, 10-17 uur.
Inl. 085-456105.
30 januari 1977
Heerlen, Schaesbergerveld, Nijmegenstraat 1, 9.30-17.30
uur. Inl. 045-216410.
27 februari 1977
Sint-Katelijne-Wawer, ruildag in Parochiezaal
(Centrum), 9-17 uur. Inl. 015-311302.
b. veilingen in het buitenland:
31 jan./l febr. 1977: Kricheldorf te Stuttgart.
1 en 2 febr. 1977: Christie te Rome: romeinse munten
en penningen uit de renaissance.
3 en 4 febr. 1977: Schweizerischer Bankverein: gouden
munten van Europa.
12 maart 1977: De Mey te Brussel: moderne munten van
Nederland en België
17 en 18 maart 1977: Frankfurter Münzhandlung te
Frankfurt.

Bijgaande afbeelding van een koperen 'munt' (gewicht
47,8 g) werd aan de redaktie getoond met het verzoek
om nadere inlichtingen. Wij lezen aan de voorzijde in
hebreeuwse letters: bovenaan alf (= één) en rondom:
Ie David melech ( = voor koning David). De achterzijde
vertoont een Davidsster en enige onduidelijke
hebreeuwse tekens.
Weet iemand van de lezers waarvoor dit stuk geslagen is
en wanneer? Nadere informatie gaarne aan de redaktie.

19 maart 1977: van 10 tot 18 uur, London Coin Fair in
het Cumberland Hotel, Marble Arch, Londen W.I.
Toegangsprijs 25 p.
21 t/m 26 maart: Auktionshaus Wendt KG te Wenen.
28 en 29 maart: Giessener Münzhandlung te Giessen:
munten van Duitsland en van Europa na de Middeleeuwen.

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
H o n d s t r a a t 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden o p verzoek toegezonden
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Hoogeveen
secr. Dahliastraat 22, Hoogeveen, tel. 05280-65582
bijeenk. 2de woensdag

Berichten voor deze rubriek dienen 4 weken voor de
verschijningsdatum, dus voor de 10de van elke maand,
schriftelijk te wotden ingezonden aan de redacteurverenigingsnieuws, Twelloseweg A 19, Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Secr. Oudheusdenstraat 22, Badhoevedorp, tel. 029683479
Voorjaarsvergadering: streefdatum 7-5-1977
Vereniging voor Penningkunst
secr. Notweg 21, Bergen (N.H.), tel. 02208-4872
Numismatische kringen
Amersfoort
secr. Soesterweg 269, Amersfoort, tel. 033-19562
bijeenk, elke 3de maandag in de kantine Ned. Middenstands Bank te Amersfoort
Amsterdam
secr. Julianakade 70, IJmuiden, tel. 02550-18682
bijeenk. 2de woensdag, beh. uitzonderingen
Boxmeer
secr. Bilderbeekstraat 36, Boxmeer, tel. 08855-1448
Brabant
secr. Zilvermeeuwlaan 23, Eindhoven, tel. 040-439520
bijeenk. elke 2de donderdag
Breda - De Baronie
secr. Weerijssingei 55, Breda
bijeenk. 3de donderdag
Groningen
secr. Hertenlaan 69, Haren-Gr., tel. 050-45086
streefdata bijeenk.: 21 jan., 18 febr., 18 maart, 22 april,
20 mei
Den Haag
secr. Zeestraat 71 B, Den Haag, tel. 070-469702
bijeenk. laatste woensdag of laatste donderdag

Kampen
secr. Erasmuslaan 4, Zwolle, tel. 05200-35735
bijeenk. 1ste maandag in 'de Steur', Oudestraat 8,
Kampen
K'ennemerland
secr. Neptunusstraat 29, Haarlem
bijeenk. 4de dinsdag in Buurtcentrum Noord, Reggestraat 21 te Haarlem-Noord
Het Land van Ravestein
secr. Klavecimbellaan 2, Uden (NB), tel. 04132-65013
bijeenk. 1ste maandag in 'De Schouw', Brabantplein te
Uden
Limburg
secr. Bonnefantenmuseum, Maastricht, tel. 043-19300
Bloembollenstreek
secr. V. Speykstraat 46, Lisse, tel. 02521-12035
bijeenk. 2de dinsdag in de Pauluskerk, Ruyshornlaan,
Lisse
Noordoostpolder
secr. Sternstraat 4, Zwartsluis, tel. 05208-1803
bijeenk. 3de donderdag in het Geref. Centrum te
Emmeloord
Noordwijk
secr. Duinweg 49, Noordwijk aan Zee
bijeenk. 1ste maandag in 'De Rank', Golfweg,
Noordwijk
Oost-Nederland
secr. W. Barendszstraat 22, Arnhem, tel. 085-433610
bijeenk. laatste dinsdag in de Poort van Kleve, Zutphen
agenda:
25-1-1977 lezing door dhr. Brands
22-2-1977 lezing door dhr. Flohil
29-3-1977 lezing en veiling door dhr. Schulman
26-4-1977 korte voordrachten door enkele leden van
onze Kring
Rotterdam
secr. Haverlandstraat 29b, Rotterdam-3001
bijeenk. in het mus. v. Land- en Volkenkunde, Rotterdam
Twente
secr. Bentheimerstraat 75. Oldenzaal. tel. 05410-3041

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^AqSON TUATT s.a.
M,che,KA«PMANN

?Z'-^'^s'"

Expert pres les Tribunaux
et les Douanes

^^1 . ^^^ gg ^^
p, '^ ^^ ;^^-

MONNAIES, MEDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • EXPERTISE • ORGANISATION DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A PRIX M A R Q U E S
Catalogues

de librairie et de fournitures

numismatiques

sur

demande
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bijeenk. 2de donderdag in zaal 3 Vrijhof, Techn. Hogeschool Twente te Enschede
Utrecht
secr. Joh. Wagenaarkade 71-1, Utrecht, tel. 030-931051
bijeenk. 4de woensdag 'IA 'S Rijks Munt, Leidseweg,
19.30 uur
Voorschoten
secr. Prof. Eykmanhof 24, Voorschoten, tel. 01717-3105
Zeeland
secr. Statenlaan 152, Middelburg
bijeenk. 2de donderdag in 'de Schakel', Bachten
Steene 14, Middelburg
Zwolle
secr. Assendorperstraat 237, Zwolle, tel. 05200-11538
bijeenk. 3de maandag in Wijkcentrum Holtenbroek,
Beethovenlaan
N.B. alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en
vinden in de maanden september-mei plaats, tenzij
anders vermeld.
De Beeldenaer is in de Numismatiek reeds vele
eeuwen bekend. Men kon zien en lezen wat goed
was en daaruit afleiden wat niet goed of gebruikelijk was. Het eerste nummer van De Beeldenaar
dat voor ons ligt, heeft weliswaar een andere
funktie, maar zal naar wij vertrouwen, vele
penning- en muntverzamelaars tot hulp en
leidraad zijn bij het beoefenen van de numismatiek.
'De Doorluchtige/Hooghe ende Heeren' die
verantwoordelijk waren voor de uitgifte van de
vroegere Beeldenaer, zijn nu penning- e n / o f
muntverzamelaars, redaktieleden en lezers van de
Geuzenpenning en de Florijn, om ook nu vast te
stellen of te onderzoeken wat goed of niet goed
is, gebruikelijk of niet gebruikelijk.
Beide bladen hebben in het verleden reeds hun
bestaansrecht bewezen, zodat verwacht kan
worden, dat een boeiend en leerzaam tijdschrift
zal ontstaan. Een blad zonder respons van de
lezer(s)(essen) heeft geen bestaansmogelijkheden.
De redaktie heeft ook daar veel vertrouwen in,
zodat alles er naar uitziet dat De Beeldenaar een
goede toekomst tegemoet gaat.
Beide verenigingen wensen u veel sukses.
Vereniging voor Penningkunst
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde
P . W . Meyer

Tijdschriften
H. W. Jacobi
In deze rubriek worden numismatische artikelen
vermeld, die gepubliceerd zijn in de belangrijkste
tijdschriften en jaarboeken uit binnen- en buitenland.
De vermelde artikelen zijn voornamelijk van algemene
strekking; de specialistische artikelen, bijvoorbeeld over
één munt of penning, worden alleen opgenomen als ze
interessant geacht worden voor Nederlandse
verzamelaars.
De titels worden binnen zes rubrieken alfabetisch op
auteur gerangschikt:
1. Algemeen.
2. Antieke munten (Griekse, Romeinse en Byzantijnse
munten).
3. Middeleeuwen (ca. 500-1500).
4. Latere tijd (ca. 1500-1800).
5. Moderne tijd (ca. 1800-heden).
6. Penningen.
De vermeldingen beginnen met de in 1976 verschenen
tijdschriften en jaarboeken. (Deze tijdschriften kunnen
bij de bibliotheek van het Koninklijk Penningkabinet te
leen gevraagd worden).
1. Algemeen
Bronny, K., Die Münzen des Kirchenstaates, Das
Penster, 96.
De Goldfiem, J., Le cheval et l'ane a la monnaie de
Paris, Le club francais de la médaille, no. 50, p. 69-96.
Kroha, T. Frühformen des Geldes, Vortormen aer
Münze, Das Fenster, no. 95.
Robieux, S., La thématique du coq, Archéonumis, 17,
p. 7-13.
2. Antieke munten
Bastien, P., Une emission méconnue de folies de la
première tetrarchie a l'atelier de Treves, Schweizer
Münzblatler, 1976, p. 6-9.
Cibis, K., Römische Fehlpragungen, Geldgeschichtliche
Nachrichten, 1976, p. 121-125.
Mathisen, R. W., Ancient sources on the mining and
refining of gold and silver during Roman times.
Journal of the Society for Ancient Numismatics, Vol.
VII, p. 6-11, 28-30, 33, 43-46 (wordt nog vervolgd).
Nony, D., Postume, I'empereur hercule, Le club
francais de la médaille, 50, p. 132-140.
Nony, D., Un empereur soldat, Victorin, Idem, 51/52,
p. 80-85.
Nony, D., Un homme politique habile, I'empereur
Tetricus, Idem, 53, p. 58-62.

ömfefeerij vonk zeist b.v.
dè specialisten op het gebied
van nunnismatisch drukwerk.
catalogi - boeken - tijcJschriften
postbus 420, Zeist
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telefoon 03404-24000'
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EXPOSITIE

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.,
HERENGRACHT 434-440
AMSTERDAM

DE HOLLANDSCHE BANK-UNIE NODIGT U UIT
VOOR EEN BEZOEK AAN HAAR EXPOSITIE

OP ZONDAG 13 FEBRUARI1977
VAN 10-17 UUR

Op de expositie tonen wij u een bloemlezing
uit onze eigen kollektie, waaronder unieke
exemplaren.
Daarnaast een grote sortering binnen- en buitenlandse
munten.
De expositie vindt plaats in het kantoor van de Hollandsche
Bank-Unie N.V., Herengracht 434-440 te Amsterdam (Vanaf
Centraal Station te bereiken met tramlijn 1 en 2; halte Koningsplein/Herengracht). Toegang vrij.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
HUWELIJKSPENNING
Koningin Juliana en Prins Bernhard
Modelleur: J. J van Goor
Afmeting: 22,5 nnm goud
zilver
(nog nimmer uitgegeven)
Goud ^214,63
Zilver f 29,72
PENNING PRINS BERNHARD
ter gelegenheid van de 65ste verjaardag
Modelleur: J. P. M. Sloos
Afmeting: 22,5 mm goud
: 50 mm brons en zilver
Goud ^201,90
Zilver ^86,52
Borns /14,25
DE RUYTERPENNING
Michiel Adriaensz. de Ruyter
Modelleur: Jac. J . van Goor
Afmeting: 22,5 mm
Goud /250,—

ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning
Modelleur: W. Vis
Afmeting: 22,5 mm
Zilver / 38,50

'.^Wlllf'
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening
no. 56.63.33.333 bij de Alg. Bank Ned. te Leiden.
Een deel van de opbrengst van deze penning is bestemd voor verdere uitbouv\/ van het
levenswerk van Dr Albert Schweitzer.

9

4&^Zilveren en verzilverde miniaturen
In opdracht exclusief ontworpen en vervaardigd.
(Deze modellen zijn niet te koop)

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten
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Een artikelensene over Romeinse
koperen munten van de 4e eeuw
na Cliristus
Een van de voornemens van de redactie is om in ons nieuwe blad,
gespreid door de tijd, een reeks artikelen op te nemen over de
koperen munten, geslagen sinds 294, door de keizers van het
Romeinse Rijk, in de periode die gewoonlijk die der Tetrarchieën
wordt genoemd, aangezien toen het beginsel van vier gezamenlijk
regerende vorsten van toepassing was.
In dit voorbericht op deze serie, die al in dit nummer gestart
wordt, willen de schrijvers hun motivering voor dit voornemen
geven. Waarom nu juist een reeks artikelen over een type munten,
dat in ons land maar door een bescheiden groep liefhebbers wordt
verzameld?
1. Een belangrijke reden is dat veel verzamelaars geleidelijk aan
moeite gaan krijgen met de prijzen van de munten, waarop zij tot
nu toe hun aandacht hebben gericht. In het bijzonder betreft dit
de sterke prijsstijgingen van Nederlandse munten van het
Koninkrijk en de Republiek, die zo langzaam aan voor velen
onbetaalbaar zijn geworden, terwijl ook het aanbod, vooral van
interessante exemplaren, bepaald niet aantrekkelijk is.
De munten, waarover onze artikelenserie gaat, zijn niet alleen nog
betaalbaar, maar worden ook regelmatig in zeer behoorlijke
kwaliteiten aangeboden.
2. Een tweede motief is, dat de betrokken munten goed
determineerbaar zijn. De teksten zijn in Latijns schrift en derhalve
gemakkelijk leesbaar. Problemen ten aanzien van wat zij
betekenen zijn met een niet te gecompliceerde toelichting
eenvoudig op te vangen. Het is dan ook de bedoeling deze
toelichting te geven.
3. Het gebied is aantrekkelijk vanwege een zeer grote variatie op
verschillende terrein, die mogelijkheden biedt zowel voor het
opzetten van een typeverzameling als voor verdergaande
specialisatie, terwijl tevens een persoonlijk element als de keuze,
naar welke gezichtspunten een verzameling moet worden opgezet,
alle gewenste ruimte kan krijgen door de veelheid van elk op zich
interessante mogelijkheden. Alleen in de periode tot de dood van
Constantijn de Grote komen op de betrokken munten bijna
20 vorsten en vorstinnen voor (inclusief enkele usurpatoren).
In elk geval 7 van de vorsten zijn eerst Caesar en daarna
Augustus. Verzamelen per emiterende vorst is dus één der
mogelijkheden. Een andere ingang kan zijn die naar
muntplaats. Over het gehele Rijk waren munthuizen
verspreid. Ook dit waren er somtijds ongeveer twintig. Vele
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daarvan continu met meerdere werkplaatsen
(ateliers), andere daarentegen tijdelijk.
Als derde mogelijke ingang kan de keerzijde van
de munten gekozen worden. In de genoemde
periode vallen meer dan 40 series te vermelden,
die vrijwel steeds in een aantal, zo niet alle
werkzame munthuizen gelijktijdig werden
geslagen.
4. Liefhebbers van variatie kunnen deze
mogelijkheden nog verder uitwerken op basis van
bv. aanduidingen van slagperioden, stempelvarianten, portretvarianten zoals alleen hoofd,
groter of kleiner borstbeeld, geharnast beeld,
gehelmde kop, eventueel met toevoeging van
attributen als een adelaar, een altaar, wapens etc.
Om dan nog maar niet te spreken van naar Unks
of naar rechts geplaatste portretten en eindeloze
varianten in de voorzijde (minder ook in de
keerzijde-) teksten.
Bij dit alles is het beslist niet uitgesloten dat men
tot dusverre niet beschreven varianten tegenkomt.
5. Weer een ander element is dut in de loop van
de genoemde periode een aantal reducties van de
muntvoet hebben plaatsgevonden, waardoor
diameter en gewicht langzamerhand afnemen,
hetgeen weer invloed heeft op de volledigheid van
de teksten en de vorm van de afbeeldingen.
6. Voor wie belang stelt in de geschiedenis is de
betrokken periode zeer interessant, terwijl tevens
duidelijke begrenzingen aangebracht kunnen
worden door diegenen, die hun verzamelgebied
niet al te groot wensen te maken.
7. Tenslotte kan gesteld worden dat hoewel er
goede literatuur beschikbaar is, deze door de wijze
van indeling voor verzamelaars in een aantal
opzichten bezwaren oplevert.
De opzet van de artikelenserie is het gebied
toegankelijk te maken voor verzamelaars en hen
daarbij die informatie te verschaffen, die hen in
de gelegenheid stelt hun collecties naar eigen
inzicht op te bouwen.
Daartoe is een vorm gekozen die niet overeenstemt met de gangbare literatuur namelijk:
a. Een aantal artikelen gewijd aan o.m.
historische gegevens, organisatie van het
muntwezen en personen met hun titulatuur.
b. een aantal artikelen gewijd aan de series, die
gelijktijdig over gehele rijk, dan wel een deel
daarvan werden uitgegeven.
In deze tweede groep artikelen zal vooral
aandacht worden geschonken aan de grote
variatie die binnen deze series voorkomt.
De schrijvers hopen hiermee een bredere
belangstelling op te wekken voor een verzamelgebied dat naar hun stellige overtuiging tot nu toe
onvoldoende aandacht heeft gekregen.
W. K. de Bruijn
J. A. P. van der Vin

Romeins kopergeld van
de vierde eeuw na Chr.
De Tetrarchie
In de loop van de derde eeuw na Chr. geraakte
het romeinse imperium steeds meer in verval. Het
rijk werd verscheurd door opstanden in de
verschillende provincies en de macht van de
keizers was zo geslonken, dat deze meestal niet in
staat waren de orde te herstellen. Het keizerlijk
gezag was vrijwel geheel afhankelijk geworden
van de wisselvallige trouw van de legioenen. Dat
had tot gevolg, dat van de 20 keizers die tussen
235 en 284 over het romeinse imperium
regeerden, er slechts twee niet door moordenaarshand omkwamen. Hun gemiddelde regeringsduur
van ongeveer IVi jaar was te kort om, als ze al
maatregelen tot herstel troffen, het effect ervan te
kunnen beleven.
Ook van buitenaf werd het rijk ernstig bedreigd.
De verdediging van de Rijn- en Donaugrens was
niet meer zo doeltreffend als in de eerste en
tweede eeuw van onze jaartelling, zodat de
voortdurende pogingen van Germaanse stammen
om deze grens over te steken en zich binnen het
romeinse rijk te vestigen niet meer te stuiten waren.
De opkomst en bloei van het Sasanidenrijk in
Perzië betekende een grote bedreiging voor Rome.
Ook aan de oostgrens was een voortdurende strijd
nodig om de romeinse gebieden te beschermen.
Bij al deze oorlogen bleek hoe weinig effectief het
romeinse verdedigingssysteem eigenlijk was; de
hoofdmacht van de troepen stond gestationeerd
langs de grenzen, waardoor het binnenland
grotendeels onbeschermd bleef. Bovendien waren
de in de grensvestingen gelegerde ruiterijafdelingen te klein en te weinig betrouwbaar
om infiltratie tegen te gaan. Het toenemende
risico van invasies maakte het onder de regering
van Aurelianus (270-275) zelfs nodig om de
hoofdstad Rome van een zware verdedigingsmuur
te voorzien.
Op economisch gebied heerste eveneens grote
wanorde. De waarde van het geld nam
voortdurend af en in vele delen van het rijk
zochten de bewoners meer en meer hun toevlucht
in de ruilhandel. De door Caracalla in 214
ingevoerde zilveren antoninianus bevatte tenslotte
bijna geen zilver meer en eindigde als een met een
dunne zilverlaag overtrokken koperen munt.
Bekende muntsoorten als de denarius, sestertius,
dupondius en as geraakten in de tweede helft van
de derde eeuw steeds meer in onbruik en verdwenen bijna helemaal uit de circulatie. Alleen goud
werd op beperkte schaal nog wel aangemunt en
deze aurei hebben, hoewel men het niet zou

verwachten, een goed gehalte.
Een herstel van het romeinse rijk ving in 284 aan
met de regering van keizer Diocletianus. Hij
kwam op dezelfde wijze aan de macht als vele
van zijn voorgangers. Toen keizer Numerianus in
Thracië vermoord in zijn draagstoel bleek te
zitten, werd door een raad van generaals de
commandant van de keizerlijke lijfwacht Diokles
tot keizer uitgeroepen. Hij veranderde daarop zijn
Griekse naam in Gaius Valerius Diocletianus. Op
bijna elk terrein van staatsbestuur en dagelijks
leven heeft deze keizer zijn invloed laten gelden.
Na de chaotische toestanden van de derde eeuw
begint in zijn regering een restauratie van het
romeinse rijk. Van Diocletianus zijn dan ook
talloze maatregelen op pohtiek, economisch
juridisch en religieus gebied bekend. Zijn lange
regering van meer dan 20 jaar (284-305) maakte
het mogelijk een zekere continuïteit in het bestuur
te waarborgen.
Omdat Diocletianus begreep dat het van alle
kanten bedreigde rijk niet vanuit één plaats
(Rome) doeltreffend kon worden bestuurd,
vestigde hij zichzelf niet in de tamelijk kwetsbaar
gelegen hoofdstad. Hij koos als residenties
Antiochië in Syrië en Nicomedia in Turkye aan de
Zee van Marmara. Van daaruit bestuurde hij
de oostelijke, griekstalige provincies van het
romeinse rijk. Hoewel hij zelf de supervisie
behield over het gehele rijk, delegeerde hij het
bestuur over de latijn-sprekende westelijke helft.
In de zomer van 285 benoemde hij een collegageneraal - en tevens een belangrijke potentiële
tegenstander - Maximianus tot keizer met de titel
Caesar. Om de verbondenheid van de twee
heersers ook in de namen tot uitdrukking te
brengen kreeg Maximianus sterk op Diocletianus
gelijkende namen: Marcus Aurelius Valerius
Maximianus.
Maximianus vestigde zich in Mediolanum
(Milaan) en kreeg tot eerste taak de rebellie van
de Bagaudae, een boerenopstand in Gallië, te
bedwingen. Zijn tweede opdracht werd het
verslaan van de opstandige Carausius in Brittannië.
Carausius had zichzelf de titel Augustus
aangemeten en omdat de tegen hem uitgezonden
romeinse keizer zeker niet in titel onder een rebel
kon staan, werd Maximianus in 286 in rang
verhoogd en mocht hij verder de titel Augustus
voeren. Daarmee was hij in titel de gelijke van
Diocletianus geworden, in feitelijke macht bleef
hij echter de man na Diocletianus.
Bij de verdediging van de Rijngrens had
Maximianus redelijk succes, maar zijn eerste
expeditie tegen Brittannië mislukte volkomen,
daar de Romeinse vloot op de Noordzee in een
storm schipbreuk leed.
Hoewel door deze maatregelen van Diocletianus

in de praktijk het romeinse rijk in twee delen
werd gedeeld, bleef in theorie de eenheid van
bestuur bestaan. Hieraan veranderde niets, toen
in het voorjaar van 293 twee jonge generaals.

Ie Telrarchie
Diocletianus
Conslantius I

Maximianus
Galerius Maximianus

Galerius en Constantius, aan het bestuurscollege
werden toegevoegd. In de zo ontstane Tetrarchie
- een regering van vier keizers tezamen - waren
de vier keizers collectief verantwoordelijk voor'
het bestuur over het gehele romeinse rijk, ook al
zetelde ieder in een ander gedeelte van dit rijk. De
geografische verdeling over de vier keizers was als
volgt: Diocletianus resideerde in
Nicomedia-Antiochië en voerde het bestuur over
Egypte - Syrië en Klein-Azië; Galerius had zijn
residentie in Sirmium - Thessalonica en bestuurde
vandaaruit de Balkan en Griekenland.
Maximianus voerde vanuit Mediolanum en
Aquileia het bewind in Italië - Noord-Afrika en
Spanje en door Constantius werden Gallië en
Brittannië vanuit Treveri (Trier) geregeerd.
Opgemerkt moet hierbij worden, dat Diocletianus
op grond van het feit, dat hij de eerste en oudste
keizer was, steeds boven al zijn medekeizers
stond. Als titel voerden Diocletianus en
Maximianus: Augustus, op hun munten afgekort
met AUG, Galerius en Constantius waren Caesar,
afgekort als CAES.
De eerste tetrarchie had een duur van 12 jaar
(293-305). In deze periode maakte Constantius
een einde aan het Britse rijk van Carausius (296),
terwijl Galerius een aanval van de Perzische
koning Narses met veel moeite wist af te slaan
(297-298). Ook opstanden in Egypte (Alexander,
296) en Noord-Afrika (Domitius Domitianus,
296) vormden slechts tijdelijk een bedreiging voor
de tetrarchen. De eerste tetrarchie eindigde toen
Diocletianus in 305, waarschijnlijk om
gezondheidsredenen, besloot om afstand te doen
van zijn keizerlijke waardigheid. Hij trok zich
terug in zijn bijna voltooide fort-paleis te Spalato
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(Split) aan de Dalmatische kust en besteedde daar
zijn dagen verder - zoals een geschiedschrijver
schreef - met het kweken van groenten in zijn
tuin.
Tegelijk met Diocletianus trad ook Maximianus
af, niet van harte, maar zwichtend voor de sterke
druk, die door zijn collega op hem werd
uitgeoefend. De beide Caesaren, Galerius en
Constantius, volgden op als Augustus en
benoemden op hun beurt weer twee nieuwe
Caesaren: Flavius Valerius Severus in het westen
en Galerius Valerius Maximinus in het oosten.

2e Tetrarchie
Constantius I
Maximinus

^^^^^^^'^

Galerius Maximianus
Severus II

Deze vier mannen vormden de tweede tetrarchie,
die slechts van korte duur was (305-306). Het
principe van de keuze van een opvolger kwam
namelijk al spoedig in conflict met dat van de
erfopvolging. Constantius stierf in 306 in York
tijdens een veldtocht in Brittannië en
ogenblikkelijk werd zijn zoon Flavius Valerius
Constantinus (= Constantijn) door de troepen tot
keizer uitgeroepen. Formeel maakte volgens het
tetrarchisch systeem Severus in het westen
promotie van Caesar tot Augustus.
Maxentius, een zoon van Maximianus, liet zich in
hetzelfde jaar 306 in Rome eerst tot Caesar en
kort daarop tot Augu,stus uitroepen. De situatie
werd nog gecompliceerder, toen Maximianus, die
zijn ambteloos burgerschap niet kon verdragen,
zijn keizerlijke waardigheid weer opnam. Over en
weer trokken legers, veelal plunderend, door het
rijk en heel het door Diocletianus opgezette
tetrarchisch systeem stortte in elkaar. Aan het
eind van het jaar 308 ondernam Galerius een
poging om aan chaos en verwarring een einde te
maken. Hij belegde een conferentie te Carnuntum
(in het huidige Oostenrijk), waar vele heersers
aanwezig waren. Zelfs Diocletianus ontbrak niet
op deze conferentie, waar hij als senior Augustus
groot aanzien genoot. Het resultaat van de
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besprekingen was een herstel van het tetrarchisch
systeem: Maximianus werd gedwongen opnieuw
zijn ambt neer te leggen, zijn zoon Maxentius
werd tot staatsvijand (inimicus publicus)
verklaard, maar verder werd er nog niet tegen
hem opgetreden. In plaats van de inmiddels
gesneuvelde Severus II werd Valerius Licinianus
Licinius tot Augustus van het westen benoemd.
Constantijn, die inmiddels door zijn troepen als
Augustus werd beschouwd, werd wel erkend, maar
slechts in de rang van Caesar van het westen.
Galerius en Maximinus bleven respectievelijk
Augustus en Caesar van het oosten. Constantijn
die met deze regeling in feite gedegradeerd werd
en Maximinus die zich door de plotseling
Augustus geworden Licinius gepasseerd voelde,
waren met het resultaat van Carnuntum niet
tevreden en in het voorjaar van 309 zag Galerius
zich gedwongen ook hen beide als Augustus te
aanvaarden.
In 310 ondernam Maximianus nog een tweede
poging om als keizer terug te keren. Deze
onderneming mislukte echter, doordat
Constantijn - die overigens met Maximianus'
dochter Fausta gehuwd was - zijn schoonvader
niet steunde, maar hem in Marseille insloot en
ging belegeren. Na de inname van de stad kwam
de oude keizer om het leven; het is echter onzeker
of hij zelfmoord pleegde, of dat hij door de
overwinnende troepen werd gedood.
In 311 stierf de augustus van het oosten Galerius
na een langdurige ernstige ziekte. Na zijn dood
groeide de rivaliteit tussen de overgebleven
augusti. Constantijn sloot een bondgenootschap
met Licinius en opende de aanval door in het
voorjaar van 312 in Italië binnen te vallen.
Maxentius werd eerst in Noord-ltahë verslagen en
leed vervolgens bij de Milvische brug ten
noorden van Rome een beslissende nederlaag; hij
kwam op de vlucht om in het water van de Tiber.
Met de dood van Maxentius vielen behalve Italië
met Rome ook Noord-Afrika en Spanje in
handen van Constantijn. In het oosten waren
inmiddels gevechten uitgebroken tussen
Maximinus Daia en Licinius. Maximinus moest
het onderspit delven en stierf in de herfst van 313
in Klein-Azië aan de gevolgen van een zware
ziekte. Vanaf 313 stond het oostelijk deel van het
romeinse rijk onder gezag van Licinius, het
westen onder dat van Constantijn. Het principe
van de vier heersers die tezamen het rijk
bestuurden, was hiermee definitief verdwenen.
Spanningen tussen Constantijn en Licinius leidden
steeds verder tot verwijdering; in 324 werd
Licinius bij Adrianopel verslagen en daarmee was
het bestuur van het romeinse rijk weer in handen
gekomen van één heerser over een verenigd rijk.
J. P. A. van der Vin

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer f ^

..

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

Munten van Van Lanschot. Een uitmuntend idee
voor beleggers en verzamelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseerd zijn in een betrouwbare belegging
die tegelijkertijd een fascinerende hobby is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze uitvoerige
prijslijsten. Vv'ij sturen u deze gratis toe!

Evan Lanschot

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoon (073) 153359.
's-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught.
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PENNING (token)
500 JAAR NIJEVEEN
Nijeveen, februari 1977

NIJEVEEN, een dorpje bij Meppel, viert in Augustus 1977 zijn 500 jarig bestaan.
Ter gelegenheid hiervan wordt door de Rijksmunt te Utrecht een penning (token)
geslagen.
De voorzijde van het token toont de beeldenaar van Robert, Graaf van Leicester,
die door Koningin Elizabeth van Engeland naar de Nederlanden was gestuurd met
een Expeditieleger om de Staten-Generaal te steunen. Door de Staten-Generaal
werd Leicester benoemd tot Algemeen-Landvoogd. Op 4 augustus 1586 besloot
hij dat alle Muntateliers hun werkzaamheden moesten bundelen. Van de Munten,
die in het Muntplakkaat werden voorgeschreven is de LEIGESTERREAAL de belangrijkste geworden. Het omschrift luidt: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT, Eendracht maakt macht.
De keerzijde van de penning toont het Wapen van Nieveen-Nijeveen, de jaartallen
1477-1977 en de waardeaanduiding 1 schelling (brons), 10 schelling (zilver) en
100 schelling (goud). De penning is ontworpen door Peter Stechweij uit Zwartsluis en voorzien van het Muntmeesterteken en de Mercuriusstaf van Utrecht. De
oplage van de penning is beperkt tot:
3500 Brons (Tombak)
2500 Zilveren
200 Goud.
De wijze van bestelling is aangegeven op onderstaande Bestelbon. Correspondentieadres uitsluitend Postbus 4 Nijeveen, t.n.v. Penning 500 jaar Nijeveen.

Bestelbon
Ondergetekende
Adres
Woonplaats

Tel

Bestelt met deze bon de volgende penningen (tokens).
Brons (Tombak)
a f 20,—
Zilver
a f 50,—
Brons en Zilver
a f 65,—
Goud (cassette)
a f 450,—
Cassette Brons, Zilver en Goud in PROOF a f 650,—
Van deze cassette worden er slectits 1000 vervaardigd

stuks,
stuks,
stuks,
stuks,
stuks.

Bovengenoemde prijzen zijn incl. verpakking en verzendkosten.
Het verschuldigde bedrag is op de volgende wijze overgemaakt:
Ingesloten Giro of Betaalcheque.
Op Rekeningnr. 341830496, t.n.v. Penning 500 jaar Nijeveen, Rabobank, Nijeveen.
Giro van de Bank 839633.
Inzenden voor 1 maart 1977, de toewijzing geschiedt op volgorde van de bankgegevens. Postbus 4, Nijeveen.

De opbrengst van de
Deventer munt in de
jaren 1464-1484
J. Fortuyn Droogleever
Op de Deventer Munt, die sinds de Xde eeuw met
grotere en kleinere tussenpozen munten voor de
Landsheren sloeg, werden in de 2de helft van de
XVde eeuw in toenemende mate munten voor de
stedelijke regering van Deventer geslagen. Er zijn
enkele aanwijzingen dat ook voor 1460 door de
stad Deventer van de aanwezigheid van het
Bisschoppelijk munthuis gebruik werd gemaakt
om enkele munten te laten slaan, maar dit kwam
dan toch slechts sporadisch voor.
Na 1460 werd de macht van de Bisschop van
Utrecht in het Oversticht steeds geringer en,
zonder dat van enig geweld sprake is, ging de
stedelijke regering van Deventer vaker gebruik
maken van het bisschoppelijk munthuis. Zo zijn
er uit 1466 een plak en een halve plak bekend,
die zonder enige twijfel als stedelijke munten
kunnen worden beschouwd. Er werden echter
tussen 1464 en 1474 ook munten geslagen, die het
bisschoppelijk wapen dragen, zonder dat de naam
van de bisschop - David van Bourgondie - wordt
vermeld. Het randschrift luidt MONETA NOVA
DE DAVENTRIA; zij worden door Van der
Chijs als bisschoppelijk beschouwd en zij zijn
afgebeeld in zijn werk over de munten van
Utrecht op pi. XVII, XVIII en XIX.^ Ook
Van Gelder zegt in 1949^ dat in de jaren na 1466
stedelijke naast bisschoppelijke munten werden
geslagen, maar in een latere publicatie^ meent hij
dat de 'omvangrijke reeks van jagers, witpennin-

yif$v*-\»^a«f^i^(Sm^r^((vi>pfie
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gen en halve witpenningen met het wapen van
David V. Bourgondie is geslagen onder
verantwoordelijkheid van de stedelijke regering
van Deventer'. Deze laatste uitspraak wordt
aannemelijk gemaakt door het feit dat vanaf 1464
jaarlijks inkomsten uit de Munt ten goede komen
aan de stad Deventer, hetgeen vermeld wordt door
Cost Jordens,^ maar hij gaat niet verder op deze
zaak in. Deze inkomsten staan opgetekend in de
Cameraarsrekeningen, die zich in het archief van
Deventer bevinden.
Het leek mij nu interessant na te gaan in hoeverre
de stedelijke regering profiteerde van haar min of
meer geruisloze overneming van de
bisschoppelijke Munt, en ook of deze
opbrengsten van dien aard waren dat inderdaad
van een stedelijke munt na 1464 kan worden
gesproken. Na enig speurwerk vond ik in de
Cameraarsrekeningen van 1464 tot 1484 onder de
posten 'van den werdijnscap' de volgende
opbrengsten van de Deventer Munt vermeld:
1464 XL Ib.
1465 XXXll Ib.
1466 ontbreekt
1467 XXII Ib.
1468 LIX Ib. II oirtens
1469 LXII Ib.XIV kromst.
1470 XXXVI Ib. IX
kromst.
1471 LXXlb.
1472 XXXVI Ib. Ill kr,
1473 LVI Ib. XVI kr.
1474 LXXV Ib.

1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484

LXIIII Ib.
,
LI Ib. VIII St.
XLVII Ib. VII st
XXXVIII Ib.
XXXIX Ib. II
oirtk.
LVI Ib. II St.
XX lb.
LVll lb.
XXIX lb. X St.
\Vi oirtk.
XXXII lb. X St.

Ik moge hierbij opmerken dat het XVde eeuwse
handschrift in de Cameraarsrekeningen voor
ongeoefenden niet gemakkelijk te lezen is
(afb. 1), maar ik had het geluk in een manuscript
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aJb. 1 Deventer Cameraarsrekening van 1467. Regel 8 van boven vermeldt de inkomsten uit de waerdijnscap.

van de bovengenoemde Cost Jordens, die in het
midden van de vorige eeuw archivaris van
Deventer was, enkele aantekeningen te vinden, die
het opzoeken van de bedoelde bedragen zeer
vergemakkelijkten.
Alle opbrengsten in de Cameraarsrekeningen
worden genoteerd in Ib. of ponden. Het hier
gebruikte pond was een geïndexeerd bedrag dat
overeenkwam met een bepaalde hoeveelheid
zilver. Als de in enig jaar ontvangen munten een
lager zilvergehalte hadden, werd het aantal
stuivers per pond groter. In 1479 bedroeg b.v. de
waarde van een pond 13 stuivers. Men kan de
jaarlijkse opbrengsten met elkaar vergelijken,
zonder dat eventuele devaluaties invloed hebben.
Als we de opbrengsten van het Munthuis overzien, dan is het zeker aannemelijk dat niet alleen
de baten van de enkele munten uit 1466 zonder
bisschoppelijk wapen, maar ook die van de lange
reeks munten van 1466 tot 1474 met het wapen
van bisschop David van Bourgondie aan de
stedelijke regering van Deventer zijn overgedragen. Van een uitbetaling aan de bisschop blijkt
nergens iets. In feite kan de Deventer munt dan
ook met ingang van 1464 als een stedelijke munt
worden beschouwd hetgeen ook reeds door Van
Gelder^ wordt aangenomen. De serie munten van
1466 tot 1474, die door v.d. Chijs in zijn werk
over de munten van Utrecht vermeld staan, zou
dan ook naar zijn boek over de Overijsselse
munten dienen te worden overgebracht.

aan Deventer het recht om gouden munt te slaan
- tegen een behoorlijke vergoeding - door Keizer
Frederik in 1486 toegekend, maar dit valt buiten
het bestek van dit artikel.
Als we nu de waarde van de baten van het
munthuis in de XVde eeuw overzien, dan valt
het op dat deze betrekkelijk gering is. Gemiddeld
bedraagt de opbrengst over de jaren 1464-1484 40
Ib. per jaar, welk bedrag gelijkgesteld kan worden
aan ruim 22 Rijnsche guldens. Ter vergelijking zij
medegedeeld dat de totale ontvangsten van de
stad Deventer ruim 7259 pond bedroegen in 1479,
en dat het jaarloon van de hoogst gesalarieerde
dienaar van Schout en Schepenen, Meyster
Reyner, in dat jaar 60 Ib. was. Andere bronnen
van inkomsten waren veel belangrijker. Ik denk
hierbij aan de opbrengst van de tollen en van de
waag, die een veelvoud van die van de Munt
waren. Het bezit van een stedelijke Munt is,
althans in Deventer, in de XVde eeuw eerder een
zaak van prestige dan een van financieel voordeel
geweest.

Noten:
1. P. O. v.d. Chijs, De munten van de Bisschoppen van
Utrecht, Haarlem 1859.
2. H. E. V. Gelder, voordracht voor de verg. v.h. Kon.
Ned. Genootsch. v. munt- en penningk. in 1949.
3. H. E. V. Gelder, .I.M.P, 1971/72, dl. 58/9, blz. 25.

Het recht om zilveren munt te slaan heeft de stad
Deventer nimmer kunnen aantonen. Zoals dit bi}
vele andere steden binnen en buiten de landsgrenzen het geval is, berust het recht van
muntslag ook hier op een gewoonterecht, en is het
nimmer door de Landsheren verleend. Wel werd

4. W, H. Cost Jordens, Overijsselsche Almanak v.
oudh. en letteren 1854, blz. 17.
5. H. V. Werveke, Rev. Belg. Phil, et Hist. 1934, XIII,
blz. 123-152.

Muntenhandel GRONINGANA
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, ansichtkaarten,
boeken op elk gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur.
10

VAN MARLE & BIGNELL B.V.
Veilinghouders en Taxateurs sinds 1918
Lange Voorhout 58, Den Haag, Nederland
Tel. 070-63.73.12

14 maart 1977
aanvang 2 uur n.m.
Zeer belangrijke veiling van een particuliere
gouden en zilveren munten.

collectie

Kijkdagen 11, 12 en 13 maart 1977 van 10.00-16.00 uur.
De geïllustreerde catalogus op aanvrage.
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovenstaand adres.
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De muntslag in
Noord-Brabant door de
eeuwen heen (vervolg)
Door A. T. Puister
4. Herpen
Dit dorp behoort thans tot de gemeente
Ravenstein. Herpen is echter ouder dan
Ravenstein en was eertijds de hoofdplaats van het
land van Herpen, dat in het bezit geraakte van
het uit Zuid-Limburg stammende geslacht van
Valkenburg.
Eén van hen. Walraven van Valkenburg Borne,
bouwde ± 1370 het kasteel 'Ravenstein' aan de
Maas, waaromheen het gelijknamige stadje
groeide. Hij zelf muntte te Herpen, doch van zijn
broer, die hem opvolgde, zijn alleen te Ravenstein
geslagen stukken bekend (zie onder 9).
a. Walraven van Valkenburg Borne 1356-1378
* 1. Groot, zilver; R.B. 1873, pi. XI, 51
V.Z.: links gewende leeuw in negenpas
+ WALRANVS DNI HERPENSI

K.Z.: kort gebloemd kruis
+ MONETA HERWALRAVEN
HERPEN
5. 's-Hertogenbosch
Hier is gemunt door de 'Landsheren', te weten de
Hertogen van Brabant, waarvan enkele,

anonyme, twaalfde eeuwse denarii aan
's-Hertogenbosch worden toegeschreven (een
toeschrijving die echter onzeker is) en later door
de Bourgondisch-Oostenrijkse vorsten, namelijk
Philips II, Albert en Isabella en Philips IV. Zeer
kortstondig, op grond van een in 1578 voor de
duur van één jaar verleend privilege, is in 1579
door de stad kleingeld geslagen.
a. Godfried III 1143-1190
1. Denier, zilver; v.d.Ch. III. 1
V.Z.: Krijger; DVX
K.Z.: leeuw voor boom; LEO
Noord-Brabant, dat na de vrede van Munster Generaliteitsland werd, maakte voordien deel uit van
de Zuidelijke Nederlanden en volgde als zodanig
de culturele, politieke en monetaire ontwikkehngen onder de Bourgondisch-Oostenrijkse vorsten.
Deze sloegen in hun diverse landen bepaalde
algemeen geldige munten in een groot aantal
coupures, die voor de diverse gewesten gelijk
waren, behalve dan dat zij door titulatuur en
eventueel muntteken waren te onderscheiden. Eén
der gewesten waar werd gemunt, was Brabant,
alwaar vier ateliers bestonden, die overigens niet
steeds alle gelijktijdig functioneerden. De vier
ateliers waren gevestigd te Antwerpen, Brussel,
Maastricht en 's-Hertogenbosch.
Hoewel alle 16de en 17de eeuwse munten
uitvoerig zijn beschreven in 'Van Gelder en Hoc;
Les monnaies des Pays-Bas Bourguignons et
Espagnols 1434-1713', uitgave J. Schulman,
Amsterdam I960, en derhalve een gedetailleerde
opsomming hier overbodig lijkt, is toch gemeend
per vorst de geslagen munttypen te moeten
opnoemen en enkele af te beelden. Dit te meer,
omdat niet alle typen, die in de Zuidelijke
Nederlanden werden gemunt en dus theoretisch
voor aanmaak in Den Bosch in aanmerking
zouden kunnen komen, daadwerkelijk aldaar zijn
geslagen.
Geslagen zijn (muntteken: een boom):

MUNTHANDEL H A B E T S
1
1
1

Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Geleen
Tel: 04494-47810
Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
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Boeken
Catalogi
Albums

1
1
1

b. Philips II1555-1598
1. Halve gouden reaal; v.G.H. 207-4
2. Goudgulden; v.G.H.208-4 (nog onbekend)
3. Hele Philips daalder; v.G.H. 210-4 (nog
onbekend)
* 4. Halve Philips daalder; v . a n . 211-4

5. Vijfde Philips daalder; v.G.H. 212-4 (nog
onbekend)
6. Tiende Philips daalder; v.G.H. 213-4
7. Twintigste Philips daalder; v.G.H. 215-4
8. Veertigste Phihps daalder; v.G.H. 216-4
(nog onbekend)
9. Stuiver; v.G.H. 221-4
10. Groot; v.G.H. 225-4 (nog onbekend)
11. Oord; v.G.H. 232-4
12. Duit; v.G.H. 233-4

5. Oord; v.G.H. 297-4

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oord; v.G.H. 298-4
Duit; v.G.H. 300-4
Duit; v.G.H. 301-4
Gouden kroon; v.G.H. 308-4
Hele ducaton; v.G.H. 309-4
Patagon; v.G.H. 311-4
Halve patagon; v.G.H. 313-4
Kwart patagon; v.G.H. 313-4

14.
15.
16.
17.
18.

SchelHng; v.G.H. 314-4
Drie stuiver; v.G.H. 315-4
Stuiver; v.G.H. 316-4
Halve stuiver; v.G.H. 317-4
Oord; v.G.H. 318-4

d. Philips IV 1621-1665
*
1. Gouden kroon; v.G.H. 326-4
13. Halve duit; v.G.H. 236-4
14. Halve duit; v.G.H. 237-4
c. Albert en Isabella 1598-1621

1.
2.
3.
4.

Goudgulden; v.G.H. 287-4
Stoter; v.G.H. 290-4
Zilveren reaal; v.G.H. 293-4
Zilveren kwart reaal; v.G.H. 295-4

'-<€2i

MEVIUS & HIRSCHHORN INT. B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005
Groothandels-catalogus
handelaren op aanvraag

Groothandel in numismatische
literatuur, albums e t c , uitgevers.
voor
verkrijgbaar
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2. Schelling; v.G.H. 333-4
3. Drie stuiver; v.G.H. 334-4
De muntslag heeft niet constant plaatsgevonden.
Hij ving eerst in 1581 aan, sloot in 1624, terwijl
de Bossche Munt daartussen door nog perioden
van inactiviteit kende.
e. Stad 's-Hertogenbosch 1579
* 1. Oord; v.G.H. 269

0Ê
W
2. Duit; v.G.H. 270 (nog onbekend)
3. Halve duit; v.G.H. 271 (nog onbekend)
6. Heusden
Hier is gemunt door de Heren van Heusden,
tenminste bepaalde typologisch laat in de 14de
eeuw te dateren muntstukken worden aan dit
atelier toegeschreven, hoewel helaas de
opschriften op de betrokken munten geen
volstrekt zekere toeschrijving wettigen.
a. Jan van Heusden, laatste kwart 14e eeuw
* 1. Dubbele mijt, biljoen; v.d.Ch. 1.1/2 II.3/4
V.Z.: 2-regelig lOH - NES
MONETAHO

7. Megen
Van alle besproken ateliers biedt dit stadje,
hoofdstad van het gelijknamige graafschap, het
grootste aantal muntheren, zij het, dat de
muntslag een hiaat van ongeveer een eeuw
vertoont. Bovendien moet worden opgemerkt, dat
de 16de eeuwse munten niet te Megen zijn
geslagen, doch te Gorinchem, dat in die periode
een centrum was van munt fabricage voor tal van
'muntheren' in het bezit van een hetzij gaaf,
hetzij vermeend muntrecht (de stad Gorinchem
zelf; Antonio, de verbannen koning van Portugal;
de Groninger Ommelanden).
De volgende muntheren en munten zijn bekend:
a. Jan III 1359-1415
1. Dubbele groot, plak, zilver; v.d.Ch. II.9
V.Z.: zittende gehelmde leeuw binnen
boogjes
lOHANNES DEI GRACIA COMES
MEGEM
K.Z.: kort gebloemd kruis
+ MONETA DE MEGENSIS
+ BENEDICTVS QVI VENIT IN
NOMINE DOMINI
* 2. Groot, zilver; v.d.Ch. III.12
V.Z.: twee wapenschilden in zespas;
v.d.Ch. III.12
+ lOHIS COMIS MEGHENENSIS

./v-

K.Z.: kort glad kruis
MONETA HOEVSDA

K.Z.: kort glad kruis met 4 vijfpuntige
sterren
-(- MONETA NOVA
MEGHENENSIS
3. Groot, zilver; R.B. 1882, pi. XXI, 3
V.Z.: leeuw in negenpas
(wordt vervolgd)

GITTA KASTNER
MÜNZEN —AUKTIONEN
AUSFÜHRUNG ALLER
ERSTEIGERUNGSAUFTRAGE
IM IN— U N D A U S L A N D
8000 M Ü N C H E N
2
P R O M E N A D E P L A T Z 9/1
TELEPHON
089/299070
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Een Reckheimse duit?

aan Ferdinand d'Aspremont-Lynden (1636-1665),
graaf van Reckheim, en legt 'FALIAE' uit als
Gedurende de gehele zeventiende eeuw werden
F(erdinand) (d') A(spremont) L(ynden), terwijl hij
grote delen van de Noordelijke en Zuidelijke
de verklaring voor het restant 'lAE' vooralsnog
Nederlanden overstroomd met munten van
schuldig moet blijven.
inferieure kwahteit, afkomstig uit muntplaatsen,
Om op grond van deze zienswijze het koperstukje
die buiten het bereik van de centrale overheden
aan Reckheim toe te schrijven, gaat m.i. te ver,
lagen en waarin de diverse muntheren hun uiterst
omdat een waterdichte bewijsvoering ontbreekt.
dubieuze praktijken op grote schaal konden
Dat neemt echter niet weg, dat de uitleg van de
uitvoeren.
letters PAL best aanvaardbaar zou kunnen zijn,
Vele van deze munten heeft men inmiddels aan
indien deze duit met zekerheid aan Reckheim zou
die muntplaatsen kunnen toeschrijven. Van
kunnen worden toegeschreven.
andere is de toeschrijving niet of nauwelijks
Veel aannemelijker is de suggestie, die
mogelijk, zoals dat het geval is met het hieronder
Prof. Dr. H. Enno van Gelder, directeur van het
afgebeelde koperen muntje, dat qua vorm en
Koninklijk Penningkabinet in Den Haag mij aan
uiterlijk kennelijk voor een duit moest doorgaan.
de hand deed.
In de veihngcatalogus Schulman 3 oct. 1911,
no. 1074 staat een Reckheimse imitatie van de
Utrechtse duiten vermeld met op de keerzijde in
een krans WEST/FRIIAE/1660.2
Het opschrift op dit stuk, waarvan men helaas
omtrent de huidige verblijfplaats in het duister
tast, zou mogelijk verkeerd gelezen kunnen zijn
voor WEST/FALIAE/1660. Indien dit het geval
De voorzijde toont ons een gekroond wapenschild
zou zijn, zouden we hier te maken hebben met
met twee liggende, aanziende leeuwen naar links
een stempelkoppeling van onze munt met een
en het omschrift DEVS.PROTECTOR.NOS.
(Deus protector noster = God is onze beschermer). zeker aan Reckheim toegeschreven type.
Het wapenschild is een getrouwe kopie van dat op Deze suggestie is aannemelijk, als men het
opschrift op de keerzijde nauwkeurig beschouwt.
contemporaine zeventiende eeuwse Westfriese
Rechtsboven naast de eerste A in FALIAE staat
duiten, alhoewel het er op kleine onderdelen van
een punt, die verwarring met een R in de hand
verschilt. Het omschrift lijkt eveneens bedrieglijk
werkt, terwijl- de liggende poot van de L zo zwak
veel ojj het DEVS.FORTITVDO.NOS. (Deus
in het stempel is uitgesneden, dat de afdruk ervan
fortitudo nostra = God is onze kracht) van die
op de munt gemakkelijk voor een I kan
Westfriese duiten, zodat de uitgever van het
doorgaan.
onderhavige muntje de bedoeling moet hebben
gehad deze te imiteren.
Een toeschrijving van onze duit aan Reckheim,
Op de keerzijde staat, binnen een bladerkrans, in
waar veel soortgelijke imitaties van Friese,
drie regels WEST/FALIAE/1660.
Utrechtse en Deventerse duiten werden
De heer R. Fritsch, voorzitter van de 'Duisburger
vervaardigd, zou op grond van het bovenstaande
Münzfreunde'i meent op grond van de afbeelding gerechtvaardigd kunnen zijn, ware het niet, dat
op de voorzijde en het misleidende 'WEST' op de
een strikt bewijs niet is geleverd.
keerzijde het koperstukje toe te kunnen schrijven
J. C. van der Wis

MUNT HANDEL BATAVIA
Munten
Bankbiljetten
Primitief geld

Oranjelaan 10
Den Haag

Boeken
Catalogi
Albums

Geopend maandag t / m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
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Willem I (1813-) 1815-1840
2 /: gulden 1840
Deze rijksdaalder is de eerste van
het Koninkrijk met waardeaanduiding en een portret. Op deze rijksdaalder staat het nieuwe portret van
Koning Willem I (dat eveneens op
de gulden van 1840 voorkomt).
De stempels van dit bijzonder
fraaie portret zijn van de hand van
de graveur I.P. Schouberg, zijn
naam is op de halsafsnede vermeld.

Munten verzamelen.
Een boeiende vonn van sparen.
De geschiedenis van Nederland wordt voor een groot
deel in munten weerspiegeld.
Dat maakt munten verzamelen tot een boeiende
bezigheid.
Daarnaast is het een mooie vorm van sparen.
De waarde wordt onder meer bepaald door kwaliteit,
zeldzaamheid en varianten. De Nederlandsche Middenstandsbank heeft ervaren numismatische experts.
Zij volgen alle ontwikkelingen nauwlettend.
Daarom krijgt u bij de NMB betrouwbare adviezen.

Nieuwe katalogus Koninkrijksmunten.
De NMB heeft haar uitgebreide sortering Koninkrijksmunten bijeengebracht in een katalogus met ruim
80 pagina's. Geïnteresseerden kunnen deze katalogus
verkrijgen door middel van een aanvraagformulier dat
klaar ligt bij elk NMB-kantoor.
Ook rechtstreeks te bestellen bij de NMB, afdeling
Numismatiek, Postbus 1800, Amsterdam, onder vermelding van „Katalogus Koninkrijksmunten."

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee. Probeer 't.

militaire machtsgreep op 11 september 1973, die
een einde maakte aan de regering AUende. (Afb.
6,7)

mmm^
Muntennieuws
BIRMA:
1 Kyat 1976; koper-nikkel; 0 26,45 mm; 7,05
gram.
Het betreft hier een FAO-munt. (Afb. 1)

COMOREN:
50 Francs 1975; nikkel; 0 24 mm; 6 gram.
Nadere bijzonderheden over de eerste munten van
deze eilandengroep volgen.
BOLIVIA:
5 Pesos 1976; met magnimat geplateerde nikkelen
kern; 0 30 mm; 8,57 gram.
Magnimat is een magnetische metaallegering, die
ontwikkeld is door de Westduitse fabriek
'Vereinigte Deutsche Metallwerke' in Altena,
alwaar Bolivia sinds 1965 zijn munten laat
fabriceren.
De nieuwe munt is van hetzelfde type als
Yeomannrs. 95 t/m 100.

CONGO:
100 Francs 1975; nikkel; 0 25,5 mm; 7 gram.
Ten opzichte van de in de voorgaande jaren
geslagen munten is de naam van de bank van
uitgifte gewijzigd in BANQUE DES ET ATS DE
L'AFRIQUE CENTRALE. Deze bank verzorgt
ook de uitgifte van de munten van Tsjaad en
Kameroen (zie ook deze rubriek in 'De
Beeldenaar' nr. 1/1977). (Afb. 8)

BOTSWANA:
bijgaand de afbeeldingen van de in 'De
Beeldenaar' nr. 1/1977 geannonceerde nieuwe
muntenreeks. (Afb. 2 t/m 5)

DOMINIKAANSE REPUBLIEK
1 Centavo 1976; koper-tin; 0 18,5 mm; 3 gram.
5 Centavos 1976; koper-nikkel; 0 17,5 mm; 2,5
gram.
10 Centavos 1976; koper-nikkel; 0 20,8 mm;
5 gram.
25 Centavos 1976; koper-nikkel; 0 23,75 mm; 6,5
gram.
1 Peso 1976; zilver; 0 37,5 mm; 26,7 gram.
Deze muntserie is geslagen ter herdenking van de
100-ste sterfdag van Juan Pablo Duarte, wiens
beeltenis en face op de voorzijden staat. De
keerzijden zijn van het gebruikelijke type met het
staatswapen.
CHILI:
5 Pesos 1976; koper-nikkel; 0 26 mm; 7 gram.
10 Pesos 1976; koper-nikkel; 0 28 mm; 9 gram.
Nieuwe circulatiemunten ter herdenking van de

JAMAICA:
20 Cents 1976; koper-nikkel; 0 28,5 mm; 11,3
gram.
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Het betreft hier een FAO-uitgave. (Afb. 9)

OOSTENRIJK:
100 Schilling 1976; zilver 640/1000; 0 36 mm; 24
gram.
Herdenkingsmunt op de 175-jarige geboortedag
van de toneelschrijver en acteur Johann Nepomuk
Nestroy (7-12-1801 — 25-5-1862), die van 1823 tot
1825 o.a. verbonden was aan het Duitse theater
van Amsterdam. (Afb. 17)

JAPAN:
100 Yen 1975; koper-nikkel; 0 30 mm; 12 gram.
Herdenkingsmunt, geslagen in een oplage van 7
miljoen exemplaren en uitgegeven op 25 december
1976, de dag waarop keizer Hirohito 50 jaar op
de Japanse troon zat. (Afb. 10)

MAN:
Vi penny 1976; brons; 0 17,1 mm; 1,8 gram.
1 penny 1976; brons; 0 20,3 mm; 3,6 gram.
2 pence 1976; brons; 0 25,9 mm; 7,1 gram.
5 pence 1976; koper-nikkel; 0 23,6 mm; 5,7 gram.
10 pence 1976; koper-nikkel; 0 28,5 mm;
11,3 gram.
50 pence 1976; koper-nikkel; 0 30 mm; 13,5 gram.
De voorzijden werden ten opzichte van de in
omloop zijnde muntserie gewijzigd, terwijl in de
waardeaanduiding het woordje 'NEW' werd
weggelaten. (Afb. 11 t/m 16)
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SRI LANKA (Ceylon):
2 rupie 1976; koper-nikkel; 0 29,8 mm; 13,1
gram.
5 Rupie 1976; nikkel; 0 32,5 mm; 13,5 gram.
Herdenkingsmunten op de conferentie van
niet-gebonden landen, die in augustus 1976 in de
hoofdstad Colombo plaatsvond. (Afb. 18)
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SYRIË:
5 Piasters 1975; messing; 0 19 mm; 3 gram.
10 Piasters 1975; messing; 0 21 mm; 4 gram.
25 Piasters 1975; koper-nikkel; 0 20 mm; 3,2
gram.
50 Piasters 1975; koper-nikkel; 0 23,5 mm; 5
gram.
1 Lira 1975; koper-nikkel; 0 27 mm; 7,5 gram.
FAO-munten met op de voorzijde de stuwdam in
de Euphraat. De uitgifte van het stuk van 1 lira
werd in 'De Beeldenaar' nr. 1/1977 reeds
aangekondigd. (Afb. 19)

TANZANIA:
5 Shilingi 1976; koper-nikkel; 0 33 mm; 13,6
gram.
Deze herdenkingsmunt op het 10-jarige bestaan
van de Bank van Tanzania te Dar-es-Salaam werd
in 'De Beeldenaar' nr. 1/1977 reeds
aangekondigd. Eerst nu is er een afbeelding
beschikbaar.
Op de voorzijde staat president Julius K. Nyerere,
op de keerzijde het bankgebouw. De 1 O-zijdige
rand is afwisselend glad en gekarteld. (Afb. 20)
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Onder het vergrootglas ligt een florijn van
Groningen en Ommelanden van het type met de
twee ineengeslagen handen. Het vriendschappelijke gebaar op deze munt sluit aan bij het omschrift WAT ANDEREN VERDEELT
VERBINDT ONS, waarbij de ontwerpers van de
gedachte zijn uitgegaan, dat waar geld vaak
aanleiding tot onenigheid vormt, dit juist binnen
het verenigingsverband van de Numismatische
Kring Groningen de menselijke relaties versterkt.
Op de keerzijde omsluit het omschrift met de
verenigingsnaam en de jaartallen 19511976 het
gebied van de drie noordelijke provincies,
waarbinnen de Kring Groningen hoofdzakelijk
haar leden heeft.

Penningnieuws
Jubileumpenning op
25 jaar numismatische
kring groningen
De penning is ontworpen door een vijftal leden
van de Numismatische Kring Groningen, terwijl
de stylistische vormgeving is verzorgd door de in
Amsterdam werkende Hongaarse kunstenaar
Lajos Ratkai.
Op de voorzijde wordt een voor een numismaat
onmisbaar attribuut, een vergrootglas, door een
hand vastgehouden.

Op het kaartje zijn de plaatsen aangegeven, waar
in het verleden ooit gemunt werd.
De penning is uitgevoerd in brons (0 50 mm) en
in zilver (0 50 mm, 60 gram, 875/1000).
Geïnteresseerden kunnen de penning verkrijgen
door storting op gironummer 1.16.59.58 t.n.v. J.
C. van der Wis te Groningen van ƒ35,— voor een
bronzen exemplaar of ƒ 135,— voor een zilveren,
vermeerderd met ƒ5,— porto- en verzendkosten
per zending. BesteUingen graag vóór 1 april a.s.
Gezien het niet-commerciële karakter van de
penning zal de oplage zeer beperkt blijven.

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondstraat 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden
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COIN-INVESTMENT B.V,
Noordeinde 14 (in de poort)
Den Haag (Holland) - Tel. 070-465494
Telegramadres: COINS-DEN HAAG
AANBIEDING NR. 5 VAN NEDERLANDSE MUNTEN
Verkoopcondities: Levering per aangetekend sctirijven, portokosten voor rekening koper. Op alle leveranties wordt 4%
BTW in rekening gebracht. Eventuele aan incasso verbonden kosten zijn eveneens rekening cliënt.
Betalingen binnen 14 dagen, recht van retourzenden binnen 5 dagen, mits in originele onbeschadigde verpakking! Van de
meeste aangeboden munten slechts één exemplaar voorradig, levering in volgorde van binnenkomst van de bestellingen.

GOUDEN MUNTEN
Gelderland
39 Dukaat 1608. Delm. 649; V.2.2. Zeer
fraai R.
750,—
Bisdom Utrecht
40 David van Bourgondië (1456-1496).
St. Maartens Goudgulden. D. 945;
v.d.Ch. 17.9. Prachtig.
2600,—
Prov. Utrecht
41 Dukaat 1600. D. 963; V.98.3. Zeer
fraai+ RRR.
1900,—
42 Dukaat 1712. - Mmt. roosje tussen de
benen van de ridder. Licht gesnoeid.
Zeer fraai + RRR.
1900 —
43 Dukaat 1790. K. 965; V.98.4. Lichte
justeerstrepen. Zeer fraai.
525,—
44 Gouden rijder van 14 gulden 1750. D.
970; V.99.1. Minuscuul deukje aan de
rand. Vrijwel prachtig.
3200,—
Overijssel
45 Halve gouden rijder van 7 gulden
1761. D. 1061; V.134.6. Prachtig-.
2750,—
Bataafse Republiek (1795-1806)
46 Dubbele dukaat 1805 Utrecht, Met
grote 8. Sch. 12; D. .1170B. Kleine justeerkrasjes op de keerzijde. Prachtig
+ R4100,—
47 Dukaat 1805 Utrecht. Sch. 41b; D.
1171 C. Met fout CRES:TRA. Zeer
fraai. RR.
700,—
Koninkrijk Holland
48 Dukaat 1809 Bb. van Lodewijk Napoleon. Sch. 132; D. 1180. Bijna FDC.
2500,—
49 Dukaat 1810. Type als voorgaand.
Sch. 133. Prachtig.
2500,—
Koninkrijk
50 Wiflem I. (1815-1840). Dukaat 1818
Utrecht. Sch. 205. Prachtig.
1000 —
51 Dukaat 1829 Utrecht. Sch. 213. Zeer
fraai-t-.
700,—
52 Dukaat 1833 Utrecht. Sch. 217. Bijna
prachtig. R.
1100,—
53 Dukaat 1838 Utrecht. Sch. 222. Zeer
fraai. R.
800,—
54 Dukaat 1839 Utrecht. Sch. 223. Prachtig- R1250,—
55 Willem II (1840-1849). Dukaat 1841.
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Mmt. lelie. Sch. 505. FDC.S.
1500,—
56 Dukaat 1841. Mmt. lelie. Sch. 505.
FDC.S.
1400,—
57 Willem lil. (1849-1890). Dukaat 1849.
Sch. 563. Muntplaatje iets ovaalvormig. Prachtig.
525,—

58

59

60

61
62
63

64

65

66
67

ZILVEREN MUNTEN
Gelderland
Gulden 1736. Mmt. steigerend paard.
150,—
D. 1178; V.14.2. Bijna prachtig.
Gulden 1764. Mmt. boom. D. 1178;
V.14.2. Justeerstrepen. Vrijwel prachtig.
160,—
Holland
Willem I (1204-1222). Kopje of denier.
Bb. met helm en zwaard. Kz. Kort
dubbel kruis met X in de hoeken.
HOLLANDIA. v.d. Chijs 1.1. Bijna
prachtig. RRR.
2500,—
West Friesland
Halve dukaton 1762 over 1761. D.
1050; V.62.2. RR in deze kwaliteit.
FDC.
1950,—
3 Gulden 1793. D. 1147; V.69.4. Grove
kabelrand. Vrijwel prachtig.
475,—
Bisdom Utrecht
Godfried (1156-1178). Denier of kopje.
Bisschop met staf n.1. H?IP?D? Kz.
Kruis i.h. hart ster. Vgl. v.d. Ch. 5.3.
Bijna zeer fraai. RR.
1800,—
Friesland
8e-10e Eeuw. Sceatta van het stekelvarken-type. v.d. .Ch. Ill, 1 (deel:
Frank. Ned. Vorsten). FDC.
1500,—
Overijssel
Daalder van 30 stuivers 1692. Kz. Wapens van Deventer, Kampen & Zwolle,
d. 1090; V.140.5. TRANS-IS; Zeer
fraai-.
500,—
Zwolle
Leeuwendaalder 1650. D. 866b; V.
172.4. Bijna zeer fraai. R.
285,Koninkrijk
Wilhelmina. 1 Gulden 1898. Sch. 802.
Prachtig -i500,—

fiCTURLITl

Numismatische kring
Groningen 25 jaar
Op vrijdag 17 december 1976 herdacht de
Numismatische Kring Groningen tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het wijkcentrum 'De Trefkoel',
waarvoor o.a. ook de echtgenotes(n) van de leden waren
uitgenodigd, haar 25-jarig bestaan.
In zijn openingswoord noemde de voorzitter, de heer
J . C . van der Wis, het een hfeuglijk feit, dat juist in het
jubileumjaar van de Kring Groningen het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en Penningkunde het
lidmaatschap heeft opengesteld voor numismatische
kringen zonder rechtspersoonlijkheid en er een fusie kon
plaatsvinden tussen de tijdschriften De Geuzenpenning
en De Florijn.
Vervolgens gaf de heer B. van Hasselt, oprichter en
eerste voorzitter, een terugblik op de verwikkehngen
rond de oprichting van de Numismatische Kring
Groningen en de eerste jaren van haar bestaan.
In de 'sprekershoek' memoreerde de heer P. W. Meijer
o.a. de belangrijke impulsen, die van de Groninger
Kring zijn uitgegaan om te komen tot een grotere
samenwerking tussen de onderscheidene numismatische
verenigingen in den lande en bracht de gelukwensen
over namens het Genootschap en de Numismatische
Kringen Amsterdam en Den Bosch en liet deze
gelukwensen vergezeld gaan van een aantal geschenken
in de vorm van een tweetal muntentableaus, een
penning van de Kring Amsterdam en een Bossche koek,
die een echte en onvervalste Grönninger kouke bleek te
zijn.
Daarna hield prof. dr. H. Enno van Gelder een
voordracht met dia's over de waarde vari het geld in de
zeventiende eeuw, die niet alleen de aanwezige

numismaten, maar vooral ook de dames als beheersters
van de huishoudportemonnaie bijzonder aansprak.
Na de voordracht maakte de voorzitter bekend, dat de
ledenvergadering als onderdeel van de festiviteiten in
haar bijeenkomst van 19 november 1976 een tweetal
personen tot erelid had benoemd, te weten mevrouw
prof. dr. A. N. Zadoks-Josephus Jitta vanwege haar
totale numismatische oevre en als dank voor de
gastvrijheid, die de Kring Groningen jarenlang bij haar
op het Klassiek Instituut heeft genoten en prof. dr. H.
Enno van Gelder vanwege zijn totale numismatische
oevre, terwijl men tevens in hem wilde eren al het werk,
dat de vaste staf van het Koninklijk Penningkabinet
onder zijn leiding gedaan heeft in het belang van de
individuele leden van de Kring Groningen, van de Kring
zelve en van de overige kringen in Nederland.
Helaas moest mevrouw Zadoks verstek laten gaan.
Prof. van Gelder toonde zich zichtbaar verrast, waarbij
met name het laatste onderdeel van de motivering hem
bijzonder aansprak. In zijn dankwoord legde hij de
nadruk op het bestaan van een gezonde wisselwerking
tussen de verzamelaars enerzijds en het Koninklijk
Penningkabinet anderzijds, zonder welke het
wetenschappelijk werk wel heel moeilijk zou zijn en veel
van haar zin zou verliezen.
Na een korte pauze werd een numismatische quiz
gehouden, die samengesteld was door de heer G.
Elzinga, conservator van het Fries Museum. Met verve
werd gestreden om de tien numismatische boeken, die
de heer A. Nap uit Groningen ter beschikking had
gesteld, waarbij de heer G. Mensonides uit Harlingen
als overwinnaar uit de bus kwam.
Vervolgens presenteerde de voorzitter de herdenkingspenning, die ontworpen werd door de uit vijf
leden bestaande jubileumcommissie en gestyleerd door
de in Amsterdam werkende Hongaarse kunstenaar
Lajos Ratkai. Hij overhandigde de eerste exemplaren
aan de heren van Hasselt, van Gelder en Elzinga voor
hun bijdragen aan deze avond en besloot de
bijeenkomst met een dankwoord aan allen, die van hun
belangstelling blijk hadden gegeven en deze avond tot
een onvergetelijke hadden gemaakt. Onvergetelijk was
ook de barre sneeuwstorm, die de feestgangers buiten
wachtte!

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^A^SON ^DATT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tél.: 742-86-01
R.C. 701343

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • EXPERTISE • ORGANISATION DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A PRIX M A R Q U E S
Catalogues

de Ubrairie et de fournitures
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sur

demande
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DE RAVENSTEINSE 5-TALER

{werktekeningen)
Geachte

Muntvrienden,

Op 20 mei 1977 wordt In het oude stadje Ravenstein, hoofdstad van het vroegere ministaatje 'Land van Ravenstein' (in 7875 werden de Ravenstelners eerst Ned. staatsburgers!)
het gerestaureerde stadhuis In gebruik genomen, tegelijk viert het St. Barbara-glide aldaar
het vier-eeuwenfeest.
Te dier gelegenheid wordt bij 's Rijks Munt de RAVENSTEINSE 5-TALER geslagen, in
goud (100 St.) in zilver (2000 st.) en in koper-nikkel (5000 st.). De prijzen zijn nog niet
bekend, maar zullen betrekkelijk laag zijn.
De munt, die gedurende de festiviteiten als betaalmiddel zal fungeren, heeft een diameter van 37 mm en is daarmede de grootste munt, die door 's Rijks Munt kan worden
geslagen!
De Ravensteinse 5-Taler, die voorzien is van het muntmeestersteken van 's Rijksmuntmeester, wil ook een hommage brengen aan de stichter der Stad, Walraven v. Valkenburg
en aan de laatste 'Heer' Karel Theodoor v. Sultsbach, Keurvorst van de Palts - Beieren, etc.
Heer van het Land van Ravenstein. De munt vertoont dan ook aan de v.z. het portret (zoals
op de bekende Madonna-Thaler) van deze Keurvorst, die 52 jaren over Ravenstein regeerde.
Onder het portret staat '5-Taler' (dus zonder h).
Uitvoerige literatuur over Ravenstein in '2000 JAAR UDEN' van J. B. v. Heessel, ook met
numismatlsche bijzonderheden. Dit boek te bestellen bij onze Stichting of bij Munthandél
Mevius te Vriezenveen, prijs / 45, — .
Gezien de belangstelling van Duitse zijde is het raadzaam ONMIDDELLIJK een prospectus
en een intekenkaart aan te vragen. Enige honderden gegadigden hebben zich reeds gemeld. Deze worden verzocht niet 2 x te schrijven: zij ontvangen spoedig de Intekenkaart
en uitvoerige verdere informatie.
Aflevering geschiedt in volgorde van binnenkomende betalingen en zo lang de (betrekkelijk
geringe) voorraad strekt. Na 25 mei a.s. vervalt de intekenprijs en wordt verwezen naar de
munthandél.
De verkoop vindt plaats onder controle der Gemeente Ravenstein (een groot deel van een
eventuele winst Is bestemd voor monumenten ter versiering van het stadhuis).

Stichting 'De Vorstenburg'
Postbus 295 - Uden N.B. - Postrek.: 260442
(Stictiting

ingeschreven bij het Ministerie

van Justitie)

Boeken
'De Nederlandse bankbiljetten van 1814 tot heden'
Onder deze naam is bij de firma Mevius &
Hirschhorn (P.O. Box 40391 Amsterdam) zo juist
verschenen een fraai geïllustreerde catalogus, uitgegeven
in dezelfde bekende verzorgde stijl, die wij van de
muntencatalogi van deze uitgever kennen. De schrijvers
zijn J. Mevius en F. G. Lelivelt, deprijs is ƒ 19,95. De
bankbiljetten zijn gegroepeerd naar denominatie te
beginnen met de 1 gulden zilverbon van 1914 en
eindigend met het 1000 gulden biljet van 1972.
Daarachter volgen nog enkele Reichskreditkassenscheine
en papiergeld uit enkele interneringskampen van de 2e
wereldoorlog. De prijzen worden in 2 kwaliteiten
opgegeven. Aan het geheel gaat vooraf een lijst van de
op Nederlandse bankbiljetten voorkomende
handtekeningen. Ware het niet dat vele prijzen niet
kinderachtig zijn, dan zou deze catalogus er zeker toe
kunnen verleiden om ook bankbiljetten te gaan
verzamelen, althans voor diegenen die daar nog niet
mee waren begonnen.'

G. C. Brooke: English Coins from the seventh century
to the present day. Derde druk. Londen, 1950.
Herdruk, 1976. Prijs £ 5,50. (Spink, Londen).
Brooke's 'English Coins' werd voor het eerst in 1932
uitgegeven, verscheen in 1943 en 1950 in resp. een
tweede en een herziene derde druk, welke laatste weer
werd herdrukt in 1955, 1962, 1966 en wederom in 1976,
hetgeen tekenend is voor de belangrijkheid van dit
standaardwerk over de Engelse muntgeschiedenis, dat
veelvuldig geciteerd wordt en waarnaar kennelijk nog
veel vraag is.
Het werk geeft naast een kort historisch overzicht van
de engelse muntgeschiedenis ook een systematisch
overzicht van de munten. Het begint met de
Angelsaksische muntslag in de zevende en achtste eeuw
en eindigt met de muntslag onder George V in 1931.
De hoofdstukken zijn ingedeeld naar de verschillende
ontwikkelingensperioden in het engelse muntwezen,
waarbij één hoofdstuk de regeringsperioden van
meerdere vorsten kan bevatten. Aan het eind van ieder
hoofdstuk bevindt zich een catalogusgedeelte met
muntbeschrijvingen en jaartallenreeks en een verwijzing
naar de 71 platen achterin, waarbij de schrijver van het
visuele aspect gebruik maakt om zijn muntbeschrijvingen zo summier mogelijk te houden. Een uitgebreide
bibliografie, een zaken- en namenregister en een
toelichting bij de afbeeldingen completeren dit nog
altijd waardevolle werk.
I

Michael Mitchiner: Indo-Greek and Indo-Scythian
Coinage. Londen, 1976. Prijs per deel £15,—.
Volume III: The decline of the Indo-Greeks; circa
130-0 BC.
Volume IV: Contemporaries of the Indo-Greeks {Kings
ofSogdania; Scythians ofMerv, Choresmia and Balkh;
Yueh Chi and early Kushans; Indian States of Taxila Gandhara and the Punjab: Audumbara, Kuninda etc.)
Indo-Greek Mints, coin denominations and forgeries.
Uitgever: Hawkins Publications, London.
Wederverkoper: B. A. Seaby Ltd., 11 Margaret street,
London W.l.
Voor een beschrijving van de gehele negen-delige serie
'Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage' en een indruk
van de eerste twee delen (de overige zijn qua opzet
gelijkvormig) wordt verwezen naar 'De Florijn' nr.
22/maart 1976, pags. 582/3 en nr. 23/mei 1976, pags.
609/10.

Tijdschriften
H. W. Jacobi
In deze rubriek worden numismatische artikelen
vermeld, die gepubliceerd zijn in de belangrijkste
tijdschriften en jaarboeken uit binnen- en buhenland.
De vermelde artikelen zijn voornamelijk van algemene
strekking; de speciahstische artikelen, bijvoorbeeld over
één munt of penning, worden alleen opgenomen als ze
interessant geacht worden'voor Nederlandse
verzamelaars.
De titels worden binnen zes rubrieken alfabetisch op
auteur gerangschikt:
1. Algemeen.
2. Antieke munten (Griekse, Romeinse en Byzantijnse
munten).
3. Middeleeuwen (ca. 500-1500).
4. Latere tijd (ca. 1500-1800).
5. Moderne tijd (ca. 1800-heden).
6. Penningen.
De vermeldingen beginnen met de in 1976 verschenen
tijdschriften en jaarboeken. (Deze tijdschriften kunnen
bij de bibliotheek van het Koninklijk Penningkabinet te
leen gevraagd worden).
2. Antieke munten (vervolg)
Robieux, S., Monnaies des temps bibliques,
Archéonumis, p. 2-9.
Scheers, Simone, L'histoire des monnaies gauloises
frappées sur Ie territoire de la Belgique actuelle,
Cercle d'études numismatiques, 1976, p. 21-28.
Stöckli, W. E., Bemerkungen zur Chronologie von
Victoriat, Denar, Quinar und Sesterz, Jahrbuch für
Numismatik und Geldgeschichte, 1975, p. 87-90.
3. Middeleeuwen
Ghijssens, J., Le denier de Brabant des Xlle et XlIIe
siècles, Cercle d'études numismatiques, 1976, p. 9-13
en 32-37.
llisch. P., Rheinisch-niederlandische Wechselbeziehungen in der mittelalterUchen Münzpragung, Numismatisches Nachrichtenblatt, 1976, p. 200-202.
I
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b. veilingen in het buitenland

3 maart 1977
Württembergische Bank, Stuttgart.
5 maart 1977
Sobelar te Brussel in Hotel Astoria.
a. beurzen in Nederland

8 en 9 maart 1977
Galerie des Monnaies, Düsseldorf.

27 februari 1977
Sint-Katelijne-Waver, ruildag in Parochiezaal
(Centrum), 9-17 uur. Inl. 015-311302.

12 maart 1977:
De Mey te Brussel: moderne munten van Nederland en
België.
17 en 18 maart 1977
Frankfurter Münzhandlung te Frankfurt.

5 maart 1977
Krimpen a/d IJssel, ruilbeurs voor alle verzamelobjecten. Gebouw De Bron - Hobbemalaan 1,
11-17 uur.

21 t/m 26 maart 1977
Auktionshaus Wendt KG te Wenen.
21 en 26 maart 1977
Numismatica Wenen.

6 maart 1977
Saint Georges sur Meuse, muntenbeurs in Café l'Union,
Place Th. Douffet, aanvang 9 uur.

28 en 29 maart 1977
Giessener Münzhandlung te Giessen: munten van
Duitsland en van Europa na de Middeleeuwen.

12 maart 1977
Montfoort, muntenbeurs in de prefab-zaal van
't Kasteel, Om 't Hof, 11-17 uur.

29 maart t/m 1 april 1977
B. Peus Nachf., Frankfurt/M.

11 april 1977

17 t/m 29 april 1977
Münz Zentrum, Köln.

Rotterdam, paasruilbeurs in De Doelen, 11-17 uur.

B. A. SEABY L T D .

M U N T E N EN P E N N I N G E N

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABY's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.

OOSTEINDE 161
24

VRIEZENVEEN

7940

TELEFOON

05499-1322

Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. WaardebepaUngen
worden niet gegeven.
Vraag: Af en toe kom ik in advertenties tegen dat
munten worden verkocht met een ANACS-certificaat.
Wat is dat?
Antwoord: AN ACS is een afkorting van American
Numismatic Association Certification Service, een dienst
van de American Numismatic Association (de grootste
vereniging van muntenverzamelaars in de wereld, ca.
25.000 leden) gevestigd in Colorado Springs, USA. Deze
dienst onderzoekt munten op hun echtheid en wanneer
een munt echt wordt bevonden krijgt de inzender een
certificaat dat bestaat uit een foto van de munt met aan
de achterzijde een verklaring van echtheid voorzien van
een registratienummer en de naam van de eigenaar. Een
kopie van het certificaat met nadere gegevens (o.a. het
gewicht in 0,1 mg) wordt in het kaartsysteem van de
ANACS opgenomen en dient voor latere referentie. De
opzet is om kopers van munten te behoeden voor
vervalsingen en de ANA raadt kopers dan ook aan van
de verkoper een certificaat van echtheid te vragen.
Sommige handelaren laten daarom van te voren hun
(duurdere) munten bij de ANACS controleren. De
bedoeling van de ANACS is om op den duur alle
belangrijke munten in het kaartsysteem op te nemen
met de namen van de successievelijke eigenaren.
De dienst is uiteraard gespeciahseerd in munten van de
Verenigde Staten die zeer veel vervalst worden. Men
beschikt over een uitgebreid instrumentarium, zoals
voor microfotografie en electronenmicroscopie waarmee
zeer sterk vergrote foto's van de munten gemaakt
kunnen worden en waarmee de meest geraffineerde
vervalsingen met vrij grote zekerheid opgespoord
kunnen worden. In niet-Amerikaanse munten heeft men
minder ervaring en het komt nog wel eens voor dat men
een ingezonden munt terugkrijgt met een briefje dat het
helaas niet mogelijk was om uit te maken of de munt
echt of vals was.
Het afgeven van een certificaat kost natuurlijk iets en
wel 3% van de waarde van de munt (zelf op te geven)
njet een minimum van $6,00 (waarde tot $125), $9,00
(waarde $126-$250), $12,00 (waarde $251-$375) en
$15,00 (waarde $376-$500). Het is dus alleen lonend
voor 'duurdere' munten. Wilt u het eens proberen dan
kunt u uw munt aangetekend zenden aan ANACS, 818
N. Cascade, Colorado Springs, CO 80903, USA met
opgave van de getaxeerde waarde (daar zijn ze voor
verzekerd) en de kosten plus het porto voor de
aangetekende retourzending. Het is de bedoeling dat het
certificaat binnen 10 dagen na ontvangst van de munt
wordt verstuurd, maar omdat de dienst eind 1976 (uit
Washington) is verhuisd, kan het wel wat langer duren.
Voor Nederlandse munten zal het in het algemeen
eenvoudiger zijn het oordeel te vragen van een erkende

Nederlandse handelaar, bij voorkeur één die lid is van
de International Association of Professional
Numismatists. Deze vereniging heeft sedert kort een
eigen vervalsingsdienst, gevestigd in Londen maar geeft,
voor zover wij weten, geen certificaten met foto af. In
een van de volgende nummers van de Beeldenaar komen
wij nog terug op de werkzaamheden van deze dienst.
Vraag: De heer W. H. te S. stelt naar aanleiding van
het artikel over de munten van Brabant in het eerste
nummer de vraag wat met het op pagina 5 gebruikte
woord sleischat wordt bedoeld.
Antwoord: Tegenwoordig zijn de munthuizen in het
algemeen staatsbedrijven en komen de kosten en
eventuele winsten op de rijksbegroting. In de 19e eeuw
en vroeger werkten de muntmeesters daarentegen
meestal als ondernemers: zij kochten edel metaal en
verwerkten dat tot munten conform de door de overheid
(vorsten, gewesten, steden) verstrekte instructies tot
munten. Uit de marge tussen de inkoopprijs van het
materiaal en de nominale waarde van de afgeleverde
muntstukken werden voldaan de kosten van
vervaardiging (arbeidsloon, hulpstoffen en afschrijving
van installaiiis), vervolgens een afdracht aan de
overheid als bezitter van het muntrecht en wat overbleef
was de bedrijfswinst van de muntmeester.
De afdracht aan de overheid werd seignoriage of
sleischat genoemd. Deze werd gewoonlijk vastgesteld op
vast bedrag per mark (half pond) edel metaal en lag in
normale tijden in de orde van grootte van '/2%; in
financieel moeilijke tijden werd dit percentage soms
echter veel hoger gesteld, wat neer kwam op een soort
belastingheffing op de aanmaak van geld.

'MUNTWISSELBANK' (gebouw Banque de Paris), Jansbinnensingel 19a, Arnhem, tel. 085-431052. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Op zaterdagen, zon- en feestdagen gesloten. Prachtige collectie munten en penningen.
Specialiteiten: Munten van het Kon. der Nederlanden, Provinciale munten. Speciale gelegenheidspenningen (munten), Nederlandse steden. Eigen verzameling en wisselende kollekties. Toegang gratis. Voor bezichtiging totale
kollektie ineens door gezelschappen, gaarne vooraf telefonische afspraak maken. Lopen vanaf het station 5 è 10
min. Voor muntenverzamelaars zenden wij gaarne op verzoek nadere inlichtingen omtrent onze kollektie, prijzen,
etc.
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„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
munten, penningen,
topografische prenten,
boekwerken, antiquiteiten,
ruim assortiment Nederlandse
en buitenlandse bankbiljetten
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek Telefoon 05150-17198, b.g.g. 6866
Maandags gesloten
Utrecht

Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van
elke maand schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

Numismatische kringen
De adressen en telefoonnummers van de Kringsecretarissen en de dagen van bijeenkomst van de kringen, die
hieronder niet zijn vermeld omdat ze geen agenda of
andere berichten hebben ingezonden zijn vermeld in het
1ste nummer van deze jaargang op blz. 25. Het is de
bedoeling één maal per jaar deze adreslijst te
publiceren.
De Baronie - Breda
Gemeenschapshuis Doornbos, Abdijstraat 26
17-3-77: causerie over bankbiljetten etc.
De leden van de kring De Baronie hebben ook toegang
tot de bijeenkomsten van de num. kring Brabant in het
Jeroen Boschhuis, Hinthamerstraat 74, 's-Hertogenbosch.
Groningen
bijeenkomsten op 18-3-77, 22-4-77 en 20-5-77.
Oosl Nederland
Poort van Kleve, Zutphen
22-2-77 lezing door de heer J. C. Flohil over 'Enige
Nederlandse Medailleurs.
10-3-77 (dus niet op 29-3-77!) lezing en veiUng door de
heer J. Schulman voor de gecombineerde kringen Oost
Nederland en Twente, in het Postiljon Motel te
Deventer, bij de afslag van de autoweg .
Amsterdam-Hengelo. Deze bijeenkomst is alleen voor
leden van beide kringen toegankelijk.
Amsterdam
secr. Julianakade 70, IJmuiden, tel. 02550-18682
9 februari: Prof. Dr. P. Berghaus, Munster (West
Duitsland) over: Pennies.
9 maart: J. Nijenhuis, Culemborg: Gelderse Munten.
26-4-77 korte voordrachten door enkele leden van onze
kring.

26

2-3-77: lezing door Mw Drs. G. v. d. Meer over
'Voorbeelden en inspiratiebronnen voor
penningkunstenaars'.
20-4-77: Lezing door Dr. Ir. M. v. d. Brandhof, over de
vervaardiging van munten in verleden en heden.
25-5-77: Korte bijdragen van leden.
Den Haag

24-2-77: Interne veiling.
23-3-77: E. J. A. van Beek, over munten van Philips de
Schone.
PENNINGKUNST
De 52e algemene ledenvergadering zal gehouden worden
te 's-Gravenhage in het Koninklijk Penningkabinet
(Zeestraat 7Ib) op zaterdag 19 maart 1977. Aanvang te
14,30 uur. De leden zullen nader bericht ontvangen.
KON. NED. GENOOTSCHAP VOOR
MUNT- EN PENNINGKUNDE
De voorjaarsvergadering van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en Penningkunde zal plaats
vinden te 's-Hertogenbosch op zaterdag 9 mei 1977.
Nadere berichten zullen nog volgen.

Romeinse koperen munten van de 4e
eeuw na Chr
Romeins kopergeld van de4e eeuw na Chr.
De opbrengst van de Deventer munt 1464-1484
De muntslag in Noord-Brabant (vervolg)
Een Reckheimse duit?
Nieuwe uitgaven (muntennieuws)
Nieuwe uitgaven (penningnieuws)
Aktualiteiten
Boeken en tijdschriften
Agenda
Vragen
Verenigingsnieuws

3
4
9
12
15
17
19
21
23
24
25
26
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EXPOSITIE

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.,
HERENGRACHT 434-440
AMSTERDAM (C)
In de loop van 1976 zijn door onze Instelling 8 muntenboekjes
uitgegeven, waarin tezamen ruim 9000 nummers werden
aangeboden.
Ook dit jaar zullen wij belangstellenden gaarne onze uitvoerige
prijslijsten toezenden.
In deze lijsten onder meer:
• ROMEINSE MUNTEN
Keizerrijk en Republiek.
• BYZANTIJNSE MUNTEN
in goud, zilver en brons.
• UITERST ZELDZAME VERZAMELMUNTEN
o.a. Leeuwendaalder 1692 Zutphen, Nooddaalder v. 32 St. 1572
Haarlem, V2 Gehelmde Rijksdaalder 1567 v.d. drie steden,
Arendrijksdaalder 1603 Deventer.
• BINNEN- EN BUITENLANDSE GOUDEN EN ZILVEREN MUNTEN
Gouden tientjes, double eagles, krugerranden etc.
• ORIGINELE GOUDEN DUKATEN
enorme sortering van 1586 tot 1960.
• GOUD, ZILVER EN PLATINA IN BAREN EN PLAATJES
uit voorraad leverbaar tegen dagprijs.
• MUNTENLITERATUUR
Schulman, Yeoman, Verkade, e.a.

Voor inlichtingen,
prijzen, bestellingen en aanvraag
prijslijst kunt u zich wenden tot de Afd. Numismatiek
en
Edele Metalen van de H.B.U.: (020) - 292287 - 292288 292255 - 292284 - 292286.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
HUWELIJKSPENNING
Koningin Juiiana en Prins Bernhard
Modelieur: J. J van Goor
Afmeting: 22,5 mm goud
zilver
(nog nimmer uitgegeven)
Goud / 214,63
Zilver / 29,72

PENNING PRINS BERNHARD
ter gelegenheid van de 65ste verjaardag
Modelieur: J. P. M. Sloos
Afmeting: 22,5 mm goud
: 50 mm brons en zilver
Goud / 201,90
Zilver / 86,52
Borns / 14,25

mm '

mam».
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DE RUYTERPENNING
Michiel Adriaensz. de Ruyter
Modelieur: Jac. J. van Goor
Afmeting: 22,5 mm
Goud /250,—

vA'NN MAN NÜRV
''ttLTIPLIZIEREN:
NDEM

ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning
Modelieur: W. Vis
Afmeting: 22,5 mm
Zilver A 38,50

M*'
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U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening
no. 56.63.33.333 bij de Alg. Bank Ned. te Leiden.
Een deel van de opbrengst van deze penning is bestemd voor verdere uitbouw van het
levenswerk van Dr Albert Schweitzer.

Zilveren en verzilverde miniaturen
In opdracht exclusief ontworpen en vervaardij
(Deze modellen zijn niet te koop)

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten

Voorschoten, 11 november 1976
Prijswijzigingen voorbehouden

Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DGWKB

munt- en penningkundig nieuws
1977

fargang nr. 3
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NUMISMAAT

SEDERT 1880
MONNAIES - MEDAILLES - LIVRES NUMISMATIQUES - VENTES PUBLIQUES ARCHEOLOGIE

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Engeland. Hendrik IV 1399-1413. Nobel "Heavy coinage" (1399-1412)
Brabant Antoine de Bourgogne 1406-1415. Gouden leeuw.
Vlaanderen. Jan zonder Vrees 1405-1419. Nobel.
Holland. Jan van Beieren 1420-1425. Halve gouden dubbel (emissie
1420). Tot nu toe niet eerder teruggevonden. Zie ook vergroting op de
omslag.
Holland. Willem VI van Beieren 1404-1417. 1/3 schild (emissie 1411)
,,
Willem VI
Schild
(emissie 1411)
Henegouwen Jan van Brabant 1418-1427. Kroon.
Ligny & St. Pol. Walerand III 1371-1415. Schild.

Deze uiterst zeldzame munten, uit de muntvondst Baarle-Nassau, zullen
samen met de overige 32 gouden munten uit deze vondst medio mei
door ons worden geveild als onderdeel van onze grote voorjaarsveiling.

MUNTEN - PENNINGEN - NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

loques Schuimen BcU
/
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Van de Redactie
Nu alweer het derde nummer van De Beeldenaar voor ons ligt, lijkt
het zinvol even kort te overzien hoe het met de ontwikkeling van
ons nieuwe blad is gegaan. Een nieuwe opzet brengt onvermijdelijk
kinderziekten met zich mee en daar zijn ook wij niet aan
ontkomen. De belangrijkste daarvan bleek betrekking te hebben op
het adressenbestand, waar twee, elkaar versterkende, hindernissen
moesten worden overwonnen. Ten eerste was er te krap tijd om de
verschillende bestanden van leden en abonnees der betrokken
verenigingen en de beide voorliggende organen tijdig tot één nieuw
en gezuiverd bestand om te smeden. Ten tweede bleken de
gebruikte technieken van bestandsopbouw niet verenigbaar, niet
gelijke wijze van ordening alsmede verschillende
adresseertechnieken lieten zich niet snel en gemakkelijk combineren.
Vandaar dat voor het eerste nummer een noodmaatregel genomen
moest worden, waardoor jammer genoeg niet alle gerechtigden dit
nummer ontvingen. Er is intussen met man en macht aan gewerkt
om deze zaak in orde te krijgen, maar het is nog altijd mogelijk dat
er hiaten zijn gebleven.
Onze vraag aan U is of ieder die zo'n hiaat bemerkt dit via een
briefje of telefoontje wil melden aan de uitgever, zodat we deze
zaak zo snel mogelijk in orde kunnen krijgen.
Een ander probleem betrof de plaatsing van de advertenties. Zoals
U zult hebben bemerkt is daar meteen na het eerste nummer een
wijziging in aangebracht, zodat artikelen niet meer door
advertenties onderbroken worden. U zult overigens al gemerkt
hebben dat het advertentie aanbod dusdanig is, dat wij al direct van
de geplande 24 op 28 pagina's over konden stappen en in dit
nummer zelfs al op 40 konden komen. Laten wij hopen dat dit zo
kan blijven.
Mocht u nog suggesties voor verbeteringen op welk punt ook
hebben, dan worden die gaarne door ons ontvangen.
Naast kinderziekten zijn er gelukkig ook goede zaken te melden.
Van verschillende zijden werden nieuwe bijdragen ontvangen, zodat
een goede variatie van onderwerpen voorlopig verzekerd is.
Daarnaast is er geen postbestelling geweest zonder nieuwe
aanmeldingen van abonnees, waaronder tot onze vreugde ook vele
uit België.
Samenvattend geloven wij dat we op het goede spoor zitten en dat
ook kunnen blijven doen.
W. K. de Bruijn
5

Muntvondst Baarle-Nassau
In de laatste week van oktober 1976 zijn bij
ploegwerkzaamheden op een akker totaal 42
gouden munten gevonden, geslagen van
1371-1423.
Naast de voor deze periode gebruikelijke
goudguldens levert deze vondst ons enkele zeer
zeldzame exemplaren en één unieke munt. Deze
laatste is de halve gouden dubbel van Jan van
Beieren (1420-1425) geslagen te Dordrecht.
Jan van Beieren was de ex-bisschop van Luik en
pandheer van Holland. Deze jongere broer van
Willem VI wist na zijn oorlog tegen Jan van
Brabant (de echtgenoot van Jacoba van Beieren)
de macht over Holland en Zeeland te verkrijgen.
Deze munt was tot nu toe slechts bekend uit de
ordonnantie van 19 oktober 1420 waarbij de
aanmunting van de hele en halve gouden dubbel
werd geregeld. De door Van der Chijs gemaakte
afbeelding komt van een tekening in Van
Alkemade.
Onder een gothische baldakijn staan naast elkaar
het wapen van Beieren en het Hollands-Beiers wapen: uit het omschrift blijkt dat Jan van Beieren
pandheer van Holland was: lOH BAVAR FILI
HANNON HL.
De volgende munt die eruit springt door zijn
zeldzaamheid (2e bekende exemplaar) is het
gouden schild van Walerand III van Luxemburg
(1371-1415), Heer van Ligny en Saint Pol. Het
betreft hier een nabootsing van het gouden schild
van Lodewijk van Male van Vlaanderen
(1346-1384). Het meest opvallende aan deze munt
is dat het omschrift niet zoals gebruikelijk rechts
bovenaan begint maar links bovenaan. Links
staat WALRD en rechts begint LVCENBOVS;
hierdoor ontstaat een uiterst geraffineerde
nabootsing want het LVCENBOVS lijkt voor de
leek sprekend op LVDOVICVS. Het eerste
exemplaar dat bekend werd, kwam uit de
muntvondst Zutphen.
De derde uiterst zeldzame munt is de gouden
leeuw van Antoine van Bourgondië, Hertog van
Brabant 1406-1415. Dit is vermoedelijk het 3e of
4e bekende exemplaar.
Twee andere zeldzame munten zijn de Nobel van
Hendrik IV van Engeland van de zgn. 'heavy
coinage'. Door het verslechtering van de
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economische toestand in Engeland werd in 1412
besloten munt met een lager gewicht uit te geven.
Vandaar het onderscheid tussen 'heavy' en 'light'
coinage. De andere zeldzame munt is de gouden
kroon van Jan IV van Brabant voor
Henegouwen. Daarnaast is de nobel van Jan
zonder Vrees van Vlaanderen bepaald geen
veelvuldig voorkomende munt.
Wanneer wij de 26 goudguldens buiten
beschouwing laten, bestaat de rest van de vondst
voor bijna de helft uit uiterst zeldzame munten.
De totale vondst bestaat uit:
26 Exemplaren
(Goudguldens
3
Schilden
1
1/3 of 1/4 Schild
8
Kroon
2
Nobel
1
(•ouden leeuw
1
Halve gouden dubbel
42 exemplaren
Als volgt verdeeld over de verschillende landen:
(ioudguldens:
Gelderland:
Willem 1 1371-1402
Reinaud IV 1402-1423

2
14
16 ex. = 3 8 %

Utrecht:
Fredcrik van Blankenheim
1393-1423
Duitsland'
Bisdom Keulen (1409) Bonn
Bisdom Trier (1410-14) Wesel
Bisdom Keulen (1420) Riel
Frankfort (1410-33)
Schilden:
Holland:
Willem VI 1404-1417 (1411)
Ligny:
Walerand lil 1371-1415
(voor 1410)
1/3 of 1/4 Schild:
Holland:
Willem VI (1411)

6 ex. =14%
1
1
1
1
4 ex. = 10%
26
62%
2

1
-

1

5%

3

2%
7%

2%

Kroon:
Frankrijk:
Karel VI 1380-1422
emissie 1385, 88
emissie 1389, 94
emissie 1411

1
2
3
—

Henegouwen:
Jan IV V. Brabant 418-1427 1
(1420-23??)

Een nieuwe noodmunt
van Maastricht
(A Token for the Love of Money)
7

17%
2%

19%

Nobel:
Engeland:
Hendrik IV 1399-1413
(1402-1412)
Vlaanderen:
.lan zonder Vrees 1405-1419
4%

(iouden leeuw:
Brahani:

Antoine v. Bourgondië
1406-1415
Halve gouden dubbel:
Holland:
Jan van Beieren 1420-25
(1420)

2%

Ongelukkigerwijze haalden wij de eerste twee
nummers van de Beeldenaar niet meer, en daarom
bleef de nederlandse verzamelaar langer dan
nodig was verstoken van een zeer belangrijk
nieuws-item.
Op 11 november j.l. vond namelijk in Maastricht,
in het pand Hondstraat 5, een zeer belangrijk en
uniek feit plaats. 1111 (elfhonderdellef) munten
kwamen van de pers rollen, en wel 1000
exemplaren in geel koper, 100 exemplaren in
zilver 500/1000 (dat is niet zo duur), 10
exemplaren in geel goud en slechts één exemplaar
in rood goud. Deze laatste 111 exemplaren - u
begrijpt het al - waren natuurlijk in 'Proef'. Wij
beelden deze vierkante éénzijdige munt hieronder
af.
MONETA NOVA
OBSESSO DEVSONIENSI
MVV

HFL

2%

11 NOV MDCCCCLXXVl
De vondst is vermoedelijk in of kort na 1423 in
de grond verborgen. De langere periode van de
goudgulden van Frankfort (tot 1433) kan m.i.
hier worden verwaarloosd door het ontbreken van
andere latere munten (o.a. Arnoud van
Cielderland).
Het schild van Ligny is te dateren voor 1410 daar
een identiek exemplaar aanwezig was in de
niuntvondst Zutphen.
De Nobel van Engeland is van de zg. 'heavy'
coinage (zwaarder gewicht) en is voorzien van het
nieuwe wapen - drie franse lelies i.p.v. vier - dat
rond 1402 werd ingevoerd. De kroon van
Henegouwen van Jan van Brabant lijkt mij uit
deze periode waarin hij feitelijk de macht
uitoefende in Henegouwen.
Deze vondst komt in onze voorjaarsveiling onder
de hamer.
R. L. Schulman
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Voor de zeer weinige lezers wier kennis van de
schone latijnse laai op een nog lager niveau ligt
dan die van de linguïsten van het
emissie-instituut, volgt hieronder een integrale
vertaling van de latijnse tekst:
Nieuw geld om van der Dussen uil de nood te
helpen. MVV (dit is moeilijk, heeft niets met een
profvoeibalclub te maken) = 1000-1-5-1-5= 1010
Hfl (Hollandse florijnen), oftewel één groot en
twee kleine groene briefjes.
Hiertussen de Staar van Maastricht. Daaronder
de datum en het jaartal. Het uitgifte-aantal is
nauw verwant met de dalum van uitgifte. De
Limburgers begrijpen ons wel.
De 1000 geelkoperen munten hadden in het pand
Hondstraat 5 te Maastricht op 11 november j.l.
de gehele dag de hoedanigheid van wettig
betaalmiddel, en kunnen door verzamelaars en
beleggers ook nu nog besteld worden tegen de
nominale waarde van ƒ1010,—. Gezien de geringe
oplage kan iedere verzamelaar maar één
exemplaar bestellen. De verzendkosten nemen wij
zelf voor onze rekening. Zo zijn wij.
De overige 111 exemplaren worden nadat de 1000
UNC exemplaren uitverkocht zijn, aan locale
notabelen en potentaten, zoals de leden van de
Numismatische Kring Limburg, gratis uitgereikt.

Geachte lezer, onzin ais liierboven, vindt men in
deze streken in carnavaisblaadjes. U belioeft ons
niet zo leuk te vinden. Het is ook niet zo
amusant.
In 1935 werden door 's-Rijksmunt 2000 zilveren
penningen geslagen t.g.v. het feit dat 's-Hertogenbosch 750 jaar stadsrechten bezat. Op een aldaar
gehouden tentoonstelling hadden deze penningen
de hoedanigheid van wettig betaalmiddel. Of de
Muntwet zoiets toestond en/of nog toestaat is een
andere vraag. Wie duikt daar eens in?
Deze penning haalde aanvankelijk het Handboek,
doch werd er later met andere grapjes weer
uitgezuiverd.
In 1975, bij het 700-jarig bestaan van de stad
Amsterdam, werden twee 'munten' geslagen. Tol
zover kon het er nog mee door.
Daarna begon het pas goed. Noem maar op, ze
staan niet op een rijtje en het zal ook wel niet
compleet zijn: GENEMUIDEN, ELST,
EPE-OENE, HOOGEVEEN (ook nog een serie
van een modemagazijn aldaar), SURHUISTERVEEN, UDEN, WESTERVOORT, HEERDE,
GRAVE, ONSTWEDDE, OVER-BETUWE,
LAND VAN RAVENSTEIN, WORMER en de
NOORDOOSTPOIDER. Tokens, zo worden ze
nu in goed nederlands genoemd, met de gekste
denominaties, ontworpen voor de zotste redenen,
geslagen in allerlei aantallen en metalen, en in het

algemeen door 's-Rijks Munt. Alles te bestellen
met gironummers van banken, numismatische
Kringen en particulieren. Een goede belegging.
In het Handboek van J. Schulman vinden we
alleen Amsterdam. Wat een chauvinist, waarom
Den Bosch niet? Mevius neemt ze allemaal op,
maar in zijn nu schaarse eerste editie nam hij Den
Bosch ook niet op - toen dacht hij blijkbaar nog
niet dat dit een munt was die een prijsje moest
hebben.
Tot ons grote genoegen lazen wij in de Muntkoerier dat van Hoorn de Victorie komt; daar
gaan ze er niet aan mee doen.
Gouda (wij zijn ook chauvinisten) toont hoe het
wel moet: een mooie penning - reeds in 1972
700-jaar stad - alleen voor de liefhebbers. Zwolle
gaf, t.g.v. de opening van het nieuwe stadhuis,
aan al zijn inwoners, en de leden van het genootschap, een penning gratis cadeau.
De bedoeling van dit artikel is tweedelig:
(1) Kunnen wij er in de volgende vergadering
van het Genootschap niet eens samen over
praten? Wij vinden dat in ieder geval de
Numismatische Kringen zich niet met dergelijke
zaken moeten bezighouden.
(2) Een zeer vriendelijk verzoek aan mijn
confrères Jaap en Joop om deze zaken niet meer
in de volgende oplage van hun Handboek c.q.
catalogus op te nemen.
A. G. v.d. D.

B. A. SEABY L T D .

M U N T E N EN P E N N I N G E N

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABY's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
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STANDARD CATALOG OF WORLD COINS
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Lists all coins from 1800 through 1976
A huge 1600 pages
Covers 687 coin issuing countries, states, provinces, and cities
Over 65,000 coins listed by date and mint
Complete mintage statistics and values
Comprehensive easy finding index, locator
Values given in three or more grades for each coin
World numerical chart
Gold and silver value charts
Over 31,000 full size, original, coin photographs

Prijs f 65, — , verkrijgbaar bij uw handelaar
Importeur voor Europa: MEVIUS & HIRSCHHORN INT. B.V.
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Kopergeld van de 4e
eeuw
De Genius-serie
door W. K. de Bruijn

De eerste serie koperen munten, geslagen na de
munthervorming van Diocletianus, startte in 294
gelijktijdig in de 11 toen werkzaam zijnde
munthuizen. De serie heeft op de keerzijde de
tekst GENIO POPULI ROMANI en de
afbeelding van een genius, een mannenfiguur,
naar links. De bedoeling van deze
beeldenaar is heel duidelijk. Al vanouds was deze
bekend als een symbool van eenheid. Door dit
type over het gehele rijk uit te geven werd sterk
de nadruk gelegd op het uitgangspunt van de
Tetrarchic dat het gehele rijk één en ondeelbaar
was. Deze nadruk werd als het ware nog
gemarkeerd door het feit dat gedurende de eerste
jaren geen andere koperen munten van dezelfde
denominatie geslagen werden. Met uitzondering
van Treveri (De FORTUNA REDUCI serie in
298) duurde het tot 300 eer nieuwe typen werden
geïntroduceerd. De nadruk op 'dezelfde
denominatie' is noodzakelijk omdat er wel een
aantal kleinere koperen munten met andere
keerzijdetypen in omloop gebracht zijn. De
tegenstelling tot de situatie vóór de munthervorming was aanzienlijk, toen was het immers
gebruikelijk om veel tot zeer veel typen naast
elkaar in omloop te brengen.
Dat er naast deze koperen munten wel gouden en
zilveren munten geslagen werden met andere en
vaak zeer verschillende keerzijden deed aan dit
effekt weinig af. Gouden en zilveren munten
kwamen namelijk normaliter in eerste instantie in
andere handen dan de koperen. Gouden in die
van topfunctionarissen, zilveren in die van hogere
militairen. De boodschappen aan deze mensen
was een andere dan die op de koperen. Het is
opvallend dat de gouden munten een grote
variatie in keerzijde typen hebben, de zilveren
daarentegen zijn vrijwel geheel gewijd aan
militaire zaken (VIRTUS MILITUM, VICTORIA
SARMATICA e.d.). De boodschap van eenheid
op de koperen munten is duidelijk bestemd voor
het volk in al zijn geledingen.
Ook op de voorzijde wordt een boodschap
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gegeven in de vorm van een geheel nieuwe
portretstijl. De vorsten worden afgebeeld met
kortgeknipt haar en geprononceerde sterke kaken.
Duidelijk mannen van militaire komaf die recht
op hun doel afgaan en waarmee niet valt te
spotten. De grotere afmeting van de stukken ten
opzichte van die van voor de munthervorming
maakt dit extra markant. De munten
hebben een diameter van ca. 25 mm bij
gemiddeld theoretisch gewicht van 10.2 gram (32
in een Romeins pond) waarvan 0.3 gr. zilver is.
Het werkelijk gewicht van deze stukken varieert
vrij sterk en kan van 8.5 tot II gram lopen. De
variatie in diameter is echter gering.
In de loop der jaren is het type nog door 5 andere
(later geopende) munthuizen geslagen, voor het
laatst in Arelate in 316. In de in totaal 23 jaar
van produktie gebeurt wel het een en ander. De
belangrijkste veranderingen zijn de herhaalde
reducties van de muntvoet. Deze beginnen steeds
in de Westelijke muntplaatsen en worden door de
andere met gewoonlijk enige vertraging
overgenomen. Exacte data zijn niet bekend. Door
de toch al gangbare gewichtsvariaties is het vooral
in geval van kleinere reducties vaak ondoenlijk
vast te stellen wanneer deze precies in de
onderscheiden muntplaatsen zijn ingevoerd.
P. N. Schuiten geeft in zijn speciale studie over
de muntslag van Trier* een vrij nauwkeurig
overzicht van de reducties die in de periode van
294 tot 337 (de dood van Conslantinus I) hebben
plaats gevonden nl:
^.MM

eerste emissie
Ie reductie ca.
2e
„
„
3e
„
„
4e
„
„
5e
„
„
6e
„
„
7e
„
„
8e
,,
„

294/295
307
307/308
308/309
313/315
317/318
323
330
335/336

10.2 gram 32 in een Romeins pond
8.—
„
40 „
6.8
„
48 „
4.5
„
72 „
3.84 „
84 „
3.35 ? „
96 „
3.— „ 108 „
2.27 „ 144 „
1.5
„ 216 ,,

Deze geldontwaarding betreft speciaal de koperen
munten hetgeen blijkt uit het feit dat het aantal
daarvan dat gelijk is aan een (gouden) aureus
steeds groter wordt. Van deze reducties vallen de
eerste 4 in de periode van de Genius-serie die
immers tot 316 doorloopt. Naast de
gewichtsverlaging wordt ook nog het zilvergehalte
verminderd tot 0.1 gram of wellicht aan het eind
niets meer. Een overzicht van de gesignaleerde
reducties per muntplaats wordt in tabel 1
gegeven. Als een munthuis gesloten was wordt
zulks in de tabel aangegeven door een
ruitarcering, een stippenmarkering geeft aan dat
wel gemunt werd maar andere munten dan die
van het Genius type. (Tabel in volgend nummer.)
In het algemeen werden de koperen munten
aangeduid met de naam Follis (meervoud Folies).
Er is geen bewijs dat dit inderdaad de juiste naam
is. De naam zou zijn ontleend aan de zak (Follis)
waarin een bepaald gewicht aan metaal zat. De
koperen munten zouden in zulke zakken zijn
geborgen. Hoe dan ook de naam wordt nu
algemeen voor deze munten gebruikt, hoewel een
aantal schrijvers zich voor alle zekerheid beperken
tot de term Aes (het muntmetaal aanduidend)
gevolgd door een grootte indicatie via de getallen
1, 2, 3 en 4 waarmee een afnemende omvang
wordt aangegeven. De vroege folies van de
Tetrarchie worden dan als Aes 1 aangeduid.
De muntplaatsen
De genoemde 11 muntplaatsen die in 294
gelijktijdig de productie van de Genius-serie
opnamen waren Alexandria, Antiochia, Aquilea,
Cyzicus, Heraclea, Lugdunum, Nicomedia,
Roma, Siscia, Ticinum en Treveri. Van deze 11 is
dit type alleen in Treveri ononderbroken tot 316
geproduceerd. Bij de andere vonden of
onderbrekingen plaats of de serie werd eerder
beëindigd. In 5 andere muntplaatsen zijn in later
stadium munten van dit type geslagen nl. in

Londinium (vanaf 297), Thessalonica (vanaf 298),
Serdica (vanaf 303), Ostia (in 312/313) enArelate
(in 315/316). In totaal derhalve is het type bekend
van 16 verschillende muntplaatsen.
Enkele daarvan hebben, zeer incidenteel, ook
deelstukken geproduceerd nl. Alexandria Vi folies
in 295/6, Londinium Vi folies in 307 en Siscia
Vi folies in 305/6. Daar al deze deelstukken
betrekkelijk tot zeer zeldzaam zijn, mogen we
aannemen dat geen van deze drie
kortstondige emissies van belangrijke omvang is
geweest.
De Folies productie is in het algemeen zeer
omvangrijk geweest. De R.I.C.** deel VI
vermeldt in totaal 1572 varianten (enkele daarvan
in deel VII). In dit getal is als variant genomen
elke afwijking van tekst of beeldenaar van voorof keerzijde, muntplaats, muntperiode
aanduiding, en markante bijtekens. Indien
daarnaast ook nog rekening zou worden
gehouden met muntatelier aanduidingen wordt
het totaal der varianten nog aanzienlijk groter.
Bijna een derde deel van deze 1572 komt voor
rekening van Treveri (502). De verdeling van het
totaal over de muntplaatsen is:
Treveri
502 (incl. 2 halven)
Lugdunum 326
Londinium 146
Alexandria
109 (incl. 1 halve)
Siscia
94 (incl. 10 kwarten)
Antiochia
85
Cyzicus
70
Roma
57
Heraclea
48
Nicomedia
33
Thessalonica 26
Ticinum
24
Aquilea
23
Serdica
18
Ostia
8
Arelate
3
Voor de markering van muntplaats, muntperiode
en atelier op de munten zij verwezen naar het
onderdeel in deze serie, dat de organisatie van het
• muntstelstel zal behandelen.
(wordt vervolgd)
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(advertentie)

DE MAN - WERKENDAM
ALLEENVERTEGENWOORDIGING
HARTBERGERPRODUKTEN VOOR NEDERLAND
DE GRAAFF 100-102 - WERKENDAM (BIJ GORKUM)
TEL. 01835-2641

De enige munthouders
zonder nietjes (8 nnaten)
Door T.N.O. goedgekeurd.

Adviesverkoopprijzen inclusief B.T.W.
HB 2
50 stuks zelfklevende nnunthouders
GM 20. 10 stuks 20-vakö-bladen
GM.
1 stevige band geschikt voor 20 bladen
GML.
1 luxe gewatteerde band voor 20 bladen

f 8,95
M3,50
Ml,95
f 17,95

Dit is slechts een greep uit ons assortiment, voor uitgebreide inlichtingen en prijzen kunt u bij ons een gratis folder met monster aanvragen.
Tevens kunt u bij nevenstaande adressen alle gewenste inlichtingen verkrijgen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn een van deze adressen te
bezoeken, dan kunt u altijd rechtstreeks bij ons bestellen.

lEMBIT
Muntladensystemen met de meest
uiteenlopende
indelingsmogelijkheden.
Leverbaar vanaf 4 laden in kunststof
kast voor M2,50 tot houten kasten
met 34 laden voor ƒ 775, — .
De indeling van de vakken kunt u
zelf bepalen.
5 jaar garantie op alle kasten.
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(advertentie)

HARTBERGERS EN LEMBIT
verkrijgbaar bij:
Muntwisselbank Jansbinnensingel. Arnhem.
Postz.handel Couwenbergh . Jonge Roelensteeg 14. Amsterdam.
Postz.handel v. Baarlen. Steenstraat 37. Arnhem.
Postz.handel De Veluwe. Nieuwstraat 54. Apeldoorn.
Boekhandel Jacobs. Dam 55. Alblasserdam.
De Gecroonde BIje-corf. Conincstraat. Amersfoort.
Boekhandel Neeskens. Nieuwstraat. Budel.
Dordsche Postzegelh. Vrieseplein 5. Dordrecht.
Munthandel Huizinga. Markt 20. Delft.
Postz.handel Philato. Smedenstraat 126. Deventer.
Munthandel v.d. Pol. Frederiklaan 75. Eindhoven.
A. v.d. Sijpp Westerstraat 22. Enkhuizen.
Marian Daub. Magdalenastraat 3. Goes.
Groningana. A. Nap. O. Kijk in 't Jatstraat. 60. Groningen.
Munthandel Tolhuisen. Volkingestraat 35. Groningen.
Postz.handel De Klein. Langedijk 9. Gorkum.
Munthandel v.d. Berg. Hoef kade 87. Den Haag.
Munthandel Batavia. Hoefkade 11. Den Haag.
Postz.handel Etwo. Rijswijkseweg 79. Den Haag.
Westfriese Postz.handel. Kleine Noord 1. Hoorn.
Boekhandel Bruna. Donkerstraat 57. Harderwijk.
Munthandel Rutte. Nassaustraat 62. Kerkrade.
Munthandel Hollandla. De Zande 40. Kamperveen.
Postz.handel Llhero. Spaanderbank 18. Lelystad.
Munthandel Muntenpost. Nieuwe Burg 23. Middelburg.
Postz.handel Philatex. Herenstraat 4. Naaldwijk.
Munthandel Gelre. v. Walderenstraat 17. Nijmegen.
Osse Munthandel. Houtstraat 6. Oss.
Munthandel v.d. Adel. Havenstraat 9. Papendrecht.
Munthandel Wilhelmina. Graaf Florisstraat 23. Rotterdam.
Munthandel J. v. Mastrigt. Botersloot 20. Rotterdam.
Munthandel W. Vos. Frits Ruijsstraat. Rotterdam.
Postz.handel Zoeteman. Pretorlalaan. Rotterdam.
De Sneeker Vlieger. Nauwe Noorderhorne 18. Sneek.
Boekhandel Bruna. Meerminnestraat. Sluis.
Munthandel v.d. Linden. Besterdring 54. Tilburg.
Munthandel v. Es. Nieuwstraat 50. Terneuzen.
Munthandel Goret. Pastoor v. Geldropstraat 29. Schijndel.
Fa. Vos. Wordenseweg 35. Velddriel.
Munthandel Baas. Waardelen 2. Valthe. Dr.
Munthandel F. Peeters. Koninginnesingel 42. Venlo.
Munthandel Leeksma. Westhavenkade 22. Vlaardingen.
Munthandel v.d. Aa. Hortensiastraat 7. Zwijndrecht.
Fa. Ewald Romijn. Havenpark 20. Zierikzee.

Wij leveren tevens een enorm assortiment postzegelpakketten en
insteekalbums.
Wij zoeken nog enkele wederverkopers In geheel Nederland.
Aantrekkelijke leveringsvoorwaarden III
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De muntslag in
Noord-Brabant door de
eeuwen heen (vervolg)
Door A. T. Puister
7. Megen

a. Jan III 1359-1415
3. Groot, zilver; R.B. 1882, pi. XXI, 3
V.Z.: leeuw in negenpas
+ MONETA COMITI DE
MEGHEN
K.Z.: kort gebloemd kruis
+ MONETA COMITIS DE
MEGHEN
* 4. Halve leeuwengroot, zilver; v.d.Ch. 11.4
V.Z.: leeuw binnen een rand van 11 fleurons en 1 wapenschildje
+ MONETA MEGEN

afb.7a.4
K.Z.: middellang glad kruis
lOH ANN ESC OM
Halve groot, zilver; v.d.Ch. 11.6
V.Z.: leeuw;
f MONETA DE MEGHEN
K.Z.: lang glad kruis
lOHA NNES DEM EGHE
Halve groot, zilver; JMP 45 II (1958) p. 107
V.Z.: wapen van Megen
+ 10(HANNES?) HEER TO M
K.Z.: lang glad kruis met hartschild
adelaar en 4 leeuwtjes
MONET ANO VADE MEGEN

7. Halve groot, zilver; JMP 45II (1958) p. 107
V.Z.: wapen met helm binnen boogjes
lOHANN
MEGEN
K.Z.: lang glad kruis met hartschild adelaar
en 4 leeuwtjes
MONET TANO VADE MEGEN
8. Halve groot, zilver; R.B. 1874, pi. XV, 2
V.Z.: twee wapens
+ lOHANS COMES DE MEGHE
K.Z.: kort glad kruis
+ MONETA NOVA DE
MAGENSIS
9. Halve groot, zilver; R.B. 1873, pi. XIV, 8
V.Z.: bisschop boven wapen in zespas
SANCTVS S - ERVATIVS
K.Z.: middellang glad kruis
lO HA NS CO
+ lOHANNES COMES MEGENSV
10. Halve groot, type plak, zilver; v.d.Ch. 11.10
V.Z.: als 1
lOHANS COMS MEGE
K.Z.: lang glad kruis
G H ME
MON ETA NOVA MEG
II . Kwart groot, zilver; v.d.Ch. Il.I
V.Z.: wapen van Megen
+ MONETA MEGHENSI

afb. 7a. n
K.Z.: lang glad kruis
lOH ANE SCO MES
12. Kwart groot, zilver; v.d.Ch. 11.3
V.Z.: als 5
+ MONETA MEGHENSI
K.Z.: als 5
+ MON ETAl lEGH ENSl

GITTA KASTNER
MÜNZEN—AUKTIONEN
AUSFÜHRUNG ALLER
ERSTEIGERUNGSAUFTRAGE
IM IN— U N D A U S L A N D
8000 M Ü N C H E N
2
P R O M E N A D E P L A T Z 9/1
TELEPHON
089/299070
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13. Kwart groot, zilver; v.d.Ch. II.7/8
V.Z.: twee gekruiste degens met ster
lOHA COMS DNVS MEGN
K.Z.: links gewende adelaar met schildje
+ SIT NOMEN - DNI BNDIC
14. Kwart groot, type plak, zilver; v.d.Ch.
11.11
V.Z.: als 1
lOHANNES COMES M
K.Z.: lang glad kruis
MON ETA NOV AM
15. Kwart groot, zilver; v.d.Ch. 111.14/15
V.Z.: vorst met zwaard en wapen
lOHANNE - COMES M
K.Z.: roos
+ MONETA NOVA DE MEGE
16. Kwart (of achtste ?) groot, zilver; v.d.Ch.
111.16
V.Z.; aanziende helm
+ lOHAN COMES DE MEGEN
K.Z.: kort glad kruis
MEGN
MONETA NOVA MEGEN
17. Achtste groot, zilver; v.d.Ch. II.2
V.Z.: als 11
+ MONETA MEG
K.Z.: als 11
lO HC OM ES
18. Achtste groot, zilver; JMP 4511 (1958) 107
V.Z.: adelaar boven wapen
lOHAN COM DE MEGEN
K.Z.: kort glad kruis
MONETA NOVA MEGEN
19. Dubbele mijt, korte; v.d.Ch. III.13
V.Z.: kasteeltje boven adelaar
lOH CO - MEGENS
K.Z.: kort glad kruis
+ MONETA NOVA DE ME
20. Mijt; v.d.Ch. 11.5
V.Z.: IHS in veld
+ lOH CO
ME
K.Z.: lang glad kruis
MON ETA
ME

Elisabeth 1415-1420 (?)
1. Halve groot, zilver; JMP 45II (1958) p. 108
V.Z.: gehelmd wapen van Megen
LISEBETH VRV TO MEGEN
K.Z.: lang glad kruis met hartschild adelaar
en 4 leeuwtjes
MONE TANO VADE MEGEN
2. Kwart groot, zilver; v.d.Ch. 111.17; XXIX.2
V.Z.: aanziende gecimeerde helm
+ ELISABET V
MEGEN

afb. 7b. 2
K.Z.: kort glad kruis
MEGN
+ MONETA MEGENSIS
c. Hendrik Dikbier 1420 {?)-1430
Aan hem kunnen geen munten worden toegeschreven.
d. Jan IV Dikbier 1430-1438
e. Jan V Dikbier 1438-1469
De onder deze graven geslagen munten zijn
niet met zekerheid aan de een of de ander toe te
wijzen; de typen zijn algemeen voor de hele
periode 1430-1469 en kunnen evengoed vóór als
na 1438 zijn geslagen.
1. Kwart (?) groot, zilver; v.d.Ch. XXIX. 1
V.Z.: wapen.schild met helm en helmteken
lO.. COME - S MEGE
K.Z.: lang glad kruis met ster in hart
MON ETA DEM EGE
* 2. Achtste groot, zilver; v.d.Ch. III.18
V.Z.: vierveldig wapenschild in het gehele

a/b. 7e. 2

MEVIUS & HIRSCHHORN INT. B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005
Groothandels-catalogus
handelaren op aanvraag

Groothandel in numismatische
literatuur, albums e t c , uitgevers.
voor
verkrijgbaar
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veld
+ lOHS COMES DE MEGE
K.z. lang glad kruis
MON ETA DEM EGE
f. Karet van Croy 1580-1584
* 1. Rijksdaalder, zilver; D 759
V.Z.: borstbeeld naar rechts, met staf
+ CAROLVS DG PRIN D CHIM
COM MAGI
K.Z.:

^,*if.r:^riiftmM,

'r 'PCyU

kort gebloemd kruis
met 4 wapens
NON VIDI
VNQVAM IVSTVM
DERELIC

afb. 7f. 3

afb. 7f.l

4. Daalder van 30 stuiver, zilver; D 761
V.z. gecimeerd wapenschild met T.S.,
gehouden door twee wildemannen
NON VIDI IVSTVM DERELICTVM
K.z. links gewende adelaar
(adelaar) CAROLVS A CROI DG
(wapen) PRIN D CHI CO ME

"••'•II'MS^*^-"'
**
2. Rijksdaalder 1583; zilver; D 762
V./.: gecimecrd wapenschild tussen 8 - 3
CAROLVS DG PRIN D CHIM CO
MAG
K.z.: gekroonde dubbelkoppige adelaar
RVDOLPH II ROM IMP S AVG
ORD P F DE
3. Daalder van 30 stuiver, zilver; D 760
V.z. borstbeeld naar rechts met zwaard
(adelaar) CAROLVS DG PRIN D
CHIM CO MAGEN
K.z. drievoudig gecimeerd 12-veldig
wapenschild tussen T.S.
NON VIDI IVSTVM DERELICTVM

MUNTHANDEL H A B E T S
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Geleen
Tel: 04494-47810
Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
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Boeken
Catalogi
Albums

Maria van Brimeu 1584-1587
1. dubbele rozenobel, goud; v.d.Ch. 111.21
V.Z.: tronende vorstin boven wapenschild
MARIA ABRI DG PRINC D
CHIMAY CONT D MAEG
K.z. ontluikende roos met hartschild
NON VIDI VNQVAM IVSTVM
DERELICTVM

- • ' / '

afb. 7g.I

2. Rozenobel, goud; v.d.Ch. 111.22
V.Z.: vorstin in schip met wapenschild en
vlag mei B (spiegelbeeld)
MAR AB PRl D CHl CO D MAEAD
LE EDWARD G REG ANG
K.Z.: roos
(kroon) IHC AVT TRANSIENS PER
MEDIVM ILLORV IBAT
3. Rozenobel, goud; JMP 1939 II 2/3
V.Z.: als 2, met BR in de vlag
MA D G P C A L REGINAE
ELIZABET ANGL
K.Z.: gebloemd kruis met luipaarden in
achtpas

• ^ " . , •-•-<\ji>'

^K^^^^'-'^i

•'fo:r.

r'i\

Mk0y

IHS AVT TRANSIENS PER MEDIV
ILLORVM IBAT N A
4. Nobel, goud; v.d.Ch. 111.23
V.Z.: vorst in schip met wapen van
Engeland
MARB EERSRD IR ERRIE Dl
GRAREX ARCY
K.Z.: gebloemd kruis met kronen in
achtpas
(zinloos omschrift)

Muntenhandel GRONINGANA
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, ansichtkaarten,
boeken op elk gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur.
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Bourgondische kruisdaalder 1584, zilver;
Geuzenpenning 1971, p. 51
V.Z.: wapen van Philips II
DOMINVS Ml - Hl ADIVTOR
K.z. gekruiste stokken
NO CO MA ADLEG PHILIP
BVRGV

8. Oyen
Dit thans tot Lith behorende plaatsje was eens een
heerlijkheid, die ais weduwengoed werd
toebedeeld aan Maria van Brabant, weduwe van
Hertog Reinald 111 van Gelre ( t l 3 7 1 , doch reeds
afgezet in 1361). Zij was een dochter van
Hertog Jan 111 van Brabant en een zuster van
hertogin Johanna van Brabant. Deze hoge
afkomst zal ongetwijfeld de basis hebben
gevormd, waarop haar uitgebreide muntslag,
inclusief die in goud, steunde. Vooral dit laatste
is voor een 14de ccuwse hagcmunt een zeldzaamheid.
Bekend zijn van:
a. Maria van Brabant 1362-J399
* 1. Gouden kroon; JMP 45II (1958) pi. XIV.10
V.Z.: vierveldig gekroond wapen
+ DVXCISA MAR GELRIE
COMICISA ZVTP

ufb. 7.K.5

Drie plak, biljoen; v.d.Ch. 111.19/20
V./.: drie straalsgewijs geplaatste wapensehildjes
+ BENED QVl VENIT IN NOM
DOM

K.Z.: kort gebloemd kruis
+ XPC VINCir XPC REGNAT
XPCINPERAT
2. Rijnse goudgulden; v.d.Ch. VI.1
V.Z.: tronende vorst onder baldakijn
MARIA DVC - IS GELREN
K.z.: twee wapens binnen zespas
+ BENEDICT QVl VENIT IN
NOMINE

ufb. 7.fi.6
K.Z.: lang gebloemd kruis
MONE DOMl MACl ENS
ifb. 8.a.
Gevraagd wordt:

een medewerker(ster)
met zeer ruime belangstelling voor munten en postzegels, commercieel inzicht, verkoopervaring, goede contactuele eigenschappen en administratieve ervaring.
Geboden wordt:
een zeer afwisselende job in een dynamisch, jong bedrijf in WEST-FRIESLAND met een
goed salaris.
De bij voorkeur jong kracht{e) zal worden belast met de uitbreiding/opzet van de munten
afdeling en derhalve de echtjieid van de aankoop kunnen beoordelen en daarnaast assisteren bij de winkelverkoop van postzegels en balie van een uitzendbureau.
Dringend te koop gevraagd MUNTEN-VER2AMELINGEN ter uitbreiding van onze voorraad.
Br. onder nr. 001 bur. v.d. blad.
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3. Dubbele groot, plak, zilver; v.d.Ch. VI.2
V.Z.: zittende gehelmde leeuw
MARIA DE BRABANTIE DVXCIS
GELRN

afb. 8.a.3
K.Z.: kort glad kruis
+ MONETA AOIENESIS
+ BENEDICTVS QVI VENIT IN
NOMINE DOMINI

5. Groot, leliaard, zilver; Roest 11.134
V.Z.: als 4
+ MAR DEI G DVCIS GELRIE Z
COMICISA ZV
K.Z.: als 4
+ MONETA MAR BRA
+ SIT NOMEN DNI
BENEDICTVM
6. Groot, zilver; v.d.Ch. VI.4
V.Z.: vierveldig wapenschild in zespas
+ MONETA NOVA OEIENENCIS
K.Z.: kort glad kruis D V X C
+ MARIA DEI GRA BRABAN
7. Kwart groot, zilver; v.d.Ch. XXIX.5
V.Z.: vierveldig wapenschild
+ MAR DEI GRA BRABANT

* 4. Dubbele groot, leliaard, zilver; v.d.Ch.
VI.3
V.Z.: twee wapensehilden onder MAR
BRAB
+ MAR DEI GRA DVCISA
GELRIE Z COMICISA ZVT

qfb. 8.a.7

lang glad kruis
DVX C
+ MON ETAD VCGE LRIE

ffJT
9. Ravenslein
Dit gebied, gelegen in het oude land van Herpen,
dankt zijn naam aan het 'stein', gebouwd door
(Wal)raven, zoals we reeds bij de bespreking van
Herpen zagen.
Er is gemunt door:
afb. 8.a.4
K.Z.: kort glad kruis
MONETA MAR DE BRAB
SIT NOMEN DOMINI
BENEDCTVM

a. Reinald van Valkenburg-Borne 1378-1396
* 1. Dubbele groot, leliaard, zilver; v.d.Ch.
IV.1
V.Z.: twee wapenschilden onder
REI : DBOR
+ REINOLD DE VALKENBOrZ:
DNI
BORNE

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondstraat 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden
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K.Z.: wapenschild op bloemenkruis
+ MONETA NOVA BORNENS IN
RAVESTEI
10. Waalwijk
Deze heerlijkheid geraakte in de tweede helft van
de veertiende eeuw in handen van het geslacht
Brcderode. Er is een munt bekend van:

afb. 9.a.l
K.Z.: kort glad kruis
+ MONETA NO DE RAVES
+ SIT NOMEN DOMINI
BENEDICTVM
2. Dubbele groot, rozebeker, zilver; v.d.Ch.
IV.2
V.Z.: twee wapenschilden onder bloemenkrans
+ REN DEI GRA DNS BORNEN Z
RAVESTEI
,f.'.

a. Johan van Bredemde 1390-1415
* I. Dubbele groot, jangelaar, zilver; JMP 45II
(1958) p. 138 (pi. XIII, 102)
V.Z.: twee wapenschilden, gehouden door
een adelaar
+ lOH DEI GRACIA DNS DE
BREDERODE

' • • ' ! ('

K.Z.: lang glad kruis
MONE - TADE - BRER - OEDE
SITNO - MENDOM - INIBENE afb.9.a.2

P.N.M, van der Zee
Ubbergseveldweg 27
Nijmegen
Hiernaast enkele
munten uit de
laatste prijsiijst
VRAAG ONZE
GRATIS
PRIJSLIJSTEN AAN!

L, 1 v IVl

West Friesland,
Leeuwendaalder
Enkhuizen, 6 st.
1 cent
1 cent
2V2 cent
10 cent
25 cent
25 cent
50 cent
1 gid.
21/2 g I d .

1636
1678
1882
1899
1906
1918
1892
1911
1912
1944P
1940

(wordt vervolgd)

ZF
ZF
ZF +
PR
FDC—
PR —
ZF
ZF/PR
PR —
ZF
PR

^200,,, 9 0 , ,, 3 0 , ,, 4 0 , ,, 35,—
,, 3 5 , ,,150,,,150,,,100,,,120,,,250,-

„DE SNEEKER VLIEGER )>
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
munten, penningen,
topografische prenten,
boekwerken, antiquiteiten,
ruim assortiment Nederlandse
en buitenlandse bankbiljetten
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten
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Verenigde Naties (FAO). Het stuk van 20 Rupie
is geen echte circulatiemunt.

Muntennieuws
DOMINIKAANSE REPUBLIEK:
'/: Peso 1976; koper-nikkel;0 30 mm; 13,2 gram.
Aanvulling op de in 'De Beeldenaar' nr. 2/1977
aangekondigde muntenreeks (afb. 1).
^^Hïlf^^

NIEUW-ZEELAND:
1 Dollar 1977; zilver 925/1000; 0 38,735 mm;
oplage 15.000 stuks.
1 Dollar 1977; koper-nikkel; 0 38,735 mm;
oplage 70.000 stuks.
Herdenkingsmunten op het 25-jarig
regeringsjubileum van koningin Elizabeth II met
op de keerzijde het gebouw, waarin op 6 februari
1840 de overeenkomsten met de autochtone
bevolking der Maori's werden gesloten. De
zilveren dollars zijn pseudo-munten, van de
koper-nikkelen munten kan gezegd worden, dat
bij een oplage van 70.(K)0 op een bevolking van
bijna 3 miljoen zielen de functie van betaalmiddel
is vervaagd (afb. 3).

DUITSLAND - BONDSREPUBLIEK:
5 Mark 1977; zilver 625/1000; 0 29 mm; 11,2
gram.
Hcrdcnkingsmunt op de 200-ste geboortedag van
de mathematicus en directeur van het
observatorium te Göttingen, Carl Friedrich
Gauss, die op 30 april 1777 te Braunschweig werd
geboren (afb. 2).

HONDURAS:
5 Centavos 1975; koper-zink; 0 21 mm; 3,215
gram.
ICentavo 1974; met brons geplateerd staal; 0 16
mm; 1,34 gram.
Voorheen werden de munten geslagen in resp.
koper-nikkel sinds 1956 en brons sinds 1957.
NEPAL:
20 Rupie 1975/1976 (Samvat 2032); zilver; 0 33,1
mm; 14,5 gram
1 Rupie 1975/1976 (Samvat 2032); koper-nikkel;
0 27,25; 7,4 gram.
10 Paisa 1975/1976 (Samvat 2032);
koper-nikkel-zink; 0 23,2 mm; 2,38 gram.
Uitgegeven in het kader van het hulpprogramma
van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de

PORTUGAL:
100 Escudo's 1976; zilver 650/1000; 0 32 mm; 15
gram.
250 Escudo's 1976; zilver 680/1000; 0 37 mm; 25
gram.
Herdenkingsmunten op de val van het bewind van
Caetano op 25 april 1974. De oplage van beide stukken bedraagt elk 1 miljoen stuks (afb. 4 en
5).

too"
CSC U D o

>~S X- \zM V K i l

km
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1 Baht 1976; koper-nikkel; 0 25 mm; 7 gram;
oplage 9 miljoen stuks.
Herdenkingsmunten op de 75-ste verjaardag
van de koningin-moeder op 21 oktober 1976. Het
zilverstuk is een pseudo-munt; de 1-Bahtstukken
maken reeds op grote schaal deel uit van de
geldomloop (afb. 6).

TUNESIË:
5 Dinars 1976; zilver 0 35 mm; 24 gram.
Herdenkingsmunt op de 20-jarige
onafhankelijkheid, die op 20 maart 1956
verkregen werd. Op de voorzijde de beeltenis van
de huidige president Habib Bourguiba (afb. 7).

THAILAND:
150 Baht 1976; zilver 925/1000; 0 35 mm; 22
gram; oplage 200.000 stuks.

DE VERZAMELAAR

AFDELING ROTTERDAM

ORGANISEERT

GROTE PAASRUILBEURS
VOOR ALLE OBJEKTEN
Nederlandse Vereniging de Verzamelaar Afd.

Maandag 11 april (2e paasdag)

Rotterdam

11-17 uur
ENTREE /2,50
Leden M ,
Jeugd / 0,50

Inlichtingen en tafelreserveringen:
M. Berns - Postbus 2155 - Rotterdam
Na 19.00 uur tel. 010-327869

ROTTERDAIVI
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DE DOELEN

KRUiSPLEIN 30 (bij centr. station)

COIN-INVESTMENT B.V,
Noordelnde 14 (in de poort)
Den Haag (Holland) - Tel. 070-465494
Telegramadres: COINS-DEN HAAG
AANBIEDING NR. 6 VAN NEDERLANDSE MUNTEN
Verkoopcondities: Levering per aangetekend schrijven, portokosten voor rekening koper. Op alle leveranties wordt 4%
BTW in rekening gebracht. Eventuele aan incasso verbonden kosten zijn eveneens rekening cliënt.
Betalingen binnen 14 dagen, recht van retourzenden binnen 5 dagen, mits in originele onbeschadigde verpakking! Van de
meeste aangeboden munten slechts één exemplaar voorradig, levering in volgorde van binnenkomst van de bestellingen.

HELE CENTEN

HALVE CENTEN
1821 B.
1823 B.
1859
1870
1872
1875
1875
1875
1875
1876
1878
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1886
1886
1891
1891
1891
1891
1894
1894
1900
1901
1901
1901
1901
1903
1903
1903
1903
1903
1903
1903
1906
1906
1906
1906
1906
1906
1906

Zeer goed R beschadigd
Fr/z.fr.
Fraai
Prachtig —
Z.fraai +
Z.fraai +
Z.fraai
Z. fraai —
Fr/z.fraai
Z.fraai
Bijna prachtig
Prachtig/FDC
Prachtig —
Z.fraai +
Zeer fraai
Fr/z.fraai
Fraai
Prachtig
Prachtig —
Bijna prachtig
Z.fraai +
Z.fraai
Fraai
Z.fraai — S
Fr/z.fraai S
Prachtig +
Zeer fraai —
Fr/z.fraai
Fraai
Z. fraai
Z.fraai —
Z.fraai —
FDC —
Prachtig
Bijna prachtig
Z.fraai —
FDC
FDC —
Prachtig
Bijna prachtig
Z.fraai +
Z.fraai
Fr/z.fraai
FDC
Prachtig
Bijna prachtig
Z.fraai +
Z.fraai
Fr/z.fraai
Fraai

/ 150,,, 8 5 , ,, 3 0 , ,, 9 0 , ,, 5 0 , ,, 5 5 , ,, 4 5 , ,, 40,—
,, 3 5 , ,, 4 5 , ,, 3 0 , ,, 7 5 , ,, 3 0 , ,, 1 6 , ,, 12,50
,, 1 0 , ,,
6,,, 4 0 , ,, 3 0 , ,, 2 0 , ,, 1 6 , ,, 12,50
,,
6,—
,,200,,, 165,—
,, 8 0 , ,, 2 0 , ,, 1 6 , ,, 12,50
,, 2 5 , ,, 2 0 , ,, 3 5 , ,, 6 0 , ,, 4 0 , ,, 30,—
,, 2 0 , ,, 4 5 , ,, 4 0 , ,, 2 5 , ,, 1 5 , ,, 1 0 , ,,
7,50
,,
5,,, 45,—
,, 25,—
,, 1 5 , ,, 1 0 , ,,
7,50
,,
5,,,
3,50

1821
1822
1822
1822
1822

1822
1823
1823
1823
1823
1823
1826
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1828
1828
1828
1828
1837
1837
1837
1860
1860
1862
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1870
1870
1873
1873

U.
U.
U.
U.
B.

B.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
B.
B.
B.
U.
B.
B.
B.
U.
U.
U.

Zeer goed
Zeer fraai —
Zeer fraai, randschade
Fr/z.fraai
Slagfout onder de kroon,
bijna prachtig
(Zie onze laatste veiling
opbrengst 1525, — + 15%)
Zeer goed
Z. fraai +
Z.fraai
Zeer fraai —
Fr/z.fraai
Fraai +
Fraai —
Prachtig —
Bijna prachtig
Zeer fraai +
Zeer fraai
Fr/z.fraai
Fraai —
Prachtig —
Fraai —
Fr/z.goed
Fr/z.goed, W ingekrast.
Prachtig
Bijna prachtig
Fr/z.fraai
FDCFr/z.fraai
Fraai +
Z.fraai +
Fr/z.fraai
Fraai
Prachtig/FDC
Prachtig
Prachtig —
Z.fraai +
Zeer fraai
Z.fr, lichte besch.
naast kroon
Z.fraai —
Fr/z.fraai
Fr/z.fraai, krassen op
wapenzijde
Fr/z.goed
Fr/z.fraai
Fraai —
Bijna prachtig
Fraai +

f 20,—
,, 6 0 , ,, 40,—
,, 5 0 . ,,400,,, 50,—
,, 100,—
,, 8 0 , ,, 6 5 , ,, 5 0 , ,, 4 5 , ,, 3 0 , ,, 140,—
,, 110,—
,, 9 0 , ,, 7 0 , ,, 5 5 , ,, 3 0 , ,, 1 6 5 , ,, 3 0 , ,, 2 0 , ,, 2 0 , ,,250,,, 1 7 5 , ,, 8 0 , ,,250,,, 5 5 , ,, 4 5 , ,, 9 0 , ,, 6 5 , ,, 4 0 , ,, 1 2 5 , ,, 85,—
,, 6 5 , ,, 3 5 , ,, 3 0 , ,, 2 5 , ,, 2 5 , ,, 22,50
,, 17,50
,, 1 5 , ,, 22,50
,, 1 5 , ,, 4 5 , ,, 2 5 , -
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Tentoonstelling te Brussel:
Munten en eretekens van
het Koninkrijk België,
1831-1976
Het Penningkabinet van de Koninklijke
Bibliotheek Albert I, Keizerslaan 4 te Brussel,
richt in zijn tentoonstellingszaal van 12 februari
tol 2 april 1977 een expositie in van munten en
eretekens van het Koninkrijk België, 1831-1976.
Deze tentoonstelling biedt een volledig overzicht
van de munten van het Koninkrijk van 1831 tot
heden, evenals van alle officiële eretekens die
heden in België nog verleend worden. Daar deze
tentoonstelling a.h.w. het zilveren
regeringsjiibileumjaar van Z.M. Koning
Boudcwijn afrondt, werden ook speciale
afdelingen ingelast die gewijd zijn aan de
portretten van onze vorsten op de munten van de
Nederlanden vanaf 1506, alsmede aan de
eretekens, gesticht of hersticht tijdens de regering
van Koning Boudewijn en aan de eretekens
betrekking hebbend op het Koninlijk Huis. Deze
icnioonsiclling is de eerste waarin het
Penningkabinet uit zijn historische reeksen twee
haast volledige verzamelingen tentoonstelt, zodat
ca. 600 stukken door het publiek zullen kunnen
bewonderd worden.
Wal de niunien betreft worden alle typen getoond
die sinds 1831 in omloop geweest zijn, in totaal
103, waarvan 6 voor goudmunten en 39 voor
/ilvcrmunten. Voor de verschillende regeringen
zijn ze a.v. verdeeld: 24 voor Leopold I, 18 voor
Leopold 11, 22 voor Albert 1,17 voor Leopold
111, 9 voor Karel en 13 voor Boudewijn. In de
afdeling vorstenportretten komen munten voor uit
onze gewesten vanaf de regering van Karel V, in
totaal 107.
Onder de 221 eretekens komen alle Belgische
orden voor t.w. de in dubbel opzicht eigenaardige
Leopoldsorde, de enige die over een halsketen als
juweel beschikt en ook de enige die een
maritieme, burgerlijke en militaire afdeling heeft,
de met haar palmen en medailles wel uitgebreide
Kroonorde en de merkwaardige Orde van
Leopold 11, daarnaast de eretekens die a.h.w. de
evolutie van de maatschappij weerspiegelen zoals
de Medaille voor Sportverdienste en de Ster van
Kadet van de Arbeid, benevens talrijke
24

eigenaardige of zeldzame stukken zoals het staafje
Medaille van de Oorlogsvrijwilliger-Strijder, het
voor de toekomst bedoeld Oorlogskruis, de
Halsketen van de Leopoldsorde en de Ster van
Grootlint van de Militaire Leopoldsorde,
persoonlijk bezit geweest van Jean Sylvain Van
De Weyer.
De catalogus van de tentoonstelling, waarin alle
tentoongestelde typen staan afgebeeld, werd zo
opgeval dat hij zowel voor de louter belangstellende als voor de meer ervaren numismaat een
degelijk naslagwerk vormt: van elke munt worden
immers, naast beschrijving en afbeelding, per jaar
en per taal de slagaantallen opgegeven mèt, voor
twijfelgevallen, een kritische verklaring, alsmede
een zeer uitgebreide bibliografie o.m. van
tijdschriftenartikels; voor de eretekens wordt een
historische verklaring gegeven voor elke groep,
waarbij aandacht ging naar de wetteksten en de
bibliografie, alsmede naar de in deze sector vaak
voorkomende varianten. De catalogus biedt
derhalve voor talloze belangstellenden een
uitstekend basismateriaal (150 blz., 31 pi., prijs
350 F, tijdens de tentoonstelling 250 F.)
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling geeft de
Koninklijke Bibliotheek Albert I tevens een gouden en zilveren medaille uit die de getrouwe weergave zijn van een Karolingisch muntstuk, de
zilveren denier. Deze penning toont op de
voorzijde het monogram KAROLVS, gevormd
door de letters K, R, S en L, welke verbonden
zijn met een-i>die letters A, O en V voorstelt.
Daarrond het tot XCRATIOADLREX vervormd
omschrift 'gratia dei rex ( = Karel, koning bij de
genade gods)'. Op de keerzijde staat het tot
+ ENVICODEONIT vervormd omschrift 'in vico
deonantis ( = in de nederzetting Diant)', rond een
kruis, kristelijk symbool dat van de
Merovingische munten werd overgenomen. Deze
zilvermunt werd tussen 867 en 877 geslagen in het
muntatelier van Dinant voor de Karolingische
vorst Karel de Kale (843-877). Het is het oudste
nuintstuk, afkomstig uit onze gewesten, waarop
het woord 'REX' voorkomt met vrijwel dezelfde
betekenis als het heden nog heeft! Het monetair
stelsel van de Karolingers steunde volledig op
deze zilvermunt.

De weergave van deze denier in medaillevorm
werd geslagen op een schijf van 21 mm (goud
18 kt, 10,2 g., 2700 F b.t.w. inbegrepen; zilver
950Voo, 6,3 g., 399 F b.t.w. inbegrepen) en is

voor belangstellenden beschikbaar vanaf de
openingsdag van de tentoonstelling ter plaats of
per schriftelijke bestelling (2750 F, 340 F). Ten
aanzien van de in 1973 uitgegeven kopij van een
Nervische stater verduidelijkt een dubbele
instempeling van het ateliermerkje o p de rand dat
deze medaille de 2de is een reeks van 12 die
a.h.w. een overzicht zal bieden o p de
numismatiek van onze gewesten!

Frauduleuze manipulatie van
de muntenmarkt in de Ë.E.G.
In het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
van 20-12-76 lazen wij het volgende:
Schriftelijke vraag nr. 429/76 van de heer Glinne aan de
Commissie van de Europese Gemeenschappen {10
september 1976)
Betreft: Frauduleuze manipulatie fan de muntenmarkt
in de E.E.G.
Sinds lang vrezen de numismaten en andere
muntenverzamelaars dat het emissie-instituut van de
Duitse Democratische Republiek systematisch, en met
winstoogmerk, 'roofdrukken' slaat, waardoor imitaties
van oude munten worden geproduceerd in min of meer
met de originele overeenkomende legeringen. De Jaeger
catalogus, een in de Bondsrepubliek Duitsland
uitgegeven gespecialiseerd tijdschrift, alsmede de Sunday
Times van 22 augustus 1976 hebben over dit onderwerp
interessante bijzonderheden gepubliceerd.
Kan de Commissie mededelen:
1. of zij zich voor deze aangelegenheid interesseert,
2. hoeveel illegale winst het Duitse emissie-instituut
heeft gemaakt en
3. of zij bijdraagt tot de aanvaarding en de toepassing
van beschermende, controle- en tegenmaatregelen?

Australia £20 Note
Goes for $40,000
The highest price ever paid at public auction for a piece
of paper money — U.S. $40,000 — was the winning bid
Nov. 17 for an Australian £20 note, undated but issued
in 1918, at an auction in Sydney, Austraha.
The auction, conducted by Max Stern and Ray Jewell,
was attended by many Australian bidders from every
state, as well as a large number of overseas collectors
and dealers. The two-day sale also realized a number of
other record prices for coins and notes.
According to Mark E. Freehill, Narrabeen, New South
Wales, president of the Australian Numismatic Society,
who attended the floor sale, the bidding for the rare
Aussie note was intense.
It realized Australian $32,000 (U.S. $40,000 before the
Nov. 28 devaluation of the Australian dollar). Freehill
reported:
'Bidding started briskly on lot 729 (the £20 note. Pick
7b, Renniks 65b), opening at A $5,000 and quickly
advancing to $12,000. At least four bidders were
competing against each other at the $12,000 level and
up to the $22,000 bidding range.
'At $22,000 only two would-be buyers were left in the
competition and the bids increased rapidly at $1,000
raises until the lot was finally knocked down to an
anonymous Sydney buyer for the record A $32,000.
'As far as can be ascertained, this appears to be a world
for the sale of a single bank note through auction or
(known) private sale.'
{Uit: World Coin News, 21-12-1976)

Antwoord (19 november 1976)
De Commissie beschikt niet over exacte gegevens met
betrekking tot de door het geachte Parlementslid
gesignaleerde feiten.
Bovendien ontbreekt het haar thans aan juridische
mogelijkheden om in dit verband iets te ondernemen.
Zij twijfelt er echter niet aan dat de staten, de
verenigingen van verzamelaars of particulieren
voldoende middelen hebben om zich tegen handelingen
als hier bedoeld te kunnen beschermen.

VERHUISD
Dr. A. J. Bemolt van Loghum Slaterus
van
Stadionkade 136, Amsterdam
naar
Boelelaan 285, A msterdam
Tel. 020-425100

'MUNTWISSELBANK' (gebouw Banque de Paris), Jansbinnensingel 19a, Arnhem, tel. 085-431052. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Op zaterdagen, zon- en feestdagen gesloten. Practitige collectie munten en penningen.
Specialiteiten; Munten van tiet Kon. der Nederlanden, Provinciale munten. Speciale gelegenheidspenningen (munten), Nederlandse steden. Eigen verzameling en wisselende kollekties. Toegang gratis. Voor bezichtiging totale
kollektie ineens door gezelschappen, gaarne vooraf telefonische afspraak maken. Lopen vanaf het station 5 è 10
min. Voor muntenverzamelaars zenden wij gaarne op verzoek nadere inlichtingen omtrent onze kollektie, prijzen,
etc.

(doorsnede 31 mm.)

lGiildenl680Holland.
Staande Nederlandsemaagd met speer in de
rechterhand, waarop de vrijheidshóed.
De Hnkerhand steunt op een ovalen
lecuwenschild. Een munt van de allergrootste zeldzaamheid.
Maar Van Lanschot heeft 'm voor u.

Van Lanschot heeft vanzelfsprekend nog
meer munten. Voor beleggers en verzamelaars, die in deze tijd van inflatie geïnteresseerd zijn in een betrouwbare belegging, welke tegelijkertijd een fascinerende
hobby is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze uitvoerige prijslijsten. Wij sturen u deze

Evan Lanschot
liankiers

Ho^cSrccnwcg27-31.'s-Hcrtogcnbosch, telefoon (073) 15 33 59, 15 32 45. 153460.
's-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Hilversum,
Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught.

1/I//7 kochten een omvangrijke
verzameling penningen en draagtekens,
betreffende de Nederlandse Weermacht
(zoals beschreven door
Dr. W. F. Bax) waarvan wij er enkele
afbeelden.
'^'\

J. B. WESTERHOF

„DE SNEEKER VLIEGER"

N UM ISM A A T

NAUWE NOORDERHORNE 18 - SNEEK - TELEFOON 05150-17198, b.g.g. 16866
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Boeken
Klaus Martin: Die preusischen Münzpragungen von
170/-1786. Deel 60 in de reeks 'Die Miinze'. Berlijn,
1976. Prijs incl.
BTWf76,—.
In dit boek zijn alle in bovengenoemd tijdvak geslagen
munten beschreven, waarbij het de schrijver
klaarblijkelijk geen moeite teveel is geweest een zo
zorgvuldig mogelijk opgezette catalogus samen te
stellen, die niet alleen aan de behoeften van de gewone
verzamelaars, maar ook aan die van de specialisten op
het gebied van de Pruisische muntslag voldoet.
Een geschiedkundig en munthistorisch gedeelte gaan
vooraf aan het catalogusdeel, terwijl een tabellarisch
gedeelte de gebruiker het opzoeken van elke willekeurige,
lussen 1701 en 1786 geslagen Pruisische munt
vergemakkelijkt.
Zowel qua tijdsbestek als qua kwaliteit sluit deze
catalogus aan bij de bekende werken van wijlen Kurt
.lacger.
De indeling der munten is in volgorde van emissie en
naar oplopende waarden geschied, terwijl de munten
bovendien nog naar muntplaatr. ?ijn onderverdeeld.
De oplagecijfers zijn, voor zover bekend, gegeven,
terwijl ieder munttype op ware grootte is afgebeeld,
waarbij de foto's van een zodanige kwaliteit zijn, dat
ieder detail op de munten zichtbaar is.
Een register van muntmeesters en hun tekens, een
literatuuroverzicht en een hoofdstuk over de toenmalige
munttechnieken completeren dit werk, dat zowel wat
inhoud als wat uitvoering betreft het predicaat
'handboek' dicht benadert.
Kiiiulon der antiken Münzen in der Hamburger
Kunsihalle, bearheilet von Rainer Postel, Hamburg
1976 (2 din), DM 68.—.
Een belangrijk onderdeel van hel bezit van de
Hamburger Kunsthalle wordt gevormd door een
collectie antieke munten. Deze verzameling telt 2081
nummers: 295 Griekse munten, 58 Byzantijnse en de
rest stukken uit de romeinse republiek en keizertijd.
Volledigheid heeft bij het bijeenbrengen van deze
verzameling niet voorop gestaan. Voor de Griekse
munten heeft de nadruk bij het verzamelen gelegen op
de artistieke kwaliteiten: men wilde zoveel mogelijk
tonen hoe deze betaalmiddelen veelal als kleine
kunstwerkjes zijn uitgevoerd. Dat de schitterende
munten van Zuid-ltalië en Sicilië op de voorgrond
traden en de munten van het Griekse vasteland en
Klein-Azic enigszin.s werden verwaarloosd, was bij deze
opzet onvermijdelijk.
De romeinse serie biedt een overzicht van wat er in een
achttal eeuwen in het romeinse rijk aan munten in
omloop is geweest. Ook hier is de aandacht nogal
eenzijdig gericht: de in Rome en Italië vervaardigde
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munten zijn in veel groter aantallen aanwezig dan de
buiten Italië geslagen stukken.
Voor verzamelaars die een niet-gespecialiseerde collectie
antieke munten willen opbouwen, kan deze catalogus
goede dienst doen, omdat elk stuk dat beschreven is in
een afzonderlijk platendeel ook is afgebeeld. De beschrijving van de munten is beknopt, maar duidelijk.
Bij elke munt wordt een uitvoerige literatuurverwijzing
gegeven, zodat aan wie op een bepaald punt verder wil
studeren daarvoor de mogelijkheden worden geboden.
De prijs van DM. 68.— kan voor een dergelijk fraai
uitgevoerd boek in 2 delen met zovele illustraties niet als
hoog worden beschouwd.
Günter Schön: Altdeutschland: ein Katalog der
bekanntesten Münzen des Römisch-Deutschen Reiches
von 768 bis 1806. München, 1976. Prijs. Prijs f30,—.
Uitgever: Bottenberg Verlag, Postfach 710260, 8000
München 71, Bondsrepubliek Duitsland.
In navolging van en in aansluiting op de zo suksesvolle
'Weltmünzkatalog 19. Jahrhundert' en
'Weltmünzkatalog 20. Jahrhundert' heeft Günter Schön
thans een catalogus samengesteld, die een overzicht
geeft van de munten van Karel de Grote tot aan het
einde van het Heilige Roomse Rijk met geestelijke en
wereldlijke heren en steden, inclusief die van het huidige
Zwitserland.
Daar een volledige weergave van munten uit zo'n groot
tijdsbestek niet mogelijk is, werd volgens de schrijver
een keuze gemaakt, die enerzijds de veelvuldigheid van
muntheren en hun muntslag zou moeten laten zien en
anderzijds aan de verzamelaar die stukken zou moeten
tonen, die nog binnen zijn bereik liggen. Vooral het
laatste deel van deze motivering mag in twijfel getrokken
worden bij vermelding van stukken van vijfduizend
gulden en veelvouden daarvan.
Het bock bevat 720 pagina's, ca. 1000 afbeeldingen en
meer dan 4500 muntbeschrijvingen, waaraan
prijsindicaties zijn toegevoegd voor fraaie en zeer fraaie
exemplaren.
Zoals bij dit soort catalogi te doen gebruikelijk worden
de muntbeschrijvingen van elke muntautoriteit
vooafgegaan door korte inleidingen.
Een literatuuroverzicht van ca. 265 werken nodigt uit
tot verdere studie.
'The Library of Numismatics'
Onder bovenstaande naam wordt door de Firma Seaby
te Londen een serie aangekondigd, waarin over 40 jaren
gespreid een aantal topwerken op numismatisch gebied
zullen gaan verschijnen. Als algemeen coördinator zal
de heer Philip Grierson optreden. Het eerste deel is
reeds verschenen onder de naam 'Archaic and Classical
Greek Coins' dat o.m. 64 platen bevat waarop meer dan
1100 munten staan afgebeeld. Dit deel is geschreven
door Colin M. Kraay van het museum van Oxford en
telt 416 bladzijden. Prijs £30.
In bewerking zijn voorts delen over spaanse,
Scandinavische, Romeinse munten. Voor ons land is
van belang dat een deel over Nederlandse munten door
Prof. Dr. H. Enno van Gelder eveneens in bewerking is.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de u bekende
muntenboeken handelsadressen.
I

Tijdschriften
H. W. Jacob!
In deze rubriek worden numismatische artikelen
vermeld, die gepubliceerd zijn in de belangrijkste
tijdschriften en jaarboeken uit binnen- en buitenland.
De vermelde artikelen zijn voornamelijk van algemene
strekking; de specialistische artikelen, bijvoorbeeld over
één munt of penning, worden alleen opgenomen als ze
interessant geacht worden voor Nederlandse
verzamelaars.
De titels worden binnen zes rubrieken alfabetisch op
auteur gerangschikt:
1. Algemeen.
2. Antieke munten (Griekse, Romeinse en Byzantijnse
munten).
3. Middeleeuwen (ca. 500-1500).
4. Latere tijd (ca. 1500-1800).
5. Moderne tijd (ca. 1800-heden).
6. Penningen.

a. beurzen in Nederland en België
11 april 1977
Rotterdam, paasruilbeurs in De Doelen, 11-17 uur.
Inl. 010-327869 (na 19 uur)
1 mei 1977
Leuven (B.), internationale munten- en ruilbeurs.
Tuinbouwschool Mechelsevest, 9-16 uur. Inl.: J. van
Hoornebeek.

b. veilingen in het buitenland
5 april 1977:
Christie's, English, Foreign and Ancient coins.

4. Latere lijd
Colaert, M., La guerre de succession d'Espagne et ses
frappes aux Pays-Bas, La vie numismatique, 1976,
p. 99-115.
Dangers, W., Ein Böhme rettete Groningen, Geldgeschichtliche Nachrichten, 1976, p. 67-68.
Vanderpijpen, W., Het verkrijgen en uitgeven van
munten in het begin van de 17de eeuw. Tijdschrift
voor Numisiuaiiek, 1976, p. 141-147.
Van Keymculen, A., Un demi-ducaton Bruxellois tres
rare de Philippe IV, La vie numismatique, 1976,
p. 150-151.
Wilski, H., Gegenstempel auf Münzen des osmanischen
Reiches, Geldgeschichtliche Nachrichten, 1976,
p. 195-209.

17 t/m 29 april 1977
Münzzentrum, Köln.
23 en 24 april 1977
Jean Vinchon, Monaco: Grieks, Romeins en Gallisch.
27 april 1977
Sotheby's, Coins and Renaissance and early medals.
27, 28 en 29 april 1977
Münzzentrum Köln: Gouden en zilveren penningen,
deel uit de collectie Farouk.
28 april 1977

5. Moderne tijd
Bar, M., Les assignats en Belgique, Cercle d'études
numismaliques, 1976, p. 13-19.
Dickerson, R. E. und W.-G. Schuize, Militarische Kopfdeckungen auf den umgravierten Kursmünzen
Napoleons III, Celdgeschichtliche Nachrichten, 1976,
p. 24-31.
Lesscliers, E., Nouvelles recherches sur les monnaies
d'or francaises depuis 1800, La vie numismatique,
1976, p. 147-150.
Michaux, E., Billets de nécessité Belges 1914-1918, La vie
numismatique, 1976, p. 70-77.
Weil, A., Typologie des billets de banque francais, Le
club francais de la médaille, 51/52, p. 130-135.
6. Penningen
Amian, B., Die Sportmedaille als Kunstwerk,
Medaillenkabinett, 2, p. 13-18.
Darnis, J.-M., André Galle, graveur et médailleur, Le
club francais de la médaille, 51/52, p. 160-172.

Glendining's, English and Foreign coins.
3, 4 en 5 mei 1977
Banque Leu, Zurich: Antieke munten.
4 mei 1977
Glendining's, Ancient coins.
25 mei 1977
Sotheby's, Coins and important medals in gold and
silver.

c. vergaderingen
7 mei 1977
's-Hertogenbosch, voorjaarsvergadering Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Zie rubriek
Verenigingsnieuws.
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Willem I (1813-) 1815-1840
2 /: gulden 1840
Deze rijksdaalder is de eerste van
het Koninkrijk met waardeaanduiding en een portret. Op deze rijksdaalder staat het nieuwe portret van
Koning Willem I (dat eveneens op
de gulden van 1840 voorkomt).
De stempels van dit bijzonder
fraaie portret zijn van de hand van
de graveur I.P. Schouberg, zijn
naam is op de halsafsnede vermeld.

Munten verzamelen.
Een boeiende vorm van sparen.
De geschiedenis van Nederland wordt voor een groot
deel in munten weerspiegeld.
Dat maakt munten verzamelen tot een boeiende
bezigheid.
Daarnaast is het een mooie vorm van sparen.
De waarde wordt onder meer bepaald door kwaliteit,
zeldzaamheid en varianten. De Nederlandsche Middenstandsbank heeft ervaren numismatische experts.
Zij volgen alle ontwikkelingen nauwlettend.
Daarom krijgt u bij de NMB betrouwbare adviezen.

Nieuwe katalogus Koninkrijksmunten.
De NMB heeft haar uitgebreide sortering Koninkrijksmunten bijeengebracht in een katalogus met ruim
80 pagina's. Geïnteresseerden kunnen deze katalogus
verkrijgen door middel van een aanvraagformulier dat
klaar ligt bij elk NMB-kantoor.
Ook rechtstreeks te bestellen bij de NMB, afdeling
Numismatiek, Postbus 1800, Amsterdam, onder vermelding van „Katalogus Koninkrijksmunten."

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee. Probeer \.
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(advertentie)

PENNING (token)
500 JAAR NIJEVEEN
Ï'-Sni;^

Nijeveen, februari 1977
NIJEVEEN, een dorpje bij Meppel, viert in Augustus 1977 zijn 500 jarig bestaan.
Ter gelegenheid hiervan wordt door de Rijksmunt te Utrecht een penning (token)
geslagen.
De voorzijde van het token toont de beeldenaar van Robert, Graaf van Leicester,
die door Koningin Elizabeth van Engeland naarde Nederlanden was gestuurd met
een Expeditieleger om de Staten-Generaal te steunen. Door de Staten-Generaal
werd Leicester benoemd tot Algemeen-Landvoogd. Op 4 augustus 1586 besloot
hij dat alle Muntateliers hun werkzaamheden moesten bundelen. Van de Munten,
die in het Muntplakkaat werden voorgeschreven is de LEICESTERREAAL de belangrijkste geworden. Het omschrift luidt: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT, Eendracht maakt macht.
De keerzijde van de penning toont het Wapen van Nieveen-Nijeveen, de jaartallen
1477-1977 en de waardeaanduiding 1 schelling (brons), 10 schelling (zilver) en
100 schelling (goud). De penning is ontworpen door Peter Stechweij uit Zwartsluis en voorzien van het Muntmeesterteken en de Mercuriusstaf van Utrecht. De
oplage van de penning is beperkt tot:
3500 Brons (Tombak)
2500 Zilveren
200 Goud.
De wijze van bestelling is aangegeven op onderstaande Bestelbon. Correspondentieadres uitsluitend Postbus 4 Nijeveen, t.n.v. Penning 500 jaar Nijeveen.

Bestelbon
Ondergetekende
Adres
Woonplaats

Tel

Bestelt met deze bon de volgende penningen (tokens).
Brons (Tombak)
a f 20,—
Zilver
a f 50,—
Brons en Zilver
a f 65,—
Goud (cassette)
a f 450,—
Cassette Brons, Zilver en Goud in PROOF a f 650,—
Van deze cassette worden er slechts 100 vervaardigd

stuks,
stuks,
stuks,
stuks,
stuks.

Bovengenoemde prijzen zijn incl. verpakking en verzendkosten.
Het verschuldigde bedrag is op de volgende wijze overgemaakt:
Ingesloten Giro ot Betaalcheque.
Op Rekeningnr. 341830496, t.n.v. Penning 500 jaar Nijeveen, Rabobank, Nijeveen.
Giro van de Bank 839633.
Inzenden voor 15 april 1977, de toewijzing geschiedt op volgorde van de bankgegevens, Postbus 4, Nijeveen.
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Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet gegeven.

Vraag: Ik heb een klein zilveren muntje, maar ik weet
niet waar het van is. Omdat het zo klein is (14 mm,
1,13 gram) heb ik een tekening gemaakt op dubbele
grootte. Kunt u mij zeggen wal het is?

Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van
elke maand schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

KON. NKI). GENOOTSCHAP VOOR
MLNT- EN PENNINGKUNDE
's-Hertogenbosch
7-5-77 Voorjaarsvergadering Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde te
's-Hertogenbosch, waar o.m. de stadsarchivaris drs. P.
Th. J. Kuyer een causerie zal houden over de
muntactiviteiten in 's-Hertogenbosch.

Antwoord: Op uw muntje staat in Arabisch schrift op
de \ / . Miirad bin Mchmed Khan 8.'!4 (Murad zoon van
Mchmcd koning 834) en op de kz. Hullud mulkah zarb
Scre/ (Moge zijn koninkrijk bloeien, geslagen te Serez).
Het muntje is ccn lurkse 'akce' van Sultan Murad II
(824-848 AH = 1421-1444 AD), geslagen in het jaar 834
AH - 1431 AD. Deze zilveren akce's komen vrij
geregeld voor. Ze zijn bekend van een hele reeks sultans
uil de 15e eeuw en van een aantal muntplaatsen in
Turkije.

Vraag: In verband met een studie over de Deventer
muntslag zou ik gaarne vernemen waar de volgende
munten, vermeld door v.d. Chijs in: Overijssel Xl-7,
XI-15 en Utrecht XVlI-12, XVIII-22 zich bevinden.
Gaarne bericht aan J. Fortuyn Droogleever,
Twclloseweg A 19, Deventer.

Numismatisclie leringen
De adressen en telefoonnummers van de
Kringsecretarissen en de dagen van bijeenkomst van de
kringen, die hieronder zijn vermeld omdat ze geen
agenda of andere berichten hebben ingezonden zijn
vermeld in het 1ste nummer van deze jaargang op blz.
25. Het is de bedoeling één maal per jaar deze adreslijst
te publiceren.
Amsterdam
13-4-77 Dhr. P. J. Soetens met films over Bank of
England.
11-5-77 Korte voordrachten door enkele leden van de
Kring.
De Baronie - Breda
17-3-77 in Gemeenschapshuis Doornbos, Abdijstraat 26,
Breda; causerie door de heer Van Steen over het
verzamelen van bankbiljetten in het algemeen.
Aanwezige bankbiljetten kunnen aan de hand van
catalogi worden opgezocht.
21-4-77 'Kwis', veihng en ruilavond. Eventueel korte
causerieën door Kringleden.

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^ A ^ S O N ^UATT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-86-01
R.C. 70 1343

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • EXPERTISE • ORGANISATION DE
V E N T E S P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et defournitures
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numismatiques

sur

demande

Hoogeveen
13 april: De heer J. C. van der Wis: Lezing over
literatuur.
11 mei: Ir. R. Mathijsen: Het reinigen van munten.
8 juni: streefdatum.
14 september: streefdatum.
12 oktober: streefdatum.
9 november: streefdatum.
14 december: streefdatum.
Groningen
22-4-77 en 22-5-77 Bijeenkomsten.
Land van Ravenstein
De Kring 'Het land van Ravenstein' heeft een nieuwe
secretaris en een nieuwe penningmeester, respectievelijk:
Rector Fr. v. Helvert, O. Praem., Esdonkstraat 1,
Eerde NBr. en Mr. J. W. Deriks, Contre Escarpe 2,
Ravenstein. Het contactadres blijft voorlopig:
Klavecimbellaan 2 te Uden, NBr.
De laatste 4 jaar vonden de bijeenkomsten van de Kring
plaats in het gemeenschapshuis 'De Schouw' te Uden.
Dit gebouw wordt verbouwd en vergroot. De
werkzaamheden duren tot oktober a.s. Wij berichten u
zodra wij een nieuw tehuis bezitten.
(Er wordt naar een 'onderkomen' gezocht. Aangezien
de kring steeds de eerste van iedere maand vergaderde
met daarna ruilen van munten, kwamen regelmatig
verzamelaars van elders naar 'De Schouw'. Daarom is
vermelding van bovenstaand bericht van belang.)
Limburg
Secretariaat is thans p/a de heer A. G. v, Dussen,
Hondstraat 5, Maastricht.
21-4-77: Lezing door de heer P. W. Meijer over
'Stoeierijen met goederen en geld'.
26-5-77: Lezing door Drs. J. P. v. d. Vin over:
Muntpolitiek van Alexander de Grote.
Oost Nederland
26-4-77 In de Poort van Kleve te Zutphen. Korte
voordrachten door enkele Kringleden.
/ wenie
14-4-77 Korte bijdragen van enkele Kringleden.
12-5-77 Lezing door Dr. A. J. Bemolt van Loghum
Slaterus over 'Penningen'.

18-6-77 100ste bijeenkomst. Feestelijke bijeenkomst in
Oldenzaal met voordrachten, tentoonstelling en ruiimiddag. Nadere aankondiging volgt.
Utrecht
20-4-77 Lezing door Dr. Ir. M. v. d. Brandhof over de
vervaardiging van munten in verleden en heden.

Wedstrijd om de PRIX DE ROME 1977 in de vrije
schilderkunst en in de vrije beeldhouwkunst
Aan deze wedstrijd kan iedere Nederlander deelnemen,
die tussen de 20 en 30 jaar is en in het bezit is van één
van de volgende diploma's of getuigschriften: v.
einddiploma kunstakademie, acte M.O.-A-tekenen, acte
M.O.-B-tekenen, getuigschrift Examen Artikel 11 of een
daarmee gelijkgesteld diploma of getuigschrift.
Prospectus en deelnemingsformulier zijn op mondehng
of schriftelijk verzoek verkrijgbaar bij de Rijksakademie
van beeldende kunsten. Stadhouderskade 86,
Amsterdam, telefoon 020-797811.
Inschrijving voor deze wedstrijd dient te geschieden
vóór 15 april 1977^

Op zondag 9 oktober zal er in Hoogeveen, in het
Cultureel Centrum de Tamboer een grote muntenbeurs
worden gehouden. De beurs zal een internationaal
karakter krijgen.
Wij zullen hieromtrent te zijner tijd uitgebreid op terugkomen.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de secretaris
van de kring, Dahliastraat 22, Hoogeveen, tel.
05280-65582; of op het adres Waardelen 2, Valthe (Dr.)
05919-2634.

Van de Redactie
Muntvondst Baarle-Nassau
Nieuwe noodmunt Maastriclit

Een Reckheimse duit?

1. Numismatisch Nachrichtenblatt 1974, blz. 89.
2. Veilingcatalogus Schulman, 3 oct. 1911, no. 1074;
aangehaald door: J. de Mey: Les Monnaies de
Reckheim, Brussel/Amsterdam 1968, pag. 94, nr. 231.
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GELEGENHEIDSMUNT
ter gelegenheid
van de viering
ONSTWEDDE 1100 JAAR
BESCHRIJVING VAN DE MUNT:
Op de beeldenaarszijde is afgebeeld een naslag van de solidi, die in Nederland ten noorden van de grote rivieren
in de 9e eeuw vervaardigd zijn en in omloop waren. Zij vertonen een sterke en vrijwel onherkenbaar geworden
verbastering van de voorstelling op de officiële solidi uit die tijd: deze dragen op de voorzijde een gelauwerd
borstbeeld naar rechts van keizer Lodewijk de Vrome met zijn naam en titel als omschrift, aldus Prof. dr. H.
Enno van Gelder, Directeur van het Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden stenen in een ons
speciaal verstrekte beschrijving van de voor de munt van Onstwedde gebezigde solidus uit het muntenbezit van
het penningenkabinet.
De keerzijde met daarop afgebeeld het thuidige wapen van Stadskanaal spreekt voor zichzelf. Dat het wapen op 9
mei 1935 aan de toenmalige gemeente ONSTWEDDE werd verleend bij Koninklijk Besluit vormt een voor de
huidige bewoners van Onstwedde als onderdeel van de nieuwgevormde gemeente Stadskanaal
weemoedige
herinnering.
Bijzonderheden betreffende de uitgifte en bestelmogelijldieden
De maximale aantallen welke geslagen zullen worden door de Rijksmunt te Utrecht en de uitgifteprijs bedragen:
10.000 stuks in tombak
met waarde-aanduiding
1 solidus
f 4,— per stuk
2 fiOO stuks in 7ilvpr
900/1000
,,
10 solidi
per
nfir stuk
f 40_—
40
300 stuks in goud
100 solidi
MOO,— per stuk
585/1000
M50,—
Luxe etui inhoudend:
goud - zilver - tombak
f 55,—
Geschenkverpakking inhoudend:
4 tombak+ 1 zilver
Het rijksmuntmeestersteken op de munten staat borg voor een 100%-kwalitatieve afwerking van tombak in FDC
en zilveren goud in prooflike-uitvoering.
Verzendkosten / 5 , — per bestelling (niet van toepassing indien munten worden afgehaald).
Administratiekosten / 5 , — per bestelling.
Levering zal behoudens vertraging bij de Rijksmunt plaatsvinden omstreeks april 1977.
Bestellingen en reserveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden d.m.v. storting van het totaalverschuldigde
bedrag op rekening van 'I^UNT 1100 JAAR ONSTWEDDE' nr. 34.90.57.826 bij de RABOBANK te Onstwedde, giro
van de bank 854597. Voor inlichtingen kan men zich behoudens tot bovengenoemde bankinstelling wenden tot
de heer G. Wubs, Boslaan 60 te Onstwedde (Gr.), tel. 05991-1835.
De inschrijving staat open tot het maximum van de bovengenoemde aantallen, waarbij de bestellingen en
aantallen geregistreerd worden aan de hand van de binnengekomen bedragen op genoemde rekening. Bedragen
welke binnenkomen nadat de gehele uitgifte is voltekend zullen worden teruggestort.
Specificaties der munten:
6 der munten 30 mm.
De legering tombak bestaat uit 85% rood koper en 15% zink.
Onder zilver 900/1000 wordt verstaan zilvergehalte van 90%.
Onder goud 585/1000 wordt verstaan 14 krt-goud = 58,5% g o u d + 41,5% zilver.
Gewicht van de zilveren munt ca. 13 gram, van de gouden ca. 16 gram.

GELEGENHEIDSIVIUNT
ter gelegenlieid
van de viering
700 JAAR STADSRECHTEN
GROENLO 1277-1977
BESCHRIJVING DER MUNT:
Op de historische zijde der munt is afgebeeld een afdruk van het geheim zegel van de stad Groenio uit het jaar
1650. Het oorspronkelijk stempel is sinds 1961 weer in het bezit van de gemeente en berust op het gemeentehuis.
Het zegel geeft weer, de leeuw welke ook thans nog het stadswapen van Groenio siert de tekst SIGILL SECRET
CIVITAT GROENLO.
Op de keerzijde een afbeelding van één der 28 kanonnen, die door Frederik Hendrik bij de inname van Grol in
1627 buit gemaakt en als oorlogstrolee aan de burgerij geschonken werd. Het onderstuk is naar oude gegevens
nagemaakt door Grolse ambachtslieden en het aldus gerestaureerde kanon werd in 1948 weer 'onthuld' door
Z.K.H. Prins Bernhard. Thans siert het de stadswal van Groenio.
Voorts treft u op deze zijde aan de tekst 700 JAAR STADSRECHTEN, de jaartallen 1277-1977 en de kreet 'so
vaste as grolle', een gevleugeld woord ook nu nog in het huidige Grols dialect, weergevend dat hetgeen men
beweert zeker is en geen twijfel behoeft en anderzijds weergevend dat sprake is van een feit dat zo vast staat als
een huis.
Bijzonderlieden betreffende de wijze waarop men zich de munt(en) kan verwerven:
De maximale aantallen welke geslagen zullen worden en de uitgifeprijs bedragen:
10.000 stuks in tombak (koper)
met een waarde-aanduiding van
1 Leeuwendaler
5.000 stuks in zilver 900/1000
met een waarde-aanduiding van
10 Leeuwendaler
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f 3,50 per stuk
f 35,— per stuk

(advertentie)
750 stuks in goud 585/1000
met een waarde-aanduiding van
100 Leeuwendaler
/350,— per stuk
Serie tombak - zilver - goud in étui
MOO,— per serie
Geschenkverpakking 1 X zilver / 4 X tombak
t 50,—per serie
Verzend- en administratiekosten MO,— per bestelling, indien de munten afgehaald worden bedragen deze
kosten / 5 , — per bestelling.
De prijzen zijn incl. BTW.
Levering vindt plaats omstreeks april 1977, behoudens vertraging als gevolg van latere levering door de Rijksmunt.
Bestellingen en reserveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden d.m.v. storting van het verschuldigde bedrag op
één der ondergenoemde rekeningen ten name van JUBILEUMMUNT GROENLO 700, onder vermelding van de
specificatie van uw bestelling.
rek.no. 11.73.01.914
giro 933836
Rabobank
rek.no. 91.20.34.114
giro 868324
Bondsspaarbank
rek.no.
460
giro 1000556
Ned. Middenstandsspaarbank
giro 805889 ABN Winterswijk
Alg. Bank Nederland
rek.no. 59.16.25.970
giro 882717 Amro Winterswijk
rek.no. 46.14.61.846
Amro Bank
Inlichtingen worden verstrekt door bovengenoemde banken of schriftelijk, waarbij correspondentie gericht dient
te worden aan het adres: JUBILEUMMUNT GROENLO 700 - Postbus 19 - Groenlo.
De inschrijving staat open tot ultimo april 1977 tot het maximum van de bovengenoemde aantallen, waarbij als
datum van bestelling geldt de datum waarop het verschuldigde bedrag op één der rekeningen is bijgeschreven.
Bedragen welke binnenkomen zodra het maximum der uit te geven munten is bereikt zullen worden teruggestort.
Specificaties der munten:
t der munten 30 mm.
De legering tombak bestaat uit 85% rood koper en 15% zink.
Onder goud 585/1000 wordt verstaan 14 krt-goud = 585% goud + 415% zilver.
Gewicht van de zilveren munt ca. 13 gram, van de gouden ca. 16 gram.

GELEGENHEIDSMUNT
ter gelegenheid
van de viering
AI\/IBT VAN OVER-BETUWE
650 jaar
BESCHRIJVING DER MUNT:
Op de beeldenaarszijde is een getrouwe weergave afgebeeld van het Ruiterzegel van Reinald II, graaf van Gelre
en Zutphen (1326-1339), zoals dit gebruikt Is om de officiële acte te waarmerken waarin deze graaf landregten
verleende aan de Ingezetenen van de Betuwe, Avesaat en loeien.
Zoals vermeld in No. 33 van de Werken uitgegeven door de vereniging 'Gelre' en van de hand van Mr. A. P. van
Schilfgaarde stelt dit zegel de Graaf voor, met in de rechtshand een zwaard, en aan de linkerarm een wapenschild voorstellende het wapen van Gelre {leeuw met blokjes).
Op de keerzijde treft u achtereenvolgens aan de oude benaming voor het polderdistrict
'AMBT VAN OVER
BETUWE', de jaartallen 1327 en 1977, het wapen van het polderdistrict
zoals dit op 21 december 1951 bij
koninklijk besluit werd verleend en de waarde-aanduiding uitgedrukt in Coninx-Tornoyse.
Bijzonderheden betreffende de wijze waarop men zich de munt kan verwerven
De maximale aantallen welke geslagen zullen worden en de uitgifte prijs bedragen:
10.000 stuks in brons
met een waarde-aanduiding van
1 Coninx-Tornoyse
2.500 stuks in zilver 900/1000
met een waarde-aanduiding van
10 Coninx-Tornoyse
500 stuks in goud 585/1000
met een waarde-aanduiding van
100 Coninx-Tornoyse
Serie brons - zilver - goud in étui
Geschenkverpakking 1 x zilver / 4 x brons

f 3,50
/ 35,—
/350,—
MOO,—
/ 50,—

per
per
per
per
per

stuk
stuk
stuk
serie
serie

Verzend- en administratiekosten MO,— per bestelling, indien de munten afgehaald worden bedragen deze
kosten ^5,— per bestelling.
De prijzen zijn incl. B.T.W.
Levering vindt plaats in de 2e helft van 1977.
Bestellingen en reserveringen kunnen uitsluitend plaats vinden d.m.v. storting van het verschuldigde bedrag op
één der volgende rekeningen ten name van 'JUBILEUMMUNT OVER BETUWE 650 JAAR'.
Rabo B a n k - E i s t
Amro B a n k - E i s t
Bonsspaarbank - Eist

rek.nr. 31.68.01.097
rek.nr. 47.11.40.880
rek.nr. 92.88.98.237

giro 929913
giro 956749

Inlichtingen worden verstrekt door bovengenoemde banken via de tel.nrs.: Rabo Bank 08819-1282; Amro Bank
08819-2454; Bondsspaarbank 08819-1676; of schriftelijk, waarbij uw brieven gericht dienen te worden aan:
JUBILEUMMUNT OVER-BETUWE 650 JAAR - postbus 23, Eist (GId.).
De inschrijving staat open tot ultimo april 1977 tot het maximum van de bovengenoemde aantallen, waarbij als
datum van bestelling zal worden afgegaan op de volgorde van binnenkomst der gelden op één der bovengenoemde rekeningen. De munten met een 6 van 30 mm en een gewicht van ca. 13 gram in zilver en ca. 16 gram in goud
zullen door de rijksmunt geslagen worden in 'prooflike'-conditie en voorzien zijn van het rijksmuntmeestersteken.
Specificaties der munten:
6 der munten 30 mm.
Onder zilver 900/1000 wordt verstaan zilvergehalte van 90%.
Onder goud 585/1000 wordt verstaan 14 krt-goud = 585% goud + 415% zilver.
Gewicht van de zilveren munt ca. 13 gram, van de gouden ca. 16 gram.
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GELEGENHEIDSMUNT
2e EUROPEES
KONINGSCHIETEN
NIJMEGEN
GILDESTAD 1977

Carolus Nijmegen
Ter gelegenheid van de festiviteiten NIJMEGEN GILDESTAD 1977, tijdens welke manifestatie op 3, 4 en 5 juni
1977 het 2e EUROPEES KONINGSCHIETEN
van Gilden en Schutterijen uit vele landen binnen Europa zal
plaatsvinden, wordt een speciale gelegenheidsmunt In omloop gebracht onder de naam CAROLUS NOVIOMAGUS NAAR EEN ONTWERP VAN DE BEELDENDE KUNSTENAAR Cees Berendsen.
In Aken waar in 1975 het KONINGSCHIETEN voor het eerst op Europees niveau plaatsvond werd eveneens
ingegaan op de functie van Aken als Keizer Karelstad. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de speciale
herinneringsketen
welke aan de winnaar van het Ie Europees Koningschieten
werd toegekend, waarbij de
PAPEGAAI het hoofdmotief vormde met In de poten geklemd een munt met daarop een afbeelding van Karel de
Grote. Voor de Nijmeegse munt werd deze KOI^INGSPAPEGAAI wederom gebruikt, waarbij echter de in de poten
van de papegaai geklemde munt werd vervangen door het stadswapen van Nijmegen.
voor wat betreft de waarde-aanduidingen
CAROLUS AENEUS {bronzen Carolus) - CAROLUS ARGENTEUS (zilveren Carolus) en CAROLUS AUREUS {gouden Carolus) is teruggegrepen naar de zeer bekende
Carolusgulden
van weleer.
De afbeeldingen op de keerzijde geven achtereenvolgens:
St. Hubertus als schutspatroon
van de Gelderse
Federatie, de wapens van de provincies Noordbrabant, Limburg en Gelderland waarin het gilde- en schutterswezen een voorname rol speelt, de Glldetrom, een vaandel en een kruisboog.
De leuze 'FRATERNITAS, FIDES, BENEFICIUM', Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid. Het gebruik van het
latijn heeft tot doel aan te tonen, dat deze begrippen door de eeuwen heen in ongeschonden staat gehouden
moeten worden.
Bijzonderheden betreffende de uitgifte en besteimogelijklieden:
De munt zal gelijktijdig worden uitgegeven in Nederland, Duitsland en België.
Voor Nederland gelden de tiierna-genoemde MAXIMALE tioeveeltieden, welke voorzien van het Rijksmuntmeestersteken geslagen zullen worden door 's Rijksmunt te Utrecht. Dit garandeert een kwalitatieve afwerking in
F.D.C.-kwaliteit voor de bronzen en een 'prooflike'-conditie van de zilveren en gouden afslagen.
De uitgifte-prijs zal bedragen:
f 5,— per stuk
20.000 stuks in brons
met een waarde-aanduiding CAROLUS AENEUS
f 37,50 per stuk
7.500 stuks n zilver (900/1000)
met een waarde-aanduiding CAROLUS ARGENTEUS
f 375,— per stuk
750 stuks in goud (585/1000)
met een waarde-aanduiding CAROLUS AUREUS
f 56,— per étui
Luxe-étui inhoudend 2 X b r o n s - i - l x zilver
/425,— per étui
Luxe-étui inhoudend 1 X brons-i-1x zilver-i-1x goud
f 60,— per verp.
Een speciale geschenkverpakking inhoudende: 4 X b r o n s - n l x zilver
De verzendkosten bedragen / 5 , — per bestelling, terwijl de administratiekosten eveneens f5,— per bestelling
belopen. Indien de munten de munten op een nader vast te stellen adres te Nijmegen worden afgehaald vervallen
de verzendkosten.
Levering zal behoudens vertraging bij de Rijksmunt pUatsvinden omstreeks juni 1977.
Bestellingen en reserveringen kunnen uitsluitend plaats vinden d.m.v. storting van het verschuldigde bedrag op
één der ondergenoemde rekeningen ten name van 'GELEGENHEIDSMUNT NIJMEGEN GILDESTAD'.
Voor inlichtingen kan men zich telefonisch of schriftelijk in verbinding stellen met ondergenoemde bankinstellingen of het bureau van de Stichting Kontakt Gelderse Schutsbroederschappen, Loostraat 32 te Huissen (tel.
085-250804).
Bondsspaarbank Nijmegen
van Lanschot Nijmegen
Ned. Cred. Bank Nijmegen
Ned. Middenstands Bank Nijmegen
Rabobank Nijmegen
Slavenburg's Bank Nijmegen
Alg. Bank Nederland Nijmegen
Amrobank Nijmegen

rekeningnr. 93.28.86.264
22.59.08.972
23.65.96.357
68.11.63.178
13.58.72.936
64.46.12.312
53.72.23.401
45.32.22.323

Giro van de bank: 81.77.91
22.90.570
92.62.03
86.88.48
86.25.75
17.75.387
82.10.25
84.87.00

De inschrijving staat open tot eind april 1977 tot het maximum van bovengenoemde aantallen, waarbij de bestellingen en aantallen geregistreerd worden aan de hand van de binnengekomen betalingen op één der bovengenoemde rekeningen. Bedragen welke binnenkomen nadat de maximale aantallen zijn bereikt, zullen worden
teruggestort.
Specificatie der munten:
6 der munten 30 mm.
Onder zilver 900/1000 wordt verstaan zilvergehalte 90%.
Onder goud 585/1000 wordt verstaan 14 krt-goud = 585 delen goud en 415 delen zilver.
Gewicht van de zilveren munt ca. 13 gram en van de gouden ca. 16 gram.

H:1J
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.
Herengracht 434-440
Amsterdam (C)

In de loop van 1976 zijn door onze
instelling 8 muntenboekjes
uitgegeven, waarin tezamen ruim
9000 nummers werden aangeboden.
Ook dit jaar zullen wij belangstellenden gaarne onze uitvoerige
prijslijsten toezenden.

In deze lijsten onder meer:
• ROMEINSE MUNTEN
Keizerrijk en Republiek.
• BYZANTIJNSE MUNTEN
in goud, zilver en brons.
• UITERST ZELDZAME VERZAMELMUNTEN
o.a. Leeuwendaalder 1692 Zutphen,
Nooddaalder v. 32 St. 1572 Haarlem,
V2 Gehelmde Rijksdaalder 1567
V. d. drie steden,
Arendrijksdaalder 1603 Deventer.
• BINNEN-EN BUITENLANDSE
GOUDEN EN ZILVEREN MUNTEN
Gouden tientjes, double eagles,
krugerranden etc.
• ORIGINELE GOUDEN DUKATEN
enorme sortering van 1586 tot 1960.
• GOUD, ZILVER EN PLATINA IN
BAREN EN PLAATJES
uit voorraad leverbaar tegen
dagprijs.
• MUNTENLITERATUUR
Schulman, Yeoman, Verkade e.a.

Voor inlichtingen, prijzen, bestellingen en aanvraag prijslijst kunt u
zich wenden tot de Afd. Numismatiek
en Edele Metalen van de H.B.U.:
{020) - 292287 - 292288 - 292255 292284 - 292286.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
HUWELIJKSPENNING
Koningin Juliana en Prins Bernhard
Modelleur; J. J van Goor
Afmeting: 22,5 mm goud
zilver
(nog nimmer uitgegeven)
Goud / 214,63
Zilver f 29,72

PENNING PRINS BERNHARD
ter gelegenheid van de 65ste verjaardag
Modelleur: J. P. M. Sloos
Afmeting: 22,5 mm goud
: 50 mm brons en zilver
Goud / 201,90
Zilver f 86,52
Borns / 14,25
DE RUYTERPENNING
Michiel Adriaensz. de Ruyter
Modelleur: Jac. J. van Goor
Afmeting: 22,5 mm
Goud A25Q,—

mn

MAN NUR

m.UXJIPLIZIMÈM:

ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning
Modelleur: W. Vis
Afmeting: 22,5 mm
Zilver f 38,50

U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van f38,50 op bankrekening
no. 56.63.33.333 bij de Alg. Bank Ned. te Leiden.
Een deel van de opbrengst van deze penning is bestemd voor verdere uitbouw van het
levenswerk van Dr Albert Schweitzer.

Zilveren en verzilverde miniaturen
In opdracht exclusief ontworpen en vervaardigd.
(Deze modellen zijn niet te koop)

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten

Voorschoten, 11 november 1976
Prijswijzigingen voorbehouden

Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws
april 1977
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NUMISMAAT

SEDERT 1880
MONNAIES - MEDAILLES - LIVRES NUMISMATIQUES - VENTES PUBLIQUES ARCHEOLOGIE

Wegens technische
en internationale

problemen
afspraken,

hebben wij onze voor medio mei
geplande veiling moeten

verschuiven

naar 21, 22 en 23 juni.

MUNTEN - PENNINGEN - NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

Idqu^s Schulmcin
Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

^

Amsterdam
Postgiro9922
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Tot onze ontsteltenis ontvingen wij het bericht dat ons
redactielid Dr. A. Gorter zeer onverwacht is overleden.
Zijn plotselinge verscheiden is extra tragisch waar hij
nog maar enkele maanden geleden met pensioen was
gegaan, waarvan hij zich zo veel voorstelde.
Wij verliezen met Gus Gorter niet alleen een actief lid
van onze redactie, maar ook een goede vriend en een zeer
kundige en veelzijdige numismaat, die altijd gereed
stond om een ieder met raad en daad bij te staan.
Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn
vrouw, die wij in deze moeilijke dagen de sterkte toewensen die zij zo zeer nodig zal hebben.
Hij ruste in vrede.

Van de Redactie
Tengevolge van een belangrijke promotie in zijn werk zag de heer
K. H. Heins zich genoodzaakt af te treden als bestuurslid van de
Vereniging voor Penningkunst. Daar hij vanuit die functie lid was van
de redactie meende hij ook deze functie te moeten neerleggen. Als
zijn opvolger is door de Vereniging aangewezen de heer W. M.
Seuren, die wij hierbij van harte welkom heten. De heer Heins was
een actief participant in de voorbereiding en de start van ons blad,
daarvoor heeft hij lange tijd meegewerkt aan de Geuzenpenning.
Voor al die activiteiten willen wij hem bij deze nog hartelijk
dankzeggen, terwijl wij hem tevens veel succes in zijn gewijzigde
loopbaan toewensen.
W. K. de Bruijn
3

Een hondenhalsband met
seheepjesschellingen
In het Fries Museum te Leeuwarden bevindt zich
een merkwaardige, met zilver uitgemonsterde en
voor een jachthond bestemde halsband, die naar
de slijtsporen te oordelen ook inderdaad als
zodanig lijkt te zijn gebruikt. Deze band is op 6
juni 1890 door de adellijke familie Van Sminia te
Bergum (Fr.) aan het Fries Genootschap
geschonken, maar toen niet in het betreffende
officiële jaarverslag vermeld. Hij wordt thans
tentoongesteld in het Fries Munt- en
Penningkabinet van genoemd museum te Franeker,
Beschrijving en makelij
De halsband (afb. 1) is 4.0 cm breed en 43.0 cm
lang en bestaat uit een dikke leren binnenband,
die met twee stroken dun en fijn rood leer is

Jachthondenhalsband mei scheepjesschellingen .1700.
,
Fries Museum, inv. nr. FM 378b.
overtrokken. De strook aan de binnenzijde van de
band is om de rand van het geheel naar buiten
gevouwen en valt daar juist over de buitenstrook
heen. Door middel van een oorspronkelijk wit
stiksel langs de randen zijn de beide stroken aan
het binnenleer gehecht. De riemtong is hoekig en
kort gepunt en heeft over een lengte van ruim 7.0
cm zes op één rij in het midden geplaatste gaatjes
van ong. 0.3 cm doorsnede. Aan het andere einde
van de band bevindt zich een afgerond
rechthoekige, 4.56 bij 3.82 cm grote, gegoten en
geheel open, maar stevige zilveren gesp met ronde
middenbalk. Om deze balk is de band heen
gevouwen, onder de rode bekleding opgestoken
en met een iets golvend stikseltje vastgezet. Om
het midden van de balk, die apart is vervaardigd
en in twee gaatjes in de korte zijden van de gesp
is vastgeklonken, draait met een lus een gesppen
van ca 2.20 cm lengte en eindigend in een iets
omgebogen scherpe punt. Op alle vier de zijden is
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de gesp aan de voorkant van een lofwerk-motiefje
(bestaande uit zg. knorren) voorzien, dat op de
korte zijden kleiner is dan op de lange zijden.
Aan de achterkant van één der lange zijden van
de gesp komt een zilversmidsmerkje
(meesterteken) voor, dat tot nu toe nooit was
waargenomen, maar onlangs tijdens een inspectie
door de heer A. Pol van het Koninklijk
Penningkabinet werd ontdekt. Hoewel het aan
één zijde enigszins vaag is, is er een min of meer
ronde bloem op een steel met twee blaadjes,
geplaatst in een ovaal, in te herkennen. Andere
merktekens, zoals een stadskeur of een jaarletter
konden echter in het geheel niet worden
opgemerkt. Op de vraag door wie het gevonden
meesterteken kan zijn gevoerd en welke betekenis
het heeft voor de datering van de halsband komen
wij in het tweede deel van dit artikeltje terug.
Het meest merkwaardige is echter het middendeel
van de halsband. Te beginnen op 9.0 cm uit het
riemtongeinde bevindt zich over een lengte van
31.0 cm in het midden een rij van elf scheepjesschellingen, alle met de scheepjeszij de naar
voren. Om en om zien we op deze munten,
van het riemtongeinde af te beginnen, resp.
één en twee scherpgepunte zilveren ronde
pennen van 0.4 cm dikte en ruim 2.0 cm
lengte. De lijn waarlangs telkens twee
pennen op de schellingen zijn geplaatst staat
loodrecht op de lengterichting van de band
(afb. 2).
De negende munt heeft echter geen pen, maar een
door het midden ervan stekende as van ruim 0.4
cm doorsnede, waaraan een open, draaien
kunnend, min of meer niervormig oog is
bevestigd van 3.24 cm lengte en 2.0 cm breedte
(zie fig. 1). Dit oog is gevormd door een aan de
buitenzijde in het midden verdikte, massief
zilveren band van 0.45 cm breedte en 0.34 cm
dikte, die ter plaatse van de opening voor de as
tot 0.81 cm is verbreed. Het boveneinde van de as
is enigszins bolvormig opgestuikt, zodat de
kennelijk voor een hondenriem of -lijn bestemde
ring er niet af kon schieten.
De genoemde scherpe pennen, bedoeld om de
hond te beschermen tegen beten naar de keel,
staan in wezen echter niet óp de muntstukken,
maar steken er met een dunner gedeelte zéér
nauwsluitend doorheen en zijn met plaatjes aan
de binnenzijde van de binnenband vastgezet. Dit
is echter niet direct zichtbaar, maar werd door
röntgenfoto's aan het licht gebracht (afb. 3).
Deze wezen tevens uit dat men de zware lederen
binnenband eerst aan de buitenzijde met het
dunne rode leer heeft bekleed en er daarna de
scheepjesschellingen op heeft geplaatst,
vermoedelijk echter pas nadat men eerst
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Detail afb. 1. Zichtbaar van links naar rechts de schellingen 2, 3 en 4, gerekend van het riemtongeinde af.

zorgvuldig en op onderling zeer regelmatige
afstand de gaatjes voor de enkele en de dubbele
pennen en de as met oog in de band had geboord.
Ook in de muntstukken zelf heeft men eerst de
gaatjes gemaakt en toen de pennen er met het
dunnere einde van de scheepjeszijde af doorheen
gestoken.
Om dit dunnere, aan de binnenzijde van de
binnenband uitkomende einde heeft men min of
meer regelmatige rechthoekige plaatjes van circa
1.0 cm breedte en lengte (zij verschillen volgens
de röntgenfoto slechts enkele tienden van
millimeters van elkaar) geschoven en het toen nog
uitstekende peneinde zodanig opgestuikt
(geklonken) dat alles muurvast kwam te zitten.
Alleen het plaatje rond de as van de ring is
zeshoekig en meet 1.12x0.86 cm. Pas daarna is
het rode bekledingsleer er overheen gelegd en
vastgestikt, zodat dit leer de plaatjes en de
geklonken kopjes van de pennen en de as geheel
overdekt. De zeer zorgvuldige uitvoering van één
en ander wijst op uitstekend vakmanschap.
De scheepjesschellingen
Deze bestaan uit twee series van onderling gelijke
typen, nl. een serie van zes (van de riemtong af
gerekend de nrs. 1, 4, 6, 8. 10 en 11) van
West-Friesland en een serie van vijf (de nrs. 2, 3,
5, 7 en 9) van Holland. Zoals reeds gezegd tonen
afb. 3
Röntgenfoto van de halsband van afb. l. Te zien is de
bevestigingswijze van de pennen en de as met oog onder
de dunleren bekleding aan de binnenzijde van de
binnenband en tevens de voorzijden van de schellingen.

ze alle de scheepjeskant en wel zo dat de masten
van de scheepjes alle naar één zijkant van de
band wijzen en loodrecht op de lengterichting van
de halsband staan (zie afb. 2). Daardoor vormen
de scheepjes als het ware één kiellinie.
De schrijfwijze met interpunctie van het omschrift
van de Westfriese schellingen is DEVS • FORTITUDO • ET • SPES • NOSTRA en deze schellingen
komen ongeveer overeen met het type Verkade
72-4. De Hollandse vertonen VIGILATE DEO
CONFIDENTES en zijn gelijk aan Verkade 55-5.
Deze vaststelling kon, behalve aan de diameter
van de munten, tevens geschieden aan de vlaggen
op, de wapens aan en de vorm van de
achterstevens der schepen, terwijl ook hier de
röntgenfoto uitkomst bracht, met name t.a.v. de
vraag of de schellingen met de Hollandse spreuk
toch nog niet aan Friesland, Gelderland of
Utrecht moesten worden toegeschreven.
Verschillende van de munten zijn nl. nogal
gesleten of tijdens het aanbrengen op de band of
later aan hun oppervlakte wat beschadigd, met
name de nrs. 5, 7, 9 en 10 en wel juist in de voor
de determinatie belangrijke details. Wat daar
echter aan de scheepjes- (keer-)zijde aan ontbrak,
maakte de voorzijde weer goed, met name in de
wapenschilden. Ook is van enkele schellingen, nl.
de nrs. 2 en 9 de buitenrand weggeknipt of
die in werkelijkheid tegen de buitenzijde van de
dunleren bekleding aan de buitenkant van de halsband
zijn gedrukt. Links het riemtongeinde, rechts het
gespeinde. De voorzijde van schelling 2 is slechts ten
dele, van schelling 11 in het geheel niet doorgekomen.
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-gesleten, waardoor deze nog maar 2.2 cm in
diameter zijn tegenover de ruim 2.4 cm normaal.
De datering van de munten was echter moeilijker
vast te stellen, het beeld van de röntgenfoto, met
behulp van een spiegel weer in goede stand
geplaatst, leverde hierover nl. zeer weinig
uitsluitsel. Wel kon worden vastgesteld dat de
letters B en P op de voorzijde van de Westfriese
schellingen ontbreken, terwijl op één daarvan (nr.
6) nog juist links vóór de kroon een 8 (van 1678?)
viel te onderscheiden. Op een Hollandse (nr. 3)
kon nog 167 worden gelezen, maar het laatste
cijfer helaas niet. Verder was het gegeven van
belang dat na 17(X) geslagen scheepjesschellingen
ruim 1 mm groter zijn dan de exemplaren op de
halsband (vriendelijke mededeling Prof. Dr. H.
Enno van Gelder).
Hierop afgaande, op de gevonden jaartallen, op
wat Verkade mededeelt en op de treffende
gelijkheid van de twee typen in de series, zijn de
schellingen vermoedelijk alleen Hollandse en
Westfriese van resp. 1674 tot 1680 en 1677 tot
1679. Uit deze vaststellingen en uit de gehele
makelij en stijl van de band (vooral wat betreft
het ornament op de gesp en het oog) menen wij te
kunnen concluderen dat deze tegen of rond 1700
zal zijn ontstaan.
Wij hadden de hoop dat ook het meesterteken
van de zilversmid voor de datering en de plaats
van fabricage een houvast kon bieden, maar
helaas bestaat geen zekerheid over wie dit teken
heeft gevoerd. Wel is bekend dat soortgelijke
tekens in Friesland werden gebruikt, o.m. door
Johannes Andringa (Leeuwarden 1722 - Franeker
1796). Van hem zijn te dateren werkstukken
getraceerd van 1763 tot 1783 (Voet 1974, p. 227,
nr. 499).
Merkwaardig is echter dat de bewerkers van Voet
in hun lijst van aan hem toegeschreven werken
niet hebben vermeld twee in de Catalogus Fries
Zilver in het Fries Museum, die slechts zes jaar
eerder (1968) verscheen, duidelijk als door
Andringa vervaardigde genoemde nummers, nl.

van nr. 579 de mesheften en nr. 631, een lepel
van 1784. Men leest daar als zijn merk: 'bloemtak
in ovaal'. Van deze twee is nr. 631 nu als
'onbekende Leeuwarder meester' opgenomen
(Voet 1974, p. 263, nr. 589) en Cat. nr. 579 in het
geheel niet meer.
Daarentegen is door hen nu wel aan Andringa's
werken toegevoegd Cat. nr. 75, zijnde een
boekbeslag met als meesterteken: 'bloem op
steekje?'. Dit beslag bevindt zich op een
kerkboek dat ook een zilverplaatje voert met het
jaartal 1679.
Navraag leerde dat de bewerkers van Voet en de
Catalogus, die dezelfde zijn en zeer nauw aan het
Fries Museum waren gelieerd, weliswaar bepaalde
beslissingen over de bovengenoemde
meestertekens hebben genomen, maar dat deze
toch nog aan twijfel onderhevig waren.
Nauwkeurige vergelijking van alle nu bekende
stukken met dergelijke 'bloem'-tekens in het Fries
Museum, wees thans uit dat het merkje van de
halsband het dichtste bij dat van het boekbeslag
komt. Daarvan staat echter dus niet vast dat het
inderdaad aan Johannes Andringa mag worden
toegeschreven, wiens in Voet 1974 afgebeelde
meesterteken trouwens ook wat afwijkt van dat
op de hals band en het boekbeslag.
Door dit feit en uit het gegeven dat het merkje op
het boekbeslag daar samen met het jaartal 1679
op voorkomt, al is het natuurlijk denkbaar dat
dit thans uit acht onderdelen bestaande beslag in
uiteenlopende perioden is aangebracht, menen wij
voorlopig toch te mogen vasthouden aan een
ontstaan van de halsband vóór of rond 1700,
zoals ook de munten suggereren. Waar hij precies
is gemaakt durven we niet te opperen: de munten
uit Westfriesland en Holland zouden een
vervaardiging aldaar kunnen verraden, maar
gezien de zilversmidstradities in Friesland, het feit
dat een aantal Friese zilverstukken het beschreven
meesterteken draagt, het gegeven dat Westfriese en
Hollandse scheepjesschellingen ook in deze
provincie regelmatig circuleerden en het adellijke
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geslacht uit wiens bezit de halsband afkomstig is,
vrij dicht bij belangrijke Friese zilversmidscentra
als Leeuwarden en Dokkum woonde, doet toch
een Friese makelij vermoeden.
Bovendien lag de woonplaats van de familie Van
Sminia in een in de 17de en 18de eeuw bekend
jachtgebied met veel open water en met nu
verdwenen bossen en heidevelden. O.m. bezaten
de Friese Nassau's hier een jachthuis, dat later in
handen van de Van Sminia's en aan hen
geparenteerden overging (Algra 1956; Van der
Vliet 1964). Het is dus aannemelijk dat de
halsband altijd in Fries bezit te Bergum is geweest
en dan kan het ontbreken van de Friese scheepjesschellingen 1711 en 1712 (hoewel niet in groten
getale geslagen) ook op een datering van vóór
1711 wijzen, terwijl hij dan ook door zijn
uitmonstering met scheepjesschelhngen wellicht de
aandacht heeft getrokken van Jonckvrouwe C.
M. van Sminia. Deze had nl. een numismatische
collectie van enige betekenis, die zij bij haar
overlijden in 1890 aan het Fries Genootschap
bleek te hebben gelegateerd (Elzinga 1976).
Hoewel de halsband in datzelfde jaar door 'de
familie' Van Sminia is geschonken, achten wij het
heel goed mogelijk dat hij wel tot haar bezit
behoorde en door de familie bij de overdracht
van het legaat in 1890 daaraan is toegevoegd.
Ook andere jachtattributen van de Van Sminia's
zijn in die jaren aan het Fries Genootschap
(= Fries Museum) geschonken.
Rest nog de vraag of dergelijke halsbanden
inderdaad door jachthonden werden gedragen.
Dit is wel het geval: afgezien van de rijke
uitvoering van dit exemplaar, was dit model
halsband nl. niet ongewoon. Nog onlangs kwam
bv. in het Friese IJlst temidden van een 17de en
18de eeuwse context een klein, kennelijk in
massaproductie vervaardigd pij paarden
jachthondje te voorschijn, dat eenzelfde breed
type halsband om heeft. De foto (afb. 4) van dit
in een uit twee helften bestaande vorm gegoten,
vrijwel zeker als eenvoudig speelgoed bedoeld

beeldje, dat thans nog slechts 4.5 cm hoog is, laat
dat duidelijk zien. Natuurlijk is dit voorbeeld met
meer imposante aan te vullen, maar het moge in
dit geval voldoende zijn.
G. Elzinga
Leeuwarden, Fries Musem
december 1976

Rijpaarden beeldje uit ±1700
van een jachthond, gevonden te
IJlst (Fr.) 1976. Fries Museum, inv.nr. FM I976-X-12.
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Indiae Batavorum

Scheepjesgulden 1802
(afslag in goud) Vz. driemaster
Deze scheepjesguldens zijn geslagen te Enkhuizen, met muntteken ster.
In eerste instantie bestemd voor
circulatie in Kaap de Goede Hoop,
maar wegens de Britse bezetting
aldaar ziin zij naar Batavia doorgezonden, waar zij uiteindelijk in
circulatie kwamen.
Deze gouden afslag is UITERST
ZELDZAAM.

Munten verzamelen.
Een boeiende vorm van sparen.
De geschiedenis van Nederland wordt voor een groot
deel in munten weerspiegeld. Dat maakt munten
verzamelen tot een boeiende bezigheid.
Daarnaast is het een mooie vorm van sparen. De
waarde wordt onder meer bepaald door kwaliteit, zeldzaamheid en varianten.
De Nederlandsche Middenstandsbank heeft ervaren
numismatische experts. Zij volgen alle ontwikkelingen
nauwlettend. Daarom krijgt u bij de NMB betrouwbare
adviezen.

Nieuwe katalogus'Nederlandse
Overzeese Gebiedsdelen!
Een fraaie katalogus van ca. 120 pagina's met o.m.
munten uit scheepswrakken, Spaanse munten en een
unieke lijst dubbele wapenstuivers.
Hieraan toegevoegd is een fotobijlage met 32 pagina's
afbeeldingen en numismatische wetenswaardigheden.
Geïnteresseerden kunnen deze katalogus, waarvan de
oplage beperkt is, bestellen bij de NMB, afdeling
Numismatiek, Postbus 1800, Amsterdam.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee. Probeer 't.

De muntslag in
Noord-Brabant door de
eeuwen heen (^/oo
Door A. T. Puister

11. Zevenbergen
Gedurende de woelige periode 1425-1433, waa.in
in Holland strijd werd gevoerd tussen gravin
Jacoba enerzijds en haar neef Philips van
Bourgondië anderzijds, nadat de laatste de
aanspraken op het graafschap Holland van
Jacoba's oom, de elect Jan van Luik, had
overgenomen, is de Hollandse munt tijdelijk
alhier gevestigd geweest en is er gemunt
vermoedelijk van 1428 tot 1433 door:
a. Philips de Goede C^ 1467)
1. Gouden schild; v.d.Ch. XII.3
V.Z.: vorst op zetel, met wapenschild
+ PHS DVX BVRG COM FLAD
HES HOL Z
K.Z.: gebloemd kruis in vierpas
X XPC VINCIT XPC REGNAT
XPC IMPERAT
2. Half gouden schild; v.d.Ch. X111.5
V.Z.: als 1
+ PHS DVC BVRG COM FLAD
HES HOL Z
K.Z.: als 1
X XPC VINCIT XPC REGNAT
XPC IMPERAT
* 3. Gouden Pieter; JMP 46 (1959) p. 65
(pi. V111.99)
V.Z.: St. Pieter boven 5-veldig wapenschild
+ PHS DVX BVRG BRAB LIMB
ZZ

K.Z.: kort gebloemd kruis met roosje in het
hart
+ PAX XPI MANEAT SEMPER
NOBISCVM

Gedurende deze onoverzichtelijke periode zijn er
niet alleen in Zevenbergen, doch ook te Namen
en Gent om allerlei politieke en monetaire
redenen stukken van dezelfde typen gemunt naast
gouden nobels en zilveren dubbele groten. Ook
voor Zevenbergen zijn deze laatste munttypen
genoemd, doch tot dusver niet teruggevonden.
De hier onder 1 en 2 genoemde stukken laten zich
van de andere onderscheiden door de zespuntige
ster als initiaalteken op de keerzijde. De gouden
Pieter onderscheidt zich door de ster als
initiaalteken, of als dit op beide zijden een kruis
is, door de eindtitulatuur 'ZZ'.

De munttypen
In de inleiding is reeds gesteld, dat Hagemunten
zelden originele typen voortbrachten, doch veelal,
ja zelfs als regel, zich toelegden op de fabricage
van elders geslagen populaire munttypen, die
willig in de geldmarkt lagen.
Na het catalogusgedeelte lijkt het derhalve
interessant enkele der typen iets nader te
beschouwen.
No. 2.a.l., de leeuwengroot, is een imitatie van
de Vlaamse groot, die onder Lodewijk van Nevers
in 1337 voor het eerst werd gelanceerd; tot
hetzelfde type behoort ook no. 7.a.4.
No. 3.a.l., een halve groot met een leeuw, is een
navolging van de stukken van graaf Willem V van
Holland, die in 1354 met de invoering van dit
type begon. Ook de nos. 7.a.5. en 7.a.l2. zijn
van dit type (eventueel onderdelen).
No. 3.b.l., een dubbele groot, plak, is een
navolging van het in 1365 door Lodewijk van
Male in Vlaanderen geïntroduceerde prototype.
Ook de nos. 7.a.l., 7.a.l0., 7.a.l4. en 8.a.3. zijn
van dit type. De nos. 7.g.l. t/m 6. zijn stuk voor
stuk zeer slaafse imitaties. Vooral de gouden
munten, navolgingen van Engelse voorbeelden,
blinken wat dit betreft uit en tonen dat nog
duidelijk in de opschriften.
De namen van de engelse koning en koningin
(Eduard, Elisabeth) en aanduidingen, dat ze op
hun voet (AD LEGEM) zijn geslagen, komen
onverholen voor. Ook de Bourgondische
kruisdaalder, in navolging van de Gelderse van
Philips II, had nauwelijks slaafser uitgevoerd
kunnen worden. De nos. 8.a.4. en 5., alsmede no.
9.a.l., gaan terug op een Vlaams voorbeeld van
Philips de Stoute, die ook de auteur is van het
type, waarvan no. lO.a.I. een navolging is.
Hoewel deze reeks voorbeelden, zelfs uit het
beperkte, hier behandelde materiaal, met nog
ettelijke voorbeelden zou kunnen worden
uitgebreid, hoop ik met de geciteerde duidelijke
gevallen van imitatie het verschijnsel voldoende te
hebben toegelicht.
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Genealogische gegevens
Voor vele, zo niet alle, der hier behandelde
heerlijkheden en heren kan men historische en
genealogische gegevens vinden in de literatuur,
vooral de oudere, waarnaar is verwezen.
Niettemin leek het interessant een tweetal
vereenvoudigde genealogische schema's te geven,
n.l. van het geslacht der Heren van Cuyk (I),
waaronder tevens Herpen en Ravenstein vallen,
en voor het graafschap Megen (II). Schema 1

verdriet, zoals kroniekschrijvers menen te weten).
De Limburgse goederen vererven dan op zijn
broer en zuster, Jan en Odilia van Salm, die in
1400 deze bezittingen verkopen aan Willem van
Gulik.
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vangt aan met Herman II van Cuyk, de stichter
van Grave. Na zijn kleinzoon wordt het Cuyksc
bezit over twee takken verdeeld, te weten de
oudste tak Cuyk en de jongere Herpen (waarin
later Ravenstein) met Oyen. De oudste tak sterft
uit met Jan IV, gedurende wiens regering ziin
voogd, Dirk van Horne Perweis, munt sloeg te
Grave.
De jongere tak splitst later nog eens in Herpen en
Oyen, waarvan Oyen uiteindelijk, via koop, aan
Reinoud van Gelre's weduwe, Maria van Brabant,
komt, zoals we hiervoor reeds zagen. Herpen
raakt op een gegeven moment in handen van de
erfdochter Maria, die in 1328 huwde met Jan van
(Sittard) Valkenburg-Borne. Hij was een telg uit
een jongere tak van hel geslacht Valkenburg en
bezat Sittard, Borne en Stein. Deze heerlijkheden
vererfden op zijn zoon Walraven, die via zijn
moeder ook de lager aan de Maas gelegen
heerlijkheid Herpen verkreeg en door zijn
huwelijk met Elisabeth van Arkel ook nog
Aspcren (waar hij een munt sloeg van hetzelfde
type als het hiervoor onder Herpen genoemde
stuk). Hij overleed kinderloos, evenals zijn
jongere broer Reinald, die hem opvolgde, waarna
de heerlijkheden in 1396 vererfden op hun neef
Simon van Salm. Tengevolge van de ten aanzien
van zijn partijkeuze verkeerd aflopende Kleefse
oorlog moest hij in 1397 Herpen en Ravenstein
afstaan aan Kleef. Het jaar daarop stierf hij (van
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Hendrik Dikbier 1

I
Hendrik Dikbier 11
1420-1430

I
H E N D R I K II ( t > 2 0 3 )
I
A l BI RT ( t 123-11

Jan 111 1359-1415

Diederika
•

SCHEMA
CUYK etc.

Jan 1 1285-132Ü

r
Dikbier 1430-1438
I
Jan V Dikbier 1438-1469
Jan l \

1
Flisabeih 1415-1420?
(kinderloos)

Schema II, \oor Megen, geeft ons een lijn van
Jan I, II en III en Elisabeth, die ca. 1420
kinderloos overlijdt. Haar opvolger wordt dan
een zoon van haar tante Diederika van Megen,
die met de Brabantse edelman Hendrik Dikbier
gehuwd was. Van Hendrik Dikbier jr. zijn geen
munten bekend, maar wel van diens opvolger(s)
Jan IV en/of Jan V Dikbier, die na Hendriks
dood de periode I430-I469 volmaken.
Jan V Dikbier verkoopt uiteindelijk het
graafschap Megen aan de Heren van Brimeu, van
wie KarcI \an Brimeu de bekendste is, en die op
zijn beurt het graafschap per testament vermaakt
aan zijn nicht Maria van Brimeu, die huwde met
KarcI van Croy, Prins van Chimay. Van deze
echtelieden zijn, zoals we zagen, munten bekend,
zij het dan dat ze buiten Noord-Brabant zijn
geslagen.

Afbeeldingen en beschrijvingen
De gegeven afbeeldingen zijn foto's op ware
grootte, verzorgd door het Koninklijk Penningkabinet naar stukken in zijn collectie, waarvoor
ik de directeur van dit instituut.
Prof. Dr. H. Enno van Gelder, bij deze mijn
hartelijke dank betuig.
Gepoogd is zoveel mogelijk van elke munt een
allieelding te geven, doch helaas was dit niet
steeds mogelijk. Deels doordat bepaalde stukken
te slecht van kwaliteit waren om te kunnen
worden gefotografeerd, deels doordat zij aan de
collectie ontbraken. In enkele gevallen is deze
lacune opgevuld met afbeeldingen in lijncliché,
ontleend aan de geciteerde literatuur.
De nummering van de afbeelding sluit aan op die
in de catalogus. Elk stuk wordt aangeduid met
twee getallen, gescheiden door een letter. Het
eerste getal duidt de muntplaats aan, zoals
hierboven genummerd, de letter de vorst of de
emissie en het laatste getal de plaats per vorst c.q.
emissie in deze catalogus. Zo is bijvoorbeeld
l.b.5. de koperen noodmunt van twee stuiver van
Breda.

De opschriften, in gothische letters, zijn
weergegeven in hoofdletters. Interpunktietekens
zijn onvermeld gelaten, doch initiaaltekens, als
regel een kruisje, zijn wel vermeld.
In de beschrijving is gebruik gemaakt van
aanduidingen als kort kruis, lang kruis en
middellang kruis. Deze aanduidingen hebben niets
te maken met de absolute lengte van bedoelde
figuren, doch zijn relatief en slaan op kruisen, die
respectievelijk geen enkel randschrift, alle
randschriften of alleen het binnenrandschrift
doorbreken.
Glad is het kruis genoemd, als er geen
versieringen zijn; gebloemd, indien het in
bloemranken of dgl. uitloopt, etc.
Aanduidingen als links en rechts zijn steeds
visueel gebruikt en niet heraldisch.
De nummers van de munten, die zijn afgebeeld,
zijn in de catalogus van een sterretje voorzien.

De literatuur
Bij elke munt is verwezen naar de, naar mijn
mening, heden ten dage voor de doorsnee
Nederlandse verzamelaar meest toegankelijke
literatuurplaats voor dat stuk. Hoewel dit veelal
ook tevens de oudste literatuurplaats zal zijn, is
dit niet steeds het geval.
De gebruikte afkortingen zijn:
v.d.Ch. = Prof. P. O. van der Chijs
De munten der voormalige hertogdommen
Brabant en Limburg; Haarlem, 1851.
Gebruikt voor: 's-Hertogenbosch a.l.
De munten der Leenen van de voormalige
hertogdommen Brabant en Limburg, enz.;
Haarlem, 1862.
Gebruikt voor: Grave (uitgezonderd b.2.),
Heusden, Megen (uitgezonderd a.3/6. t/m
9/18., b.l., f.1. t/m 4., g.3/5) en Ravenstein.
De munten der voormalige Graven en Hertogen
van Gelderland; Haarlem, 1852.
Gebruikt voor: Oyen (uitgezonderd a.1/5.)
De munten der voormalige graafschappen
Holland en Zeeland, e t c ; Haarlem, 1858.
Gebruikt voor: Geertruidenberg (uitgezonderd
b.2.) en Zevenbergen a.l/2.
D = A. Delmonte
De zilveren Benelux;
Uitgave: Jacques Schulman N.V., Amsterdam,
1967.
Gebruikt voor: Megen f.1 t/m 4.
v.G. = Dr. H. Enno van Gelder
De Nederlandse Noodmunten Van De Tachtigjarige Oorlog; Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf, 's-Gravenhage, 1955.
Gebruikt voor: Breda (uitgezonderd c l . )

v.G.H. = Dr. H. Enno van Gelder en
Marcel Hoc
Les Monnaies des Pays-Bas Bourguignons et
Espagnols 1434-1713; Uitgave: Jacques
Schulman N.V., Amsterdam, 1960.
Gebruikt voor: Breda c l en 's-Hertogenbosch
(uitgezonderd a.l.).
Geuzenpenning = De Geuzenpenning driemaandelijkse uitgave van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde en
van de Vereniging voor Penningkunst.
Gebruikt voor: Megen g.5.
J.M.P. = Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
Uitgave: Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde, Amsterdam.
Gebruikt voor: Geertruidenberg b.2., Megen
a.6/7/18., b.l en g.3., Oyen a.l.. Waalwijk
a.l. en Zevenbergen a.3.
R.B. = Revue de la Numismatique Beige
Gebruikt voor: Grave b.2.. Herpen a.l. en
Megen a.3/8/9.
R = Th. M. Roest
Essai de Classification des monnaies du Comté
puis Duché de Gueldre; Bruxelles, 1893.
Gebruikt voor: Oyen a.5.

•MUNTWISSELBANK' (gebouw Banque de Paris), Jansbinnensingel 19a, Arnhem, tel. 085-431052. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Op zaterdagen, zon- en feestdagen gesloten. Prachtige collectie munten en penningen.
Specialiteiten: Munten van het Kon. der Nederlanden, Provinciale 'nunten. Speciale gelegenheidspenningen (munten), Nederlandse steden. Eigen verzameling en wisselende kollekties. Toegang gratis. Voor bezichtiging totale
kollektie ineens door gezelschappen, gaarne vooraf telefonische afspraak maken. Lopen vanaf het station 5 è 10
min. Voor muntenverzamelaars zenden wij gaarne op verzoek nadere inlichtingen omtrent onze kollektie, prijzen,
etc.

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

Munten van Van Lanschot. Een uitmuntend idee
voor beleggers en verzamelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseerd zijn in een betrouwbare belegging
die tegelijkerlijd een fascinerende hobby is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze uitvoerige
prijslijsten.Wij sturen u deze gratis toe!

F. van Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoon (073) 153359.
's-Hertügenbüsch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught.

Kopergeld van de 4e
eeuw
De Genius-serie

(slot)

door W . K. de Briiijn

de voorzijde
Op de xoor/ijde \aii de nuniten staat
oineraiiderlijk een \orslenportret met
daaromheen naam en titels. Zoals reeds vermeld
is niel de/e miintherxorniing tevens een
opvallende nieuwe portretsiijl geïntroduceerd,
welke kort te \oren in Klein-A/ië tol ontwikkeling
was gekomen. Doordat de nadruk daarbij sterk
op de krijgshatiigheid en vastberadenheid komt te
liggen, hebben de portretten veel onderlinge
overeenkomst en gaat het element van
persoonlijke gelijkenis in belangrijke mate
\erloren. Dit laatste verschijnsel wordt met het
verstrijken \ a n de decennia steeds markanter. In
de beginperiode is althans bij een deel der munten
nog wel verschil in portret te zien. De overeenkomst in de portretten wordt met name zo sterk
door de bijna vierkante vormgeving, de
kongeknipte hoofdharen, de identieke korte volle
baarden en de massieve kaken en nekken.
Verschil komt meestal alleen naar voren in de
vorm en plaatsing van ogen, neus en mond.
De vorstenportretten zijn in overgrote meerderheid in de vorm van het hoofd naar rechts met
lauwerkrans. De stukken van Alexandria,
Cyzicus, Heraclea, Nieomedia, Serdica, en
Thessalonica hebben zonder uitzondering deze
vorm. Die van Antiochia, Aquilea en Siscia op
één enkele uitzondering na eveneens. Bij de
andere muntplaatsen overheerst deze vorm
voornamelijk in de vroege emissies. In het
bij/onder de Westelijke muntplaatsen echter
vertonen een grote portretvariatie. Hier
overheersen borstbeelden, in allerlei vorm,
gedrapeerd, met kuras, gehelmd alsmede met
toegevoegde attributen als speer en schild,
arendscepter, een Victoria op een globe, knots en
leeuvvcnhuid in tal van combinaties en variaties.
Een van de variaties is voorts dat hoewel het
hoofd normaal naar rechts gekeerd is het
borstbeeld half van achteren wordt gezien,
anderen zijn die waarbij het portret naar links is
gericht en (schaars) die waarbij de vorst in een
staatsiegewaad is gekleed, waarbij dan bij
voorbeeld attributen als palmtak en mappa of
scepter horen. Treveri kent zo meer dan 20
varianten, laigdunum /cll's ver over de .10.
Heel incidentcel en /eer / e l d / a a m is het voorkomen van dubbelporlrellen. Bekend zijn die van:
Diocletianus en Maximianus (Treveri)

('onsiantius en Cïalerius
Treveri
Maximianus en Hercules
ScvcMiscii Maxiiniiuis
(l.ondinium)
Icn aanzien van de tcksi valt ook een zeer grote
verscheidenheid te melden. Zoals gebruikelijk is
naam en liiulatuur vooral in de eerste emissies
van de betrokken vorsi zeer uitvoerig en worden
de/c geleidelijk aan meer en meer ingekort
naarmate de betrokkene langer aan het bewind is.
In etappen bv. teruglopend van IMP C
D I O C L E T I A N U S P F AUG tot
D I O C L E T I A N U S AUG of van FL VAI.
C O N S T A N T I U S NOBIE C A E S tot
C O N S T A N T I U S N C. Incidenteel komen echter
ook sierk afwijkende teksten voor als bv.
VIRTUS DIOCLETIANI AUG of D N
M A X I M I A N O P F S A U G . Alleen op de
stukken van Londinium vallen zo al 70
verschillende tekstvarianten aan te wijzen.
Stukken van de Genius-serie zijn geslagen op
naam van 10 vorsten. Van 5 daarvan eerst als
caesar en later na hun verheffing als augustus.
Aangezien de Augustus Maximianus na zijn
aanvankelijke abdicatie weer terugkeert tot het
keizerschap kunnen de op zijn naam geslagen
stukken eveneens in twee perioden verdeeld
worden nl. als augustus en later als senior
augustus. Tenslotte bestaat er een (zeldzaam) stuk
van Diocletianus geslagen na zijn abdicatie met de
tcksl D N D I O C L E T I A N O AETER AUG (voor
eeuwig augustus).
De reeds genoemde 1572 varianten zijn als volgt
verdeeld over de vorsten:
Diocletianus
Augustus 238
Senior ,,
1
Maximianus
Augustus 260*
,,
Senior ,,
34**
Constantius I Caesar
252
Augustus 30***
Galerius
Caesar
196
Augustus 98****
Severus II
Caesar
24
Augustus 17*
Maximinus II
Caesar
88*
Augustus 71
Constantinus I
Caesar
75**
Augustus 85
Licinius I
99
Maxentius
I
Domiiitis Doniitianti
3
* = incl. 2 kwart folies; ** = incl. 1 halve follis;
*** = incl. 3 kwartfoiles; **** = inci. I kwartfollis.
(Domiiius Domitianus was een usurpator die
gedurende een korte tijd ongeveer gelijk met de
nninthervorming in Alexandria aan de macht was).
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De keerzijde

De beeldenaar op de keerzijde is grotendeels
volgens standaardtype nl. de Genius van het
Romeinse volk (een mannenfiguur) staand naar
links. Op het hoofd een korenmaat (modius),
ongekleed behoudens een op de schouder
hangende korte ruitermantel (chlamys), in de
uitgestoken rechterhand een kleine offer.schaal
(patera) waaruit soms een straaltje vloeistof valt
en in de linkerarm een hoorn van overvloed
(cornucopiae).
Naast deze basisvorm komen een aantal varianten
voor zoals:
- In plaats van de modius een muurkroon op het
hoofd (zogenaamd getorend) (Londinium,
Lugdunum, Treveri)
- In plaats van de chlamys een lendcdock (Londinium, Lugdunum, Treveri)
- De twee vorige gecombineerd (Londinium,
Lugdunum, Treveri)
- Een altaar links onder Aquilea, Cyzicus,
Lugdunum, Roma)
- Een arend links onder (Alexandria, Antiochia,
Cyzicus, Heraclea, Nicomedia)
- In plaats van de patera een Serapiskop in de
rechterhand (Alexandria)
- In plaats van de patera een Solkop in de
rechterhand (Antiochia)
- In plaats van de patera een Victoria in de
rechterhand (Antiochia)

Wat de tekst betreft zijn eveneens een aantal
belangrijke verschillen te vermelden. De basistekst
luidt CiENIO POPULI ROMANI (de genius of
beschermgeest van het Romeinse volk). De enige
twee muntplaatsen die uitsluitend deze basistekst
hanteren zijn Roma en Ticinum.
De Westelijke muntplaatsen Londinium,
Lugdunum en Treveri hebben vanaf 307 de
verkorte tekst GENIO POP ROM, dil is het
gevolg van de kleinere diameter van de munten in
verband met de reductie in dat jaar. Arelate en
Ostia, waar dit type pas laat is geslagen kennen
14

uitsluitend deze verkorte tekst. Treveri kent ook
nog de (zeldzame) tussenvorm GENIO POPULI
ROM (eveneens in 307).
Cyzicus maakt van meet af aan onderscheid
tussen augusti en caesares. Als de vorst augustus
is wordt de basistekst gebruikt, is hij caesar dan
luidt de tekst GENIO AUGG ET CAESARUM
NN. Alleen in 308 wordt de basistekst eenmaal
gebruikt voor Maximinus, die toen nog caesar
was (mogelijk een vergissing samenhangend met
de hierna genoemde vernieuwing).
Alle hier nog niet genoemde muntplaatsen
alsmede Cyzicus gaan in de jaren 306/311 over op
gewijzigde teksten, die meer de nadruk leggen op
de eniitlerendc vorsten persoonlijk. De
verhouding tussen de Tetrarchen en waren in deze
periode al niet meer zo best en de onderlinge
verdeeldheid tussen de vorsten nam toe. GENIO
CAESARIS komt voor op munten van
Alexandria, Antiochia, Cyzicus, Heraclea,
Nicomedia, Serdica, Siscia en Thessalonica.

GENIO AUGUSTI op munten van deze acht
alsmede van Aquilea. GENIO IMPERATORIS
op munten van Alexandria, Antiochia, Cyzicus en
Heraclea. In het algemeen wordt GENIO
CAESARIS gebruikt voor caesars en GENIO
AUGUSTI voor de augusti. Er zijn,echter een
aantal gevallen (slordigheden?) waar de
combinatie niet klopt. Zulke zijn bekend van
Heraclea en Serdica (Maximinus II) alsmede van I
Siscia (Maximinus II, Constantinus I, Galerius en
Liciniusl) steeds echter naast stukken waar de
combinatie wel goed is. GENIO IMPERATORIS
wordt alleen voor de augusti gebruikt.
Naast munten met GENIO CAESARIS is van
Antiochia een stuK van Constantinus I bekend
met de tekst GENIO FIL AUGG (308/9), deze
interes.saute afwijking (zoon van de augusti)
vindt plaats in de periode dat Constantinus I in
het Westen al als augustus erkend wordt maar in
het Oosten nog niet (307-309).
Tenslotte vallen nog te noemen de teksten
GENIO EXCERCITUS (genius van het leger)
(Antiochia 310) en BONO GENIO Pil
IMPERATORIS (goede genius van de plichtsgetrouwe veldheer) (Alexandria 311), alsmede het
feit dat in Nicomedia en incidenteel in Cyzikus
soms de letters CMH aan de tekst toegevoegd
worden, de laatste twee letters steeds verbonden,
voor welke letters nog steeds geen verklaring
gevonden is.

Zeldzaamheid en slotopmerkingen
< * « > > •

Voor wie geïnteresseerd is in het verzamelen van
de hier beschreven munten is enig inzicht in de
zeldzaamheid daarvan van betekenis. In de RIC
worden de stukken voorzien van een zeidzaamhcidsgradering in 8 categoriën. Het feit dat slechts
133 van de 1572 in de 4 hoogste zeldzaamheidsgraden vallen blijkt dat de munten over het
algemeen veelvuldig voorkomen (d.w.z. meer dan
25 exemplaren bekend). Aangezien eigenlijk alleen
musea bij het opbouwen van een collectie zo ver
in detail gaan als in de RIC wordt aangegeven ligt
de zaak voor verzamelaars, die letten op
elementen als muntplaats, vorst en hoedanigheid
daarvan, portrettype en meer markante voor- en
keerzijdevariaties zeer gunstig. Het is bepaald niet
moeilijk om in verloop van enkele jaren een
collectie op te bouwen die een redelijk beeld geeft
van de enorme variatie die de Genius-serie biedt.
Ook wat betreft de kwaliteit zijn er geen belangrijke
problemen aangezien deze munten regelmatig in
verzamelwaardige kwaliteit worden aangeboden.

Nieuwe muntvondsten komen zelfs vrij regelmatig
voor. Voor geïnteresseerden volgt hieronder nog
een samenvatting van de
zcidzaamheidsaanduidingen van de RIC, waarbij
de volgende normen zijn gehanteerd:

R' = uniek
R'' = tot 5 ex. bekend
R^ = tot 10 ex. bekend
R' = tot 25 ex. bekend
R = tot 50 exemplaren bekend
S =in vrijwel alle grote collecties aanwezig
C = in alle grote collecties aanwezig
C^ = in alle grote collecties ruimschoots aanwezig

c' c
Alexandria
Antiochia
Aquilea
Arelatc
Cyzicus
Heraclea
Londinium
Lugdunum
Nicomedia
Ostia
Roma
Scrdica
Siscia
Thessalonica
ricinum
Trcveri

S R

R2

R-

12
19
1

43
32
11

20
15
3

21 6
8 9
6 —

—
—

—

—

—

4
8
10

—
—
2

—
—
10

—
11

4
R

R5

3 3 1
2 — —
2 — —
— — 2 1
4 — — —
2 — — —
15 6 8 7
10 — 2 —

23 24 19
18 18
6
16 40 46
50 137 117
17
8
8 — — — —
4 — — — —
— 4
15 19 16 5 — — —
9
3
2 2 2 — —
21 25 41 5 2 — —
5 — — — — —
11
8
9
6 1 — — —
91 215 152 14 11 6 2

Totaal
109
85
23
3
70
48
146
326
33
8
57
18
94
26
24
502

77 365 545 452 73 28 21 11 1572
Samenvattend kan worden gesteld dat alleen al
deze eerste serie met het Genius type gezien de
mogelijkheid van het combineren van:
- 16 muntplaatsen
- 10 vorsten, waarvan 7 in twee hoedanigheden
- meer dan dertig portretvarianten
- talrijke tekstvariaties op de voorzijde
- 5 gewichtsreeksen
- circa 10 belangrijke varianten van de beeldenaar op de keerzijde en
- circa 10 belangrijke varianten van de teksten op
de keerzijde
voor velen een boeiend verzamel- en studiegebied
kan bieden.

Muntenhandel GRONINGANA
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten,
antieke prenten en kaarten,
ansichtkaarten,
boeken op elk gebied met een speciale afdeling numismatische
literatuur.
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jThessa

Belangrijkste literatuur:

Heraclea

TOELICHTING OP DE FOTO'S IN VOLGORDE VAN PLAATSING

- The Roman Imperial Coinage
(RIC) door C. H. V. Sutherland,
deel VI. Londen 1967.
- Idem deel VII. Londen 1966
doorP. M. Bruun.
- P. N. Schuiten, Die Römische
Münzstadte Trier, Frankfurt
a/M 1974.
- C.H. V.Sutherland. The
flexibility in the 'Reformed'
coinage of Diocletian in Essays
in Roman Coinage. Oxford 1956.

no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vorsi
Maximinus 11 Caesar
Constaminus I Augustus
Maximinus II Augustus
Maximinus 11 Augustus
Domitius Domiiianus id.
Constantius I Augustus
Galerius Caesar
Galerius Caesar
Maximinus 11 Caesar
Diocletianus Augustus
Maximinus 11 Augustus
Licinius 1 Augustus
Maximinus 11 Augustus
Licinius I Augustus

Munfphais

Beetd keerzijde

Tekst keerzijde na het
woord GENIO

Her ac lea
Alexandria
Antiochia
Antiochia
Alexandria
Lugdunum
Ticinum
Cyzicus
Treveri
Alexandria
Cyzicus
Alexandria
Antiochia
Cyzicus

Basistype
met Serapis kop
met Sol kop
mei Altaar
mei Arend
met Altaar
Basistype
Basistype
getorend/lendedoek
met Arend
Basistype
Basistype
met Altaar
Basistype

Caesaris
Populi Romani
August!
Imperaioris
Populi Romani
Populi Romani
Populi Romani
Augg ei Caesarum N N
Pop Rom
Populi Romani
Imperatoris
Imperatoris
Exercitus
Augusti CMH

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEEen 1880

'MAqSON TUATT s.a.
Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tél.: 742-86-01
R. C. 70 1343

MONNAIES, MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • V E N T E • E X P E R T I S E • O R G A N I S A T I O N DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et de foumitures numismatiques sur demande
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5 EEUWEN BOEKDRUKKUNST

^ S ^
Ter herdenkin-g van de Bijbel/Boekdrukkunst worden er in verschillende
plaatsen van ons land tentoonstellingen georganiseerd. De stad Deventer
biedt reeds eind mei verschillende attrakties, en heeft van 1 t/m 11
september 1977 een tentoonstelling over Richard PAFFRAET, de man die
zich in 1477 te Deventer op de drukkunst toelegde. Ter gelegenheid van
dit heugelijk feit worden er naar voorbeeld van de vroegere Snaphaanschelling van de stad Deventer gedenkmunten geslagen bij de Rijks Munt en wel
in de volgende aantallen en nominaties:
10.000 Duiten in Tombak, maximaal 3.500 Schellingen in Zilver en 400
Dukatons in Goud. Allen 30 mm in doorsnede.
De Duiten zullen verkrijgbaar zijn bij de VVV Stationsplein 2 te Deventer.
De edele metalen kunnen uitsluitend door inschrijving verkregen worden.
De prijzen zijn als volgt:

1
1
1
1
1
1

Duit in Tombak
Schelling in Zilver
Dukaton in Goud
etui met 4 duiten en 1 Sclielling
etui met 1 Dukaton en 1 Schelling
etui met inhoud 3 nominaties

/

6 45^375,—
f 71,M20,—
M25,—

Door overmaking van het totaalbedrag der gewenste munten + f6,50
voor porto en verpakkingskosten op rekening 66.01.12.299 van de Ned.
Mid. Bank te Deventer, kunt u intekenen vóór 1 juni 1977 op deze
munten, die behoudens stagnatie bij de Rijks iVlunt, eind juni zullen
verschijnen.
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schellingen (dit geldt trouwens ook voor andere
muntsoorten) over de periode 1680 t/m 1683
achterbleef bij de produktie van de Kampense
Munt. Waarschijnlijk is dit een gevolg geweest
van persoonlijke omstandigheden van de
muntmeester Gerrit van Romundt, die in de eerste
helft van 1684 (datum onbekend) overleed.
Kampense staten-schellingen komen dan ook
vaker voor dan Zwolse; er zijn er van alle
jaartallen uit bovengenoemde periode bekend.

Een uiterst zeldzame
staten-schelling van
Zwolle 1682
Door de oorlog van 1672 kwam het werk in de
munthuizen in Gelderland, Utrecht en Overijssel
door vijandelijke bezetting stil te liggen.
Vrijwel onmiddellijk na de Vrede van Munster in
1673 werd in de belrokken provinciale en
stedelijke munthuizen het werk hervat. Zo werden
in Overijssel naast generaliteitsmunten ook veel
kleine stukken geslagen, zoals schellingen en
dubbele stuivers, waarbij Kampen en Zwolle veel
opzien baarden door de uitgifte van vooroorlogse
en ais ontoelaatbaar geachte schellingen met de
Rijksadelaar en met de naam van de keizer van
het Heilige Roomse Rijk.
Op aandringen van de Generaalmeesters van de
Munt werden zij door de Staten-Generaal
verboden, waarna beide steden in 1680 overgingen
tot invoering van het type met de geharnaste
ruiter naar voorbeeld van de Overijsselse
provinciale Munt, die met de aanmaak van deze
z.g.n. statcn-schellingen in 1679 al was gestart,
met dien verstande, dat de aanmaak van Zwolse

B. A. SEABY L T D .

Vz. Geharnaste ruiter naar rechts; Zwols wapen
eronder, (rozet) VIGILATE ET
- ORATE 1682
Kz.: Gekroond wapen met klimmende leeuw
naar links, het Zwolse wapen aan een lint vasthoudend. Ter weerszijden de waarde 6 - S. MON
NOV ARG CIV ZWOL
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(Blijkens de in 1693 geplaatste klop behoort deze
schelling tot de niet-gereduceerde).
Ten aanzien van de Zwolse staten-schellingen
vertoont de jaartallenreeks in de Nederlandse
literatuur hiaten. Besier (1) noemt alleen de jaren
1680 en 1681, Verkade (2) en de Vries (3) noemen
de jaren 1680 en 1683, evenals de
Zonnebloemcatalogus (4) dat doet.
Opvallend daarbij is het volledig ontbreken van
het jaartal 1682, terwijl er geen formele redenen
bekend zijn, waarom in dat jaar in Zwolle geen
schellingen geslagen zouden zijn. Er is wel
uitvoerig gesproken over staking van de
payementsslag, maar tot een verbod is het niet
gekomen. In de meeste, hoewel niet alle,
Nederlandse munthuizen zijn in 1682 wel
schellingen aangemaakt.
De enige, die van een continue aanmaak van
Zwolse scheüingen over de jaren 1680 t/m 1683
(dus impliciet 1682) melding maakt, is drs. (thans
prof. dr.) H. Enno van Gelder (5).
De juistheid van deze melding wordt aangetoond
door een tweetal Zwolse statenschellingen, die mij
thans bekend zijn; het boven afgebeelde
exemplaar uit eigen collectie en één exemplaar uit
de collectie van het Koninklijk Penningkabinet te
Den Haag. Dit laatste stuk is van andere stempels
dat het afgebeelde stuk. Op de wapenzijde staat

ZWO, terwijl op de andere zijde de stand van de
ruiter ten opzichte van het omschrift afwijkt.
Met de aanwezigheid van deze beide stukken en
met de reeds bekende gegevens kan de jaartallenreeks 1680 t/m 1683 voor wat betreft de Zwolse
staten-schellingen als compleet beschouwd
worden.
(1) Mr. L. W. A. Besier: De muntmeesters en
hun muntslag 1574-1813. Utrecht, 1890.
Rotterdam, herdruk 1972.
(2) P. Verkade: Muntboek bevattende de Namen
en Afbeeldingen van munten, geslagen in de
zeven voormalig Verenigde Nederlandsche
Provinciën. Schiedam, 1848. (fotografische
h.Tdruk 1967).
(3) P. Ch. de Vries/Dr. H. J. van der Wiel:
Muntboek van de Staten 1576-1795. Rotterdam,
1965.
(4) Uitgeverij Zonnebloem: Catalogus van de
zilveren munten geslagen door de Zeven
Provinciën der Verenigde Nederlanden 1576-1795.
Deel 2. Amsterdam, 1974.
(5) H. Enno van Gelder: Munthervorming
tijdens de Republiek 1659-1694. Amsterdam, 1949.
J. C. van der Wis
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De klop *Soumenep'
Vrij regelmatig worden in de munthandel en
veilingcatalogi munten aangeboden, waarbij
vermeld wordt; 'met klop Soumenep'.
Zonder verdere aanduiding is het onbekend welke
klop bedoeld wordt en het is ook nog de vraag of
de klop wel uit Soumenep stamt.
Wel kan gezegd worden dat de bedoelde kloppen
in het voormalige Nederlands Indië op de munten
zijn aangebracht.
In een verzameling van de munten welke daar
circuleerden, horen deze geklopte munten dan
ook zeker thuis.
Dat naast de speciaal voor de koloniën
vervaardigde munten ook vele andere van
Nederlandse, maar ook van vreemde oorsprong in
Indië gangbaar waren is uit de literatuur
voldoende bekend.
Het verzamelen van munten met de hier bedoelde
kloppen geeft een interessant beeld van deze
muntcirculatie, waarbij men tevens de zekerheid
heeft dat de betreffende munt daar werkelijk
geweest is.
Om wille van de duidelijkheid zijn alle kloppen 2
maal vergroot weergegeven.
De foto's I-IV en V zijn gemaakt van munten in
mijn verzameling. De afbeeldingen II en III zijn
overgenomen uit het boek van Netscher en v.d.
Chijs.
Foto I: Hier zijn twee munten afgebeeld met een
klop welke zeker van Soumenep afkomstig is,
daar dit duidelijk leesbaar (in arabische letters) de
tekst van de klop is. Soumenep was een
regentschap op het eiland Madura.
Netscher en v.d. Chijs zeggen over deze klop o.a.
(blz. 158).
'De Sumanapsche Regenten hebben, voor zoo ver
ons bekend is, nimmer muntregt gehad of

uitgeoefend. Evenwel hebben zij hun stempel
geslagen op reeds gangbare munten. Wanneer dit
een aanvang heeft genomen, hebben wij niet
kunnen nagaan; de tegenwoordige Sumanapsche
hoofden en beambten schijnen niet rond voor de
zaak te willen uitkomen. Zooveel is zeker, dat dit
stempelen reeds voor lang in zwang was.'
Voorts schrijven N. & v.d. Ch.; (Blz. 159).
'Men zegt, dat de in 1854 overleden SuUhan van
Sumanap, Pakoe Nata Ningrat, een niet
onaanzienlijk voordeel trok uit dit stempelen,
waarvoor hij natuurlijk liet betalen, onder
voorgeven, dat de stempel een waarborg was voor
de echtheid van de munt. Volgens mededeeling
van den ouden Raden Adipati Pringgo-lojo, die
gedurende vele jaren rijksbestierder van Sumanap
was, heeft genoemde Sulthan in 1818 of 1819
eene kommissie benoemd om het zilvergeld te
stempelen, daar er toenmaals veel valsch geld in
omloop was.
Aanvankelijk was de stempel eene bloem, maar
daar ook die werd nagemaakt, besloot de Sulthan
tot het doen stempelen met het woord Sumanap.'
De op foto I afgebeelde munten zijn z.g. Spaanse
Realen of Piasters, die in Indië 'Reaal Batou'
genoemd werden.
De linker munt is in Mexico geslagen in 1730 ten
tijde van PhiHps V (1700-1746). De andere munt
is eveneens in Mexico geslagen, maar ten tijde
van Philips IV (1621-1665).
Volgens N. & v.d. Ch. komt deze klop ook voor
op Ned. Indische guldens van 1822, Nederlandse
Rijksdaalders, Maria Theresia-daalders en Van
Coevorden zou een zoodanig gestempelde Ned.
Gulden van 1842 bezeten hebben.
Ook bestaan er gouden Tientjes met deze klop.
Afb. II: Dit is de door N. & v.d. Ch. en Millies
afgebeelde klop op een Ned. Generaliteits Gulden
van 1796. Deze klop is duidelijk anders dan de
voorgaande en ik ben het dan ook met Millies
eens dat hier gelezen moet worden
'Bandjar'. Millies meent op grond van deze
lezing dat de klop zou stammen uit Borneo.
Waarschijnlijk dacht hij daarbij aan
Bandjarmasin, maar er is ook een district
bekend met de naam Bandjar in de
Preanger-regentschappen op Java, aan de
Tjitandoeï.
Afb. III: Deze klop, welke door N. & v.d.
Ch. wordt afgebeeld, komt voor op een
Spaanse Reaal. De klop is niet geheel gelijk
aan de vorige, maar de tekst is wel gelijk.
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Foto IV: De hier afgebeelde klop wordt meestal
aangeduid met 'Klop haken van Soumenep'. De
afgebeelde munt is een halve Dukaton van
Holland, 1772. Deze klop zou de door N. & v.d.
Ch. genoemde bloem kunnen voorstellen, welke
later door de klop met 'Soumenep' werd
vervangen.
Daar de klop met 'Soumenep' meer voorkomt op
de oudste in Indië gangbare munten, zoals de
Reaal Batoe, terwijl deze klop met 'bloem' meer
op de modernere munten is te vinden, ben ik
geneigd aan te nemen dat deze klop een andere
oorsprong heeft dan Soumenep. Mij is echter
geen literatuur over deze klop bekend.

Andere kloppen welke toe te schrijven zijn aan
Ned. Indië zijn mij niet bekend, maar ik houd
mij voor verdere informatie gaarne aanbevolen.
Omdat de kloppen in het geheel niet zeldzaam
zijn en dus ook de munt waarop zij voorkomen
geen belangrijk hogere waarde geven, is het goed
mogelijk om een verzamehng van deze kloppen,
waarvan nog maar weinig bekend is, aan te
leggen.
J. Leyten

Foto V: Deze klop lijkt veel op de vorige, vooral
als zij zwak is geslagen. De tekening is echter veel
primitiever. De klop is ovaal, maar bij scheve slag
kan zij, evenals de vorige, hartvormig lijken. De
afgebeelde munten zijn alle zilveren Ropijen,
links-boven van 1785, midden-onder van 1766 en
rechts-boven 1796. Gezien de munten waarop
deze klop voorkomt is het vrijwel zeker dat zij in
Ned. Indië op de munten is aangebracht. Het
toeschrijven van deze en vorige klop aan
Soumenep, zoals in de munthandel gebruikelijk
is, lijkt mij onvoldoende bewijsbaar.

Literatuur
E. Netscher en Mr. J. A. van der Chijs. De munten van
Nederlandsch Indië. Den Haag 1863. Blz. 158-160.
H. C. Millies. Recherches sur les monnaies des
indigenes... Den Haag 1871. Blz. 55-56.
H. C. Millies. De munten der Engelschen voor den
Oost-Indischen Archipel. Amsterdam 1852. Blz. 108.
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Een merkwaardige
beeldenaar

aangetroffen. Zoals zovele gebruiksvoorwerpen
uit vroeger tijd worden deze planken veelvuldig
nagemaakt en voor wandversiering verkocht.

J. Fortuyn Droogleever

De hierbij afgebeelde vormen waren dus bedoeld
om suikeren munten te vervaardigen, die één- of
dubbelzijdig waren gevormd. Op de afbeelding
kan men er een indruk van krijgen met welk een
meesterschap de vormen zijr; gesneden. Op het
eerste gezicht lijken de 'stempels' nauwkeurig
gecopieerd, omdat in het algemeen de centrale
partij geheel in overeenstemming is met een
bestaande munt. Meestal is dit een duit, hoewel
ook andere munten als voorbeeld werden
gebruikt. Bij nadere bestudering van de vormen
blijken echter veel letters in het omschrift op een
verkeerde plaats te staan, of zij ontbreken geheel.
Soms ook is het omschrift van een geheel andere
munt. Zo bevindt zich een omschrift (met fouten)
van een Overijsselse duit op een vorm met het
Hollandse wapen. Het heeft weinig zin van alle
afgebeelde vormen de corresponderende munten
en de onjuistheden in de tekst op te sommen,
daar er bij deze suikervormen nimmer sprake is
geweest van imitaties, die met de voorbeelden
verwisseld zouden kunnen worden.
De numismatiek bereidt ons steeds weer
verrassingen op allerlei gebied en een - zij het
dan ook spiegelverkeerde - naamgenoot van ons
tijdschrift zal wel niemand in de inventaris van
een bakkerij hebben verwacht.

Dit bovenschrift slaat niet op ons nieuwe
tijdschrift, maar op een toevallige vondst in een
collectie speculaasvormen of koekplanken.
Bij het bewonderen van deze verzameling werden
op de achterzijde van enkele van de koekplanken
een aantal ondiep uitgesneden vormen, of liever
stempels, van bestaande munten aangetroffen, die
hieronder worden afgebeeld. De eigenaar van de
collectie, de heer J. J. Schilstra te Bergen vertelde
dat de planken, waarin vormen voor speculaas- of
taai-taai poppen werden gesneden, meestal aan
beide zijden werden bewerkt en dat bij smalle
planken in de achterzijde soms een ondiepe vorm
voor suikerwerk of dragant werd aangebracht. De
speculaaspoppen en ook het suikerwerk hadden
meestal een platte achterkant, maar sommige
poppen werden voor en achter gevormd,
waarvoor dan uiteraard twee met elkaar
corresponderende vormen dienen te worden
gebruikt. In de tegenwoordige tijd worden
speculaaspoppen en suikerwerk wegens de
arbeidsintensiteit bijna niet meer met dergelijke
vormen gemaakt, maar in de inventaris van oude
bakkerijen worden soms nog deze koekplanken
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{advertentie)

BASTIEN/DUPLESSY: Catalogue des Monnaies d'Or Flamandes de la Collection
Vernier. The 1958 catalogue of the collection, now brought up to date. 208 coins,
minutely described, including mintages and weights. 67 p., 15 pi., 1975 edition.
Cloth
B E S I E R , L. W . A . : De Muntmeesters en Hun Muntslag in de Provinciale en Stedeliike
Munthuizen van de Republiek der Verenigde Nederlanden, en van de Bataafsche
Republiek en in de Utrechtsche Munt van het Koningrijk Holland en tijdens de Inlijving bij het Fransche Keizerrijk (1574-1813). 132 p. Reprint.
Paper covers
CERCLE NUMISMATIQUE DU GRAND—DUCHE DE LUXEMBOURG: Dix Siècles de
Monnaies au Pays de Luxembourg: Catalogue des Monnaies Luxembourgeoises et
de celles des Fiefs de 1026 è 1968. All types illustrated. Gives full description,
including weight, dimensions, legend, etc., mintage figures (where known) and
estimated values. 152 p., 67 pi.
Paper covers
CHALON, R.: Recherches sur les Monnaies des Comtes de Namur. 146 + 24 p., 22 + 2
pi. Reprint.
Cloth
CHESTRET DE HANEFFE: Numismatique de la Principauté de Liège et de ses dépendences (Bouillon, Looz) depuis leurs annexions. 446 p., 54 pi., 1 map. With the
supplement. Reprint.
Cloth
: Numismatique de la Principauté de Stavelot et de Malmédy. 35 p., iv pi. Reprint.
Paper covers
DAALEN, J. P. J. A. M.: De Munten van het Graafschap Gronsveld. 38 p., 9 pi. (Now
out of print.)
Paper covers
DELMONTE, A.: Le Benelux d'Or/De Gouden Benelux. 207 p., 33 pi. A catalogue of the
gold coins struck in the territories of the former Northern and Southern Netherlands, giving degrees of rarity. French/Dutch text.
Cloth
: De Zilveren Benelux/Le Benelux d'Argent/The Silver Benelux. 320 p., 52 pi. A
standard work on all crowns, half-crowns, quarter-crowns and siege pieces struck
in the territories of the former Northern and Southern Netherlands, giving degree
of rarity. Dutch/French/English text.
Cloth
: Supplément au Benelux d'Argent/Supplement op De Zilveren Benelux/Supplement to The Silver Benelux. 60 pages of amendments and additions, 3 plates.
Paper covers
DUPRIEZ, Ch.: Les monnaies et essais monétaires du royaume de Belgique et du
Congo Beige (2 vol. broches de 425 p. + l vol. de 44 pi.) avec le complément et
suite par L. Bogaert: Les monnaies, essais monétaires, épreuves et refrappes du
Royaume de Belgique et du Congo Beige 1832-1970 (1 vol. broche de 193 p. et 13
planches). L'ouvrage complet.
Paper covers
FRERE, H.: Le Denier (du Xe au Xllle Siècle). 35 pages (stencillées). Louvain, Bibliothèquede rUniversité, 1973.
Paper covers
GAILLARD, V.: Recherches sur les Monnaies des Comtes de Flandre, depuis les
Temps les plus reculés, jusqu'au Règne de Robert de Bethune inclusivement.
144 + 3 0 p . , XXII pi. Reprintof thefirstvolume.
Cloth
GELDER, H. E. van: De Nederlandse Munten - Geschiedenis der Nederlandse Munten
vanaf 500 tot heden. (A history of the coinage of the Netherlands from A.D. 500 to
the present. Dutch text.) 272 p., illustrated. 6th edition, 1976.
Paper covers
GHYSSENS, J . : Les petits deniers de Flandre aux XII et XIII siècles. 184 p., 16 pi. 1971
edition.
Paper covers
HARPES, J.: Monnaies frappées è l'étranger par les princes régnants luxembourgeois,
les seigneurs et prélats de la maison de Luxembourg (1002-1425). 74 p., illustr.
Paper covers
MAGAIN, P.: Les Monnaies de Jean-Théodore de Bavière, Prince Evêque de Liège,
1744-1763.64 p., 4 pi. 1964 edition.
Paper covers
MEVIUS, J . : Speciale Catalogus van de Munten van het Koninkrijk der Nederlanden,
met Ned. West-lndië, Suriname, Curacao, Ned. Antillen. A priced catalogue of
Dutch coins, from 1806 to the present. 100 p. ill., 1977 edition.
Paper covers
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24

62.50

34.—

22.50
55.—

200.—
14.—
20.—

50.—

70.—

9.62

245.—
13.50

25.—

5.70
42.—

14.—
14.—

8.50

(advertentie)

DE MEY: Numismatic Pocicets (all give estimated values, except No. 6):
No. 1 Les monnaies des Duos de Brabant, vol. I (1106-1467). 72 p., illustr. + 1 pi.
2nded.,1974.
Papercovers
No. 6 Les Monnaies deReckheim. 109 p., illustr. 2nd ed.
Paper covers
No. 7 Les Monnaies des Dues de Brabant, vol. II (1467-1598). 125 p., illustr.,
2 pi. 2nd ed., 1976.
Papercovers
No. 8 DeZeeuwse Munten (1168-1798). 44 p., 6 pi.
Paper covers
No. 9 Monnaies Conventionelleset Monnaies de Nécessité Belges (1816-1918)
74 p., illustr. Lists about 160 items.
Paper covers
No.11 Les Monnaies deNamur. 104 p., illustr., 2 pi.
Paper covers
No.12 Les Monnaies deGaule Belgique. 100 p., 5 pi.
Paper covers
No.13 DeMunten van Overijssel (1578-1796). 53 p., illustr.
Paper covers
No.15 Les Monnaies des Princes Evêques de Liège (1482-1792), tome II. 133 p.,
illustr.
Paper covers
No.16 De Munten van de Graven van Vlaanderen, deel I. 108 p., illustr., 2 pi.
Paper covers
No.18 Les Monnaies de Brabant, vol. Ill (1590-1790). 147 p., 2 pi.
Paper covers
No.20 Les Monnaies du Tournaisis. 107 p., illustr.
Paper covers
MOLEN, S. J. van der: Wat Friese Munters sloegen. 104 p., illustr.
Cloth
SCHOLTEN, C : De Munten van de Nederlandse Gebiedsdelen Overzee/The Coins of
The Dutch Overseas Territories, 1601-1948.
New edition still in preparation.
SCHULMAN, J . : Handboek van de Nederlandse Munten van 1795-1975. The standard
work on all the modern Dutch coins.
Cloth
SERRURE, R.: Dictionnaire Géographique de l'Histoire Monetaire Beige. A brief
history of various mints and cities. 340 p., 6 pi. Reprint.
Cloth
: Limitation des Types Monétaires Flamands depuis Marguerite de Constantinople jusqu'è l'Avènement de la Maison de Bourgogne. 68 p. with 127 line
drawings in the text. Reprint.
Paper covers
TIJDSCHRIFT van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt en Penningkunde, 1893 t / m 1902, met Index. Compleet.
Niet gebonden
VERKADE, P.: Muntboek bevattende de namen en afbeeldingen van munten geslagen
in dezeven voormalig vereenigde Nederlandsche Provinciën, sedert den Vrede van
Gent tot op onze tijd (1648). 214 p., 228 pi. Reprint of the Standard reference work,
with the text reduced in size but the ca. 2000 illustrations still full size.
Paper covers
WEILLER, Raymond, Les monnaies Luxembourgeoises. II couvre toutes les emissions
du Duché et du Grand Duché, depuis les origines jusqu'è nos jours et remplacera
les travaux de Bernays et Vannerus, déjè anciens. Le volume comportera environ
300 pages de texte et 40 planches. Le travail est destine è la fois è satisfaire les
exigences de I'historien, du numismate scientifique, du collectionneur el de
I'amateur.
Reliuretoile, en preparation
WIESE, Drs. W. F. G.: DeWestfriese munt. 32 p., illustr.
Paper covers
ZONNEBLOEM: Catalogus van de zilveren munten geslagen door de Zeven Provinciën
der Verenigde Nederlanden 1606-1795:
— deel 1: Holland, West Friesland, Zeeland & Utrecht. A priced, illustrated catalogue of silver coins. 3rd ed.
Paper covers
— deel 2: Gelderland, Overijssel, Friesland & Groningen. A priced, illustrated
catalogue of silver coins. 3rd ed.
Paper covers
— Catalogus van de Koperen munten geslagen door de Zeven Provinciën der Verenigde Nederlanden, 1546-1795. A priced, illustrated catalogue of copper
coins. 3rd edition.
Paper covers
— Catalogus: Munten van de VOC en van Nederlands Indie. A priced, illustrated
catalogue of the coins of the Dutch overseas territories. 2nd edition.
Paper covers
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(advertentie)

PENNINGEN/MEDALS
HOYDONCK, E. van: Jacques Wiener (1815-1899) - Médailles, Jetons. 233 medals and
62 jetons of this famous medallist described and illustrated. 1972 edition.
Paper covers
POLAK, A. Joodse Penningen in de Nederlanden (Jewish medals in the Netherlands).
80 p., 26 pi. 1958 edition.
Paper covers
SCHAU- und DENKMUNZEN welche unter der glorwurdigen Regierung der Kaiserinn
Köninginn Maria Theresia gepraget worden sind. / Médailles frappées sous le
Regne Glorleux de l'lmpératrlce Reine Marie Thérese. (Medals and talers struck
during the reign of Empress Maria Theresia). 422 p., 291 illus. Reprint of the
Vienna 1782 edition.
Cloth
WEILER, Jhr. Ir. A. C. von: Koninklijke Begeer: Penningen geslagen of gegoten In de
jaren 1935-1960. 177 p., Illustr.
Cloth
: Koninklijke Begeer, Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975. 130
p., ill. in text.
Cloth

33.—
18.—

52.—
35.—
35.—

ERETEKENEN / DECORATIONS
BAX, W. F.: Ridderorden, Eretekenen, Draagtekens en Penningen betreffende de Weermacht Van Nederland en Koloniën, i813-heden. (Jaarboek van Munt- en Penningkunde 1932, 33, 34, 36 & 40). Integrale herdruk 1973 met toestemming van het
Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
(This is a reprint of the standard work, in Dutch, on Dutch military decorations
from 1813 until about 1940. 248 pages).
Cloth

33.

GEWICHTEN/WEIGHTS
ZEVENBOOM/WITTOP-KÖNING: Nederlandse Gewichten: Stelsels, IJkwezen, Vormen, Makers en Merken. (Dutch scales and weights). 255 p., 9 pi. 2nd revised
edition, 1970.
Papercovers

21.—

BANKBILJETTEN / PAPER MONEY
J. MEVIUS en F. LELIVELT: De Nederlandse Bankbiljetten van 1814 tot heden. 144 p.,
with prices.

19.20

A. G. van der Dussen b.v. Hondstraat 5 - Maastricht
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THAILAND:
1 Baht 1977; koper-nikkel; 0 25,2 mm; 7,35 gram
(afb. 2).

ITALIË:
200 Lire 1977; bronzital; 0 20,4 mm.
In verband met de voortdurende inflatie in Italië
is de behoefte ontstaan aan een nieuwe pasmunt
van 200 Lire. Bronzital is een legering van koper,
nikkel en aluminium, die voor het eerst in 1939
gebruikt werd voor munten van koning Victor
Emanuel lil.
Het ligt in de bedoeling in eerste instantie 50
miljoen exemplaren aan te munten.
MEXICO:
10 Pesos 1976; zilver 720/1000; 0 39 mm; 27,77
gram.
Herdenkingsmunt op de ambtsaanvaarding van
president José Lopez Portillo op 1 december
1976.
De 1- en 5-Centavo(s) stukken zullen worden
ingetrokken, aangezien de vervaardigingskosten
meer bedragen dan de nominale waarde, die ze in
de circulatie vertegenwoordigen.
SOEDAN:
10 Ghirsh 1976; koper-nikkel; 0 27,8 mm; 10 gr
5 Ghirsh 1976; koper-nikkel; 0 23,7 mm; 5,08 gr
2 Ghirsh 1976; koper-nikkel; 0 20 mm; 2,94 gr
10 Milliemes 1976; messing; 0 25,5 mm; 5,13 gr
5 Milliemes 1976; messing; 0 21,5 mm; 3
gr
Het betreft hier een nieuwe serie FAO-munten,
waarvan op de voorzijde het staatswapen
geflankeerd wordt door twee korenaren. De
keerzijden zijn gelijk aan de Yeomannrs. 47, 46,
45, 51 en 48.
SIERRA LEONE:
2 Leones 1976; koper-nikkel; 0 30 mm; 7-kantig;
13,5 gram.
Het betreft hier wederom een FAO-uitgifte (afb.
1).
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WEST-SAMOA:
1 Dollar 1977; koper-nikkel; 0 38 mm; oplage
25.000 stuks.
Herdenkingsmunt op het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth II.
Gezien de geringe oplage ten opzichte van het
bevolkingscijfer (ca. 3 miljoen inw.) en een
geforceerde uitgiftekoers van 3 Dollars, kan hier
gesteld worden, dat de functie van betaalmiddel
totaal vervaagd is en het predikaat 'pseudomunt'
van toepassing verklaard kan worden. De munten
worden eveneens in zilver (6000 exn) uitgegeven in
'proof' ( = met gepolijste stempels op gepolijste
muntplaatjes geslagen), hetgeen niet verward mag
worden met ons woordje 'proef' (proeve,
proefslag) (afb. 3).

Vanderpijpen, W., Un ange d'or unique frappe k
Valenciennes, La vie numismatique, 1977, p. 20-21.
4. Latere tijd
Colaert, M., Un trésor de monnaies d'or du XVIe siècle
trouvé a Malines, Revue beige de numismatique, 1976,
p. 153-165.
Van Keymeulen, A., Deux ecus Philippe de Maastricht
acquis par le Cabinet des Médailles de Bruxelles, La vie
numismatique, 1977, p. 18-19.

Tijdschriften
1. Algemeen
Datov, J., Schiller in Numis, Geldgeschichlliche
Nachrichten, 1977, p. 17-19.
2. Antieke munten
Bodenstedt, F., Satrapen und Dynasten auf phok.ïischen
Hekten, SchweizerMürzblütter,
1976, p. 69-75.
Mathisen, R. W., Ancient sources on the mining and
refining of gold and silver during Roman times, Journal
of the Society for Ancient Numismatics, Vol. VII, p.
58-64; Vol. VIII, p. 14-16 (wordt nog vervolgd).
O'Reilly, D. F., The eagle between banners on Roman
coinage, 5.^4.^, Vol. VIII, p. 9-19.
Schuiten, P. N., Die frührömischen Münzen,
Geldgeschichlliche Nachrichten, 1977, p. 5-15.
3. Middeleeuwen
Dhénin, R. et M., Offrandes a Saint Druon (XVe-XVle
siècles). Revue beige de numismatique, 1976, p. 99-131.

5. Moderne tijd
Jennes, M., De numismaten J. B. van der Straelen en
F. Verachter over de Antwerpse noodmunt van 1814,
Revue beige de numismatique, 1976, p. 133-152.
Manville, H. E., Silver Tradesmen's Countermarks in
Museum Collections: The Birmingham City Museum
Art Gallery, The Numismatic Cirt^lar, Vol. LXXXIV,
1976, p, 362-365, 411-414, 457-458.
Rougemont, D. de, Un coin de la Compagnie des Indes
Néerlandaises au Musée de Neuchatel, Schweizer
Münzblatter, 1976, p. 63-65. (In dit artikel is een grote
dateringsfout gemaakt: de dubbele duit 1790 (VOC) is
ni=t in 1790 geslagen, maar in 1840-1843. Dit feit
ontneemt het artikel volledig zijn waarde.)
t . Penningen
Machauer, F., Zu den deutschen Bundesschiessen im 19.
Jahrhundert, Numismatisches Nachrichten Blatt, 1977,
p. 69-73. (In dit artikel worden ook munten bespreken.)

P.N.M, van der Zee, Ubbergseveldweg 27, Nijmegen,
numismaat
GRATIS PRIJSLIJSTEN
gespecialiseerd in munten van:
-Nederland koninkrijk
-Nederland provinciaal

- Groot-Brittanië
- Zuid-Amerika

winkelverkoop alleen op afspraak!

gevraagd:
een medewerker(ster)
Mocht u de eisen, gesteld in
tiet vorige nr. te hoog vinden,
maar toch graag in een muntenhandel vi/erken en hier de
nodige kennis/interesse voor
hebben, maakt u dan vrijblijvend een afspraak met R. M
de Jong (beëdigd taxateur
filatelie).

28

Als postzegel speciaal zaak voor
Westfriesland hopen wij u ook
binnenkort met een ruime sorteiNKOOPEN VERKOOP VAN MUNTEN EN ZEGELS ring mupten van dienst te zijn.

psilplli;;;

TE KOOP:
Taler 1768 Beieren Z.F. f 150,
2 Taler 1854 Sachsen Pr. f 225,
TE KOOP GEVRAAGD:
Ned. Munten.

KLEINE NOORD 1 HOORN TELEFOON 02?90 17920

11.00-11.10 Welkomstwoord door de voorzitter van de
jubilerende kring.
11.10-11.30 Korte inleiding over de geschiedenis van
Oldenzaal door de heer J.H. Molkenboer,
conservator van het Palthehuis.
11.30-12.30 Voordracht door prof. dr. H. Enno van
Gelder, directeur van het Koninklijk
Penning Kabin'et.
13.00-14.00 Twentse koffiemaaltijd.
— Gedurende de ochtend en een deel van de
middag zal de tentoonstelling '2000 jaar
muntverkeer in Twente' te bezichtigen zijn.
Van 14.00-17.00 doorlopend de volgende programmapunten:
— Rondleidingen in museum 'het Palthehuis',
— Diaklankbeeld van de stad Oldenzaal,
— Ruilbeurs; een aantal bekende handelaren
heeft reeds zijn medewerking toegezegd,
— Bezichtiging Plechelmusbasiliek.
17.00
Einde.
Hotel Roord, het Palthehuis en de Plechelmusbasiliek
liggen slechts enkele honderden meters van elkaar in het
oude stadje Oldenzaal, dat op zich al uw bezoek meer
dan waard is.
Reservering voor deelname aan de Twentse Koffietafel
geschiedt uitsluitend door overmaking van ƒ 15,— per
persoon op girorekening 2171224 t.n.v. H. H. Bolscher,
Bentheimerstraat 55 te Oldenzaal. (In verband met de
noodzakelijke voorbereidingen gaarne vóór 18 mei a.s.).
Na ontvangst van uw betaling zal u een
informatiemapje met o.a. definitieve programma,
plattegrond, verbindingen, enz. worden toegezonden.
Het Bestuur
"• Gerritsen, voorzitter.

Overijsselse munten
In het museum 'De Waag' te Deventer bevindt
zich een zeer omvangrijke collectie van munten,
die geslagen zijn in alle munthuizen in Overijssel,
t.w. Deventer, Kampen, Zwolle, Hasselt, Kuinre
en Almelo.
Deze collectie kan om veiligheidsredenen niet
worden tentoongesteld, maar is voor
studiedoeleinden op aanvraag te bezichtigen,
echter alleen op maandag. Schriftelijke aanvragen
te zenden naar de directeur van de Gemeentemusea,
p/a museum De Waag, Brink, Deventer.
AANKONDIGING
Op zaterdag, 18 juni a.s. houdt de Numismatische
Kring Twente de 100-ste bijeenkomst sinds haar oprichting.
Deze bijeenkomst, die plaats zal vinden in Oldenzaal,
zal een feestelijk karakter dragen.
Wij nodigen hierbij alle verzamelaars van Nederland en
hun echtgenotes van harte uit op deze dag aanwezig te
zijn. Het programma ziet er als volgt uit:
10.30-11.00 Ontvangst in hotel Roord (de koffie wordt
u aangeboden).

HOLLEMAN MUNTEN
'ABTVaUHOVT •
XXXIX-POST
O'lPPIBIS TK.A'SS
aHE'S'VM I I I - C I S
VI-HISPA'NO TUI
' MESTSl EHEPTIS .'

Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel7831
Nederland
-

Tel. 05423-1221

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Ovezeese gebiedsdelen
Paplergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.

MUNTHANDEL
Munten
Bankbiljetten
Primitief geld

BATAVIA

Oranjelaan 10
Den Haag
Tel. 070-412537

Boeken
Catalogi
Albums

MINIMUNT binnenkort verschijnt MINIMUNT binnenkort verschijnt MINIMUNT
een handige kleine catalogus op zakformaat (9 x 15 cm), up-to-date prezen, met afbeeldingen, munten en
bankbiljetten van het Koninkrijk der Nederlanden.
Maak ƒ 5,25 over op gironr. 3649079 t.n.v. G. J. Rietbroek en u ontvangt deze catalogus franco thuis.
'77-'78 MINIMUNT '77-'78 MINIMUNT '77-'78 MINIMUNT •77-'78 MINIMUNT •77-'78
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Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van
elke maand schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in 'e korten.
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Tijdens de ledenvergadering van 19 maart jl. trad de
heer K. H. Heins af als secretaris (zie ook elders in dit
blad). Hij werd opgevolgd door de heer N. A. J. Visser.
Correspondentie dient in het vervolg te worden gericht
aan:
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
v.d. Meystraat 1
1815 GP ALKMAAR
Het secretariaat is telefoni.sch te bereiken onder
no. 072-20041.
KON. NED. GENOOTSCHAP VOOR
MUNT- EN PENNINGKUNDE
's-Hertogenbosch
Programma voorjaarsvergadering Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde te
's-Hertogenbosch op 7 mei 1977.
10.30 uur Huishoudelijke vergadering in het Jeroen
Bosch Huis, Hinthamerstraat 74.
12.30 uur Gemeenschappelijke lunch in de Euro-zaal
van het Euro-Hotel, Hinthamerstraat 63.
14.00 uur Middagbijeenkomst in het Jeroen Bosch Huis
alwaar zullen spreken: drs. P. Th. J. Kuyer,
stadsarchivaris van 's-Hertogenbosch over de
muntslag ter plaatse, en de heer Joseph
Ghyssens, lid van de Société Royale de
Numismatique de Belgique over het onderwerp 'La monnaie de Duché de Brabant
frappée è Louvain de 1347-1357.
16.00 uur Bezoek aan het Noordbrabants Museum,
Bethaniëstraat 4, alwaar een expositie van
Brabantse munten te zien zal zijn.

3, 4 en 5 mei 1977
Banque Leu, Zurich: Antieke munten.
4 mei 1977
Cilendining's, Ancient coins.
25 mei 1977
Sotheby's, Coins and important medals in gold and
silver.
Amsterdam
11-5-77: korte voordrachten door enkele leden van de
Kring.
Hoogeveen
11-5-77: lezing door Ir R. Mathijsen over het reinigen
van munten.
8-6-77: onderUnge veiling.
14-9-77: lezing door de heer J.C. v.d. Wis over
numismatische lectuur.
12-10-77: lezing door Drs. J. P. A. v.d. Vin.
9-11-77: onderlonge veiling.
14-12-77: lezing door mevr. Prof. Dr M. MaaskantKleibring over Griekse ciltusbeelden op antieke munten.
Groningen
22-5-11: bijeenkomst.
Limburg
26-5-77: lezing door Drs J. P. v.d. Vin over de
muntpolitiek van Alexander de Grote.
Twente
12-5-77: lezing door Dr A. J. Bemolt van Loghum
Slaterus over penningen.
18-6-77: feestelijke 100ste bijeenkomst te Oldenzaal met
voordrachten, tentoonstellingen en ruilmiddag.
vergaderingen
7 mei 1977
's-Herlogenbosch, voorjaarsvergadering Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

„DE SNEEKER VLIEGER'
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
munten, penningen,
topografische prenten,
boekwerken, antiquiteiten,
ruim assortiment Nederlandse
en buitenlandse bankbiljetten
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten
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HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.
Herengracht 434-440
Amsterdam (C)

In de loop van 1976 zijn door onze
instelling 8 muntenboekjes
uitgegeven, waarin tezamen ruim
9000 nummers werden aangeboden.
Ook dit jaar zullen wij belangstellenden gaarne onze uitvoerige
prijslijsten toezenden.

In deze lijsten onder meer:
• ROMEINSE MUNTEN
Keizerrijk en Republiek.
• BYZANTIJNSE MUNTEN
in goud, zilver en brons.
• UITERST ZELDZAME VERZAMELMUNTEN
o.a. Leeuwendaalder 1692 Zutphen,
Nooddaalder v. 32 St. 1572 Haarlem,
V2 Gehelmde Rijksdaalder 1567
v. d. drie steden,
Arendrijksdaalder 1603 Deventer.
• BINNEN-EN BUITENLANDSE
GOUDEN EN ZILVEREN MUNTEN
Gouden tientjes, double eagles,
krugerranden etc.
• ORIGINELE GOUDEN DUKATEN
enorme sortering van 1586 tot 1960.
• GOUD, ZILVER EN PLATINA IN
BAREN EN PLAATJES
uit voorraad leverbaar tegen
dagprijs.
• MUNTENLITERATUUR
Sciiulman, Yeoman, Verkade e.a.

yoor inlichtingen, prijzen, bestellingen en aanvraag prijslijst kunt u
zich wenden tot de Aid. Numismatiek
en Edele Metalen van de H.B.U.:
(020) - 292287 - 292288 - 292255 292284 - 292286.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
HUWELIJKSPENNING
Koningin Juliana en Prins Bernhard
Modelleur: J. J van Goor
Afmeting: 22,5 mm goud
zilver
(nog nimmer uitgegeven)
Goud ^214,63
Zilver f 29,72

PENNING PRINS BERNHARD
ter gelegenheid van de 65ste verjaardag
Modelleur: J. P. M. Sloos
Afmeting: 22,5 mm goud
: 50 mm brons en zilver
Goud ^201,90
Zilver / 86,52
Borns f 14,25

DE RUYTERPENNING
Michiel Adriaensz. de Ruyter
Modelleur: Jac. J. van Goor
Afmeting: 22,5 mm
Goud /250,—

A'NN MAN

HUm

IUCTIPLIZIEREN:
NDEM'MAfJ^

ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning
Modelleur: W. Vis
Afmeting: 22,5 mm
Zilver / 38,50

U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening
no. 56.63.33.333 bij de Alg. Bank Ned. te Leiden.
Een deel van de opbrengst van deze penning is bestemd voor verdere uitbouw/ van het
levenswerk van Dr Albert Schweitzer.

GIETPENNING RUBENS
1977 Rubensjaar
Modelleur: R. C. Augustinus
Afmeting: 85 mm
Zilveren gepatineerd f 498,—
Bronzen gepatineerd / 92,—

Voorschoten, april 1977
Prijswijzigingen voorbehouden

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws
mei if77
Ie jaargang nr. 5,,

NUMISMAAT

SEDERT 1880
MONNAIES - MEDAILLES - LIVRES NUMISMATIQUES - VENTES PUBLIQUES ARCHEOLOGIE

Wegens technische
en internationale

problemen
afspraken,

hebben wij onze voor medio mei
geplande veiling moeten

verschuiven

naar 21, 22 en 23 juni.

MUNTEN - PENNINGEN - NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

loques Schuimen BcU
Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

(^(^

oMmoio\\r
Munt- en penningkundig
nieuws, Numismatisch
maandblad voor Nederland
en België.
Publikatle van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en
Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst.
De Beeldenaar is een voortzetting van 'De Geuzenpenning' en 'De Florijn'.
Uitgave: Drukkerij Vonk Zeist
Redaktie:
W. K. de Bruijn
J. Fortuyn Droogleever
A. J. de Koning
W. M. Seuren
J. P. A. van der Vin
J. C. van der Wis
G. W. de Wit
Rubrieken:
tijdschriften - H. W. Jacobi
Redaktieadres: De Beeldenaar, Postbus 420, Zeist.
Advertenties: tarieven op
aanvraag.
Laatste materiaal 10de der
maand.
Advertentieadres: Postbus
420, Zeist, tel. 03404-24000
(L. V. Zwetselaar).
Abonnementen:
Postbus 420, Zeist.
/ 20,— per jaar (Benelux),
f 40,— per jaar (andere
landen).
Voor leden van Kon. Gen.
van Munt- en Penningkunde
en de Ver. v. Penningk. is
het abonnementsgeld in de
contributie inbegrepen.
Giro 3808080.
Slavenburg's Bank, Zeist
nr. 84.48.23.143
Gironr. van de bank 81168

Van de redactie
Na overleg met de redactie heeft het bestuur van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde de heer
G. W. de Wit uit Rotterdam bereid gevonden als redacteur van De
Beeldenaar ons team te versterken. Wij wensen de nieuwe redacteur
van harte welkom en hopen op een heel prettige samenwerking in
de toekomst.
In de vakantiemaanden zal De Beeldenaar niet iedere maand
verschijnen. Op het programma staan de volgende
verschijningsdata:

Ontwerp en layout:
Lees Leeman.
Druk: Vonk Zeist.

juni/juli-nummer

De uitgever behoudt zich het
recht voor zonder opgave
van redenen advertenties
niet te plaatsen.

oktobernummer

Gehele- of gedeeltelijke
overname van artikelen,
alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming
van de uitgever.
© Copyright, 1977,
Drukkerij Vonk Zeist B.V.

: circa 15 juli

augustus/septembernummer: begin september
: eind oktober

De redactie wil de kring Twente van harte gelukwensen met het
feest, dat deze kring gaat vieren. Een honderdste bijeenkomst is
altijd een mijlpaal, een punt waarop men een beetje terug en heel
veel vooruit ziet. Het elders in dit blad gepubliceerde programma
van hun feestdag op zaterdag 18 juni a.s. willen wij van harte bij
iedere muntenliefhebber in Nederland en België aanbevelen.
J. P. A. van der Vin

Inka Klinckhard
In een tot woonhuis verbouwde Veluwse boerderij,
omgeven door een prachtig aangelegde tuin, woont
de beeldhouwster Inka Klinckhard. Het huis heet
Et'charisto (Dank U in het Grieks), als uitdrukking
van haar dankbaarheid dat zij in deze mooie
omgeving creatief bezig mag zijn. Haar positieve
instelling tegenover het leven straalt ook uit alles
wat zij gemaakt heeft: grote en kleine beelden in
steen, brons, hout en keramiek, reliefs, en
penningen. Haar figuren zijn levensblij, vol
vitaliteit en beweging, of in liefdevolle aandacht
naar elkaar toegewend. Telkens terugkerende
thema's zijn spelende kinderen, sportbeoefenaars,
de liefde tussen moeder en kind of man en vrouw.

Paarden kracht, 1972
O 70 mm

Inka Klinckhard werd geboren in 1922 in Berlijn.
Met haar ouders week zij in 1939 uit naar
Nederland, met achterlating van hun hele bezit in
Duitsland, omdat zij daar door hun politieke
opvattingen in conflict waren gekomen met de
nazi-autoriteiten. Na de bezetting van Nederland
werden zij verder door de nazi's lastig gevallen, maar
desondanks hielpen zij de ondergrondse beweging
en andere vervolgden. Zij werden dan ook
onmiddellijk na de oorlog tot Nederlanders
genaturaliseerd.
Haar eerste opleiding tot beeldhouwster kreeg Inka
Klinckhard in de ateliers van Pieter Starreveld en
Gerrit Bolhuis te Amsterdam. Deze werd gevolgd
door een gedegen studie aan de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten. Daarna heeft zij steeds in
haar eigen atelier gewerkt aan opdrachten en vrije
ontwerpen, met een onderbreking van zes jaar,
waarin zij sociaal werk deed, nadat zij hier een
cursus in gevolgd had.

sporthal

Sirijland

teNijkerk, 1972
071 mm

Veel van haar beelden staan op openbare pleinen,
in parken en tuinen, bij kerken, scholen en
sporthallen van plaatsen in de buurt van haar huis.
Een beeld dat zij in 1966 maakte voor een medisch
centrum inspireerde haar tot het creëren van haar
eerste penning, en sindsdien zijn er vele gevolgd.
De thema's van haar beelden herhaalt zij vaak in
haar penningen. Zij vindt het nl. een fascinerende
opgave om dezelfde figuren, die zij eerst
driedimensionaal gevormd heeft, nog eens gestalte
te geven in de beperkte tweedimensionale ruimte
van een penning, met gebruikmaking van de
decoratieve werking van letters en cijfers, en van
de mogelijkheden die een tekst biedt om een
diepere zin te geven aan de inhoud van de penning.

Dikwijls terugkerende motieven zijn Bijbelse
figuren en bepaalde symbolen, zoals de acht, een
zinnebeeld van de eeuwigheid. Meestal is haar
werk figuratief. Enkele non-figuratieve
scheppingen zijn geïnspireerd door de natuur en de
plantenwereld.
Haar laatste penning, die pas gereedgekomen is,
heeft zij in 1976/77 gemaakt in opdracht van de
Deense firma Anders Nyborg. Deze laat ieder jaar
een buitenlandse kunstenaar een penning

Erepenning van de Gemeente Barneveld, 1976
0 85 mm

ontwerpen, met als onderwerp het bekende Kopenhaagse park Tivoli. De penning wordt in
samenwerking met de directie van het park uitgebracht, en o.a. in Tivoli verkocht. Op beide zijden
van de penning heeft de kunstenares de feestelijke
sfeer van het park, waar jong en oud vertier vindt,
goed getroffen.
Inka Klinckhard heeft veel gereisd, binnen
Europa, maar ook in de U.S.A., Mexico, Egypte
en Turkije.
Zij bezocht verschillende FIDEM congressen, en penningen van haar hand maken
geregeld deel uit van de Nederlandse inzendingen
naar de FIDEM tentoonstellingen. Op de laatste in
Krakow in 1975 verwierf zij een prijs van het
Poolse Ministerie van Cultuur voor haar penning
'25 jaar bevrijding'.
Verder exposeerde zij in het
Stedelijk Museum van Amsterdam, in de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten en in particuliere
galerieën.

De ring van het Hooglied, 1974
063 mm

Tivolipenning, 1977 070 mm

Het creëren van beelden en penningen is voor Inka
Klinckhard een 'way of life'. Zelfs als zij op reis
gaat, neemt zij een stukje was of hout mee om er
een vorm aan te kunnen geven, maar de inhoud is
voor haar belangrijker dan de vorm. Steeds weer
probeert zij uitdrukking te geven aan haar geloof
in bepaalde waarden: vrijheid, harmonie en liefde
tussen mensen, in de wetenschap dat dit in de
grond onbereikbare idealen zijn. Toch probeert zij
bij te dragen aan de verwezenlijking ervan door
deze waarden telkens in een andere vorm uit te
beelden. De warmte die haar werk en haar
persoonlijkheid uitstralen heeft een verkwikkende
invloed op allen die met haar in aanraking komen.

Handstand, 1974

Een eerdere versie van dit artikel in Deense
vertaling is verschenen in 'Kunstmedaijen', nr.
4-1, april 1977, p. 11-14.
G. van der Meer

(advertentie)
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Open Brief aan de
Heer A. G. Van der Dussen
Geachte Heer van de Dussen,
U heeft geluk gehad dat U als 3 sterren Numismaat
een stukje over het Tokenprobleem in de
Beeldenaar van Maart j.l. geplaatst kon krijgen.
Geluk in deze zin dat Uw mening strookte met die
van de Redactie, mijn stukje, een andere mening,
ligt al ruim 2 maanden bij de Redactie en wordt
niet geplaatst. Heeft U ook doelbewust de Penning
van Groningen niet genoemd? Strookt Uw stukje
wel met het beleid van de Redactie, die wel de dure
advertenties accepteert, maar er toch tegen is?
Puntsgewijs zou ik graag Uw commentaar hebben
over het volgende:

beïnvloeden. Wij hebben er een hoop werk van,
maar iedere cent die overblijft is voor dat doel.
Geen bureau, porto of administratiekosten zijn in
rekening gebracht. Ik meen dat wij met de uitgifte
van het Token N.O.P. een tweeledig doel hebben
bereikt: Wij hebben de verzamelaar een plezier
gedaan en, dat was voor ons het belangrijkste, wij
hebben kinderen, die al zoveel moeten missen een
klein beetje levensvreugde kunnen geven. Dat is
voor mij de grootste beloning die ik ooit van mijn
leven gekregen heb. Bekijk het ook eens van een
andere dan de Numismatische kant. Heer v.d.
Dussen.
Met de meeste hoogachting,
L. M. Wielhouwer
Hulkesteijn 2
Emmeloord.
Integraal geplaatst - de uitgever.

1. Wie bepaald of beslist wat de mensen mogen
verzamelen?
2. Wie kan de verzamelwaarde bepalen? (De verzamelaars die de eerste Kinderpostzegels
"oppotten" werden ook voor gek verklaard.)
3. Wie kan en mag uitgevers van boeken,
penningen, tokens verbieden dit te doen?
Heer van der Dussen, zolang de mensheid bestaat
verzamelt ze. Voedsel, Vrouwen, sieraden, stenen,
goud, zilver, munten, postzegels, wat wordt er
eigenlijk niet verzameld. Deels als levensbehoefte,
een appeltje voor de dorst, omdat men het mooi
vindt, het leuk is, voor alles is een reden te vinden.
En niet alleen beleggers verzamelen deze Tokens.
Waarom kopen de Leden van de Vereniging voor
Penningkunst deze tokens? Of is het net zo als met
de Muntkoerier? Op een Federatievergadering
werd nog al eens fel van leer getrokken tegen de
Muntkoerier, terecht of ten onrechte, daar blijf ik
buiten, maar op mijn vraag wie of er een
abbonnement op de Muntkoerier had, bleken er 12
van 13 aanwezigen, allen leden van het Kon. Ned.
Genootschap, abbonne te zijn. Wat U aanhaalt:
Gouda, een mooie Penning, alleen voor liefhebbers, is natuurlijk waanzin. Jan met de pet wil
die penning ook wel kopen en Zwolle heeft in zijn
nieuwe Gemeentehuis een speciaal loket waar men
de penning van Zwolle, die ik persoonlijk helemaal
niet mooi vindt, nu nog kan kopen. Tot slot Heer
v.d. Dussen wil ik U wat vertellen over de uitgifte
van het Token van de Noordoostpolder. Van de
opbrengst van dit Token kunnen wij een manege
bouwen voor Gehandicapten kinderen, het geld
wordt niet op Carnaval "verzopen". Door ons is
op generlei wijze bekend gemaakt wat het doel was
van dit Token, of getracht de mensen te
8

Geachte Redactie,
De Heer Wielhouwer heeft mij een open brief
geschreven en U gunt mij een kort en zakelijk
weerwoord.Ik wil beginnen, Jacques Schulman BV
en Mevius & Hirschhorn BV te bedanken met hun
toezegging, dat de 'tokens' niet in volgende
jaargangen van het Handboek en de catalogus
worden opgenomen. Ik houd ze aan hun woord.
Ik heb ook voorkennis van het artikel van Prof.
Bosman; ik lever dus ook verder geen commentaar
op de meer serieuze zijde van het probleem.
Ik wilde een dialoog op gang brengen en dat is me
gelukt.
De verzamelaars bepalen wat ze verzamelen, de
prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Ik als
muntenkoopman zal moeten aanbieden wat de
verzamelaar van mij wenst te kopen. Doe ik dat
niet, dan zal A. G. Van der Dussen b.v. gauw
failliet zijn. Voor wat de 'tokens' betreft, neem ik
dit risico.
Ik voel me zeer in de rug gesteund door de vele
verzamelaars en meer in het bijzonder door verschillende Nederlandse muntenhandelaren die hun
instemming met mijn scherts-artikel betuigden. De
open brief van de Heer Wielhouwer was de enige
negatieve reactie.
Voor wat de liefdadigheid betreft: een 'token'
voor een tientje en een kwartje voor het
gebrekkige kind doen mij denken aan lieden die
met borstels langs de deur leuren. Laten wij de
liefdadigheid en de numismatiek uit elkaar proberen te houden. Dit laatste heb ik vroeger elders
al eerder betoogd.
Met de meeste hoogachting,
A. G. van der Dussen.

Indiae Batavorum

Scheepjesgulden 1802
(afslag in goud) Vz. driemaster
Deze scheepjesguldens zijn geslagen te Enkhuizen, met muntteken ster.
In eerste instantie bestemd voor
circulatie in Kaap de Goede Hoop,
maar wegens de Britse bezetting
aldaar zijn zij naar Batavia doorgezonden, waar zij uiteindelijk in
circulatie kwamen.
Deze gouden afslag is UITERST
ZELDZAAM.

Munten verzamelen.
Een boeiende vorm van sparen.
De geschiedenis van Nederland wordt voor een groot
deel in munten weerspiegeld. Dat maakt munten
verzamelen tot een boeiende bezigheid.
Daarnaast is het een mooie vorm van sparen. De
waarde wordt onder meer bepaald door kwaliteit, zeldzaamheid en varianten.
De Nederlandsche Middenstandsbank heeft ervaren
numismatische experts. Zij volgen alle ontwikkelingen
nauwlettend. Daarom krijgt u bij de NMB betrouwbare
adviezen.

Nieuwe katalogus'Nederlandse
Overzeese Gebiedsdelen!
Een fraaie katalogus van ca. 120 pagina's met o.mmunten uit scheepswrakken, Spaanse munten en een
unieke lijst dubbele wapenstuivers.
Hieraan toegevoegd is een fotobijlage met 32 pagina's
afbeeldingen en numismatische wetenswaardigheden.
Geïnteresseerden kunnen deze katalogus, waarvan de
oplage beperkt is, bestellen bij de NMB, afdeling
Numismatiek, Postbus 1800, Amsterdam.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee. Probeer 't.

Munten, tokens of
penningen
Prof. dr. H. W. J. Bosman
Het artikel van A. G. van der Dussen 'Een nieuwe
noodmunt van Maastricht' (De Beeldenaar, maart
1977) vestigt de aandacht op de z.g.
'gelegenheidsmunten', waarin inderdaad sinds
1975 een ware rage is ontstaan. Mijn bedoeling is
vanuit het geldwezen te komen tot enkele
begrippen en enkele begrenzingen. Ook de
concrete vraag van de heer van der Dussen ten
aanzien van de hoedanigheid van wettig
betaalmiddel kan daarbij ter sprake komen.

Gedenkmunt.
Noordoostpolder 1977. Penning (token).
Betaalmiddel tijdens muntexpositie.
Nijeveen 1977. Penning (token).
Ravenstcin 1977. 5-taler. Betaalmiddel gedurende
de festiviteiten.
Onstwedde 1977. Gelegenheidsmunt.
Groenlo 1977. Gelegenheidsmunt, .lubileummunt.
Ambt van Over-Betuwe 1977. Gelegenheidsmunt
.lubileummunt.
Nijmegen (Gildestad) 1977. Gelegenheidsmunt.
Deventer 1977. Gedenkmunt.

Men ziet, dat het woord 'munt' nogal eens wordt
gebruikt en op grond van het bovenstaande meen
ik dat dit ten onrechte is, omdat er van geld geen
sprake is. Dit is in ieder geval zo, wanneer de
Allereerst zij er op gewezen , dat munten tezamen
penning niet als betaalmiddel heeft dienst kunnen
met een aantal andere onderdelen (bankbiljetten,
doen. In een minderheid der gevallen echter wordt
muntbiljetten, bank- en giroiegoeden) het begrip
in de aankondiging vermeld, dat de 'munt' als
'geld' vormen. Een belangrijk aspect van dat
betaalmiddel kan worden gebruikt bij de
geldbegrip is, dat het in enigszins ruime kring als
feestelijkheden in verband met de viering in de
betaalmiddel (en eventueel rekeneenheid)dienst
betreffende gemeente. Het kan dus zijn dat dit ook
doet. De economist Friedrich von Wieser drukte
in feite het geval is geweest. De tijd en de kring
dit kernachtig uit door te spreken van
waarvoor dit heeft gegolden, waren dusdanig
'Massengewohnheit der Annahme'.
beperkt, dat ook in deze gevallen de term
Het is duidelijk dat hiervan bij de z.g.
'munt'verwarring kan wekken. De kring moet
gelegenheidsmunten (op de benaming kom ik nog
enigszins ruimer zijn, b.v. een gemeente en niet
terug) geen sprake is en als hier dus geen sprake is
een tentoonstelling en men moet weten dat
van geld, dan kan men ook niet van munten
anderen het geld morgen ook weer aanvaarden.
spreken.
Maar hiervan was uiteraard geen sprake. Men zal
Ik heb nagegaan, aan de hand van de opgaven in
toch niet van 'munt' willen spreken omdat 's Rijks
'De Muntkoerier' en in 'De Beeldenaar' hoe de
Munt deze vervaardigt?
verschillende feestvierende gemeenten hun
Ik blijf buiten de kort geleden door de Federatie
metalen schijfjes hebben genoemd en of zij
Goud en Zilver opgeworpen vraag (request van 28
spraken over (wettig) betaalmiddel.
februari 1977) of de Munt zich wel met het slaan
van deze penningen moet bezig houden, maar
Amsterdam 1975. Betaalmiddel gedurende enkele
indien dit gebeurt (en de aangehaalde lijst is en
dagen tijdens feest R.A.I.
wordt geheel door 's Rijks Munt gefabriceerd) en
Genemuiden 1975. Token.
het muntteken en muntmeestersteken worden
Hoogeveen (modemagazijn Buining) 1975. Token.
aangebracht (de Federatie vraagt zich af of dit wel
Hoogeveen 1976. Penning. Tijdens tentoonstelling
geoorloofd is) dan heeft de penning daardoor nog
zouden de penningen wettig betaalmiddel zijn.
in geen enkel opzicht een muntkarakter gekregen.
Surhuistcrveen 1976. Munt. Officieel betaalmiddel
Slechts in 2 gevallen van de lijst werd de term
in tentoonstellingshallen en tal van
'wettig betaalmiddel' gebruikt. Om als geld dienst
horecabedrijven en winkels.
te doen behoeft het niet altijd eigenschap van
Uden 1976. Herdenkingspenning. Kon één dag als
wettig betaalmiddel te hebben. Bank- en
betaalmiddel in Uden worden gebruikt.
girotegoeden missen b.v. die eigenschap, maar dat
Epe-Oene 1976. Herdenkingspenning. Gedurende
verhindert niet dat zij het overgrote deel van de
I dag in de gemeente als betaalmiddel gebruikt.
geldhoeveelheid uitmaken.
Eist 1976. Herdenkingsmunt. Tijdens
De Muntwet 1948 regelt in art. 2 welke munten de
feestelijkheden wettig betaalmiddel in Eist en
hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben.
Lent.
Aangezien deze muntwet geen standaardgeld en
Westervoort 1976. Herdenkingsmunt. Zou als
tekengeld meer kent, worden alleen munten
betaalmiddel worden gebruikt.
genoemd met de hoedanigheid van wettig
Hcerde 1976. Gedenkmunt.
betaalmiddel tot beperkt bedrag of zonder die
Wijde Wormer 1977. Gedenkmunt.
hoedanigheid (de gouden dukaat). Artikel 6 geeft
Grave 1977. Gedenkmunt.
I dan een nadere uitleg van het begrip wettig
Spaarndam (restauratie N.H. kerk) 1977.
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betaalmiddel door te bepalen boven welke grens
niemand verplicht is bepaalde munten aan te
nemen, b.v. vijftig gulden in rijksdaalders en
guldens. Indien dus een schuld bestaat, bepalen
Muntwet 1948 en Bankwet 1948 (voor munten
resp. bankbiljetten)met welke geldvorm men
beperkt of onbeperkt (dit laatste bij de
bankbiljetten) kan betalen. Biedt men deze dus
aan, dan kan de schuldeiser geen ander geld eisen.
Zo gezien is het wel duidelijk dat de gelegenheidspenningen nooit als wettig betaalmiddel kunnen
fungeren. Als één winkelier in Surhuisterveen
tijdens het feest geweigerd zou hebben mee te doen
en gewoon geld zou hebben geëist zou hij
volkomen in zijn recht hebben gestaan. Niemand
anders dan de wet bepaalt wat wettig betaalmiddel
is!
De heer van der Dussen vraagt of de Muntwet
toestaat dat penningen ergens als wettig
betaalmiddel fungeren. Mijn antwoord is, dat de
Muntwet niet uitdrukkelijk verbiedt, dat enige
mensen met elkaar een ander betaalmiddel
gebruiken, maar dat de uitdrukking
'wettig betaalmiddel' buiten de Muntwet een loze
kreet is, even loos als wanneer ondergetekende een
wet op de ondernemingsraden zou uitvaardigen.
Hoe moeten we nu deze voorwerpen in hun
totaliteit noemen?
Tegen 'munt' heb ik het bovengenoemde bezwaar
en 'herdenkingsmunt' dient bovendien
gereserveerd te worden voor officiële muntslag ter
herdenking van een bepaalde persoon of een
bepaald feit.
In haar artikel 'Tokens een nieuw verzamelgebied'
(De Muntkoerier 1976, no. 11) zegt Wil de Kreuk,
dat het woord 'gelegenheidsmunt' wellicht ook
goed gekozen is, omdat tokens in de 17e, 18e en
begin 19e eeuw in Engeland privé munten waren,
geslagen door zakenlieden, winkeliers en steden,
wegens gebrek aan pasmunt. 'Waarschijnlijk heeft
men bij het uitgeven van de tegenwoordige token
ter herdenking van het zoveelste honderdjarig
bestaan van een stad aan die vroegere tijd gedacht,
daar het gelegenheidstoken ook nog, zij het een
zeer korte tijd 'munt' is, waarmee men kan betalen
tijdens de feestelijke herdenking van het zoveel
honderdjarig bestaan', aldus de Kreuk. De aldus
geschetste band met het verleden is wel een heel
losse, want die oude privé-munten, door wie ook
uitgegeven, waren wel degelijk geld, omdat zij in
een ruimere kring en voor enige tijd als zodanig
dienst deden. Maar de 'tegenwoordige tokens'
kunnen resp. konden lang niet alle bij
feestelijkheden worden gebruikt en als dat al wel
het geval was, was de kring toch te beperkt om van
geld of munt te kunnen spreken. Is het woord
'token' dat de Kreuk zelf in hoofdzaak

gebruikt, dan beter? Ik dacht het niet omdat de
juiste definitie van privé munten al weer verwijst
naar een feitelijk gebruik als geld dat bij de recente
meest gemeentelijke 'tokens' niet plaats vindt."'
Het beste is om in het vervolg over penningen en
in casu over gemeente-penningen te spreken (voor
het overgrote deel van de opgenomen lijst). Of;
men ze mooi vindt, of men ze wil verzamelen, '
moet ieder zelf weten. Maar de schijn dat deze
penningen iets met het muntwezen hebben uit te
staan, moet worden vermeden. En een bespreking
in het Genootschap, zoals de heer van der Dussen
suggereert, zal zeker van belang zijn.

* 'The fact that not enough small change was available
had long been the cause of much grievance amongst the
poorer people of the country and many local tradesmen
had tried to alleviate the difficulty somewhat by issuing
their own tokens,' aldus Laurence Brown over Engeland
in de 16e eeuw (Coin Collecting, Mayflower edition,
1969).

MUNTWISSELBANK
inkoop-verkoop-taxatie

munten
penningen

vraag
prijslijst

zilver
platina
Jansbinnensingel 19a
Arnhem 085^31052

'MUNTWISSELBANK' (gebouw Banque de Paris), Jansbinnensingel 19a, Arnhem, tel. 085-431052. Dagelijl^s geopend van 9.00-17.00 uur. Op zaterdagen, zon- en feestdagen gesloten. Prachtige collectie nnunten en penningen.
Specialiteiten: Munten van het Kon. der Nederlanden, Provii'ciale 'Tiunten. Speciale gelegenheidspenningen (munten), Nederlandse steden. Eigen verzameling en wisselende kollekties. Toegang gratis. Voor bezichtiging totale
kollektie ineens door gezelschappen, gaarne vooraf telefonische afspraak maken. Lopen vanaf het station 5 è 10
min. Voor muntenverzamelaars zenden wij gaarne op verzoek nadere inlichtingen omtrent onze kollektie, prijzen,
etc.
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De recente Gemeente
penningen
De reacties van de verzamelaars op de penningen
geslagen ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan
van Amsterdam is voor een aantal mensen en
penning-producenten aanleiding geweest om
daarop in te haken. Het gevolg was een serie
uitgiften die allen gemeen hadden, dat een of
ander, vaak onduidelijk of geforceerd, jubileum
van een lagere overheidsinstantie ermee werd gevierd.
Verzamelaars zoeken graag naar nieuwe verzamelgebieden, denk bv. aan de belangstelling voor
nieuwe landen, en velen meenden in deze uitgiften
zoiets te hebben gevonden. Het enthousiasme
waarmee de commercie hieraan tegemoet komt is
echter dusdanig groot, dat men druk bezig is deze
belangstelling in de kiem te smoren. Uitgiften, gewoonlijk in 3 metaalsoorten, met prijzen rond de
ƒ 400,- voor elke complete nieuwe serie, kunnen
nog aardig zijn als dit beperkt blijft tot 2 a 3
per jaar. Maar dat is commercieel niet zo
aantrekkelijk. Loopt het zoals nu op tot enkele
tientallen, dan zullen al gauw heel wat,
aanvankelijk geïnteresseerden, afhaken. Wie dan
door blijft gaan zal gauw merken dat zijn pas

verworven stukken links en rechts ter verkoop
worden aangeboden door mensen die willen
uitstappen voor het te laat is. Dit verschijnsel is
algemeen bekend bij de zogenaamde beeldfilatelie
(postzegels met bepaalde motieven als sport,
dieren, bloemen, ruimtevaart etc). Daarmee zijn
op deze wijze een aantal jaren geleden heel wat
stroppen geïncasseerd. Een dergelijk aanbod van
de gemeente-penningen is inmiddels al op gang aan
het komen
Een elk mag natuurlijk verzamelen wat hij of zij
leuk vindt. Het is daarbij echter wel zinvol zich
enkele nuchtere feiten te realiseren zoals:
1. De intrinsieke waarde dezer stukken is aanmerkelijk lager dan de prijs die ervoor moet worden betaald.
2. Ondanks de fraaie namen en suggesties is hier
sprake van gewone commerciële (heel incidenteel liefdadige) penningen en niet van munten
en ook niet van tokens. Echte tokens waren
veel langer als betaalmiddel in omloop dan een
enkel feestdagje. We noemen de uitgereikte
bonnen voor een kop koffie en een lunch van
ons dagje uit van kantoor toch ook geen (wettig) betaalmiddel ook al betalen we er onze
consumptie mee?
3. Munt- en muntmeesterteken van 's-Rijks Munt

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondstraat 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden

MEVIUS & HIRSCHHORN INT. B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005
Groothandels-catalogus
handelaren op aanvraag
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Groothandel in numismatische
literatuur, albums e t c , uitgevers.
voor
verkrijgbaar

zegt alleen maar dat ze daar gemaakt zijn en
dat die instantie van tijd tot tijd als er capaciteit over is ook wel eens penningen slaat.
Wie toch deze uitgiften interessant vindt om ze te
verzamelen gaat rustig zijn gang. Wie ze wil kopen
als beleggingsobject dient zich te realiseren bezig te

zijn met speculatie. Mogelijk hebben zijn kinderen
of kleinkinderen er een bof aan als de erfenis te
gelde wordt gemaakt. Veel vroeger lijkt dat
momenteel niet te verwachten. Vergelijking met de
kinderpostzegels gaat niet op, die worden maar
eens per jaar uitgegeven.
W. K. de Bruijn

Kamp'munten' van het
treinkampement Tjimahi,
het zogenaamde 'Kale
Koppen Kamp'.

handtekeningenboekjes van de bij dit Batiljon
ingedeelde militairen ontworpen zou hebben.
Bij deze militairen waren in gebruik door hen zelf
vervaardigde tabaks- en koffiemunten, gemaakt
van bamboe. De tabaksmunt is vierkant, de tekst
is ingebrand en luidt 'KKK' (Kale Koppen Kamp')
en 'shag', gescheiden door een prikkeldraad-lijn;
deze munt, goed voor één rantsoen tabak, werd
éénmaal per week door de barakcommandant
uitgereikt. De koffiemunt is rechthoekig, met
afgeknipte hoeken; zij vertoont (eveneens
ingebrand) een koffiekop, waarop staat 'één
koffie', de rook van de koffie vormt weer KKK;
deze munt werd éénmaal per dag uitgereikt.
Op 23 oktober 1942 werd dit treinkampement
opgeheven en de weinige militairen, die zich er
toen nog bevonden, gingen over naar het vierde
Batiljon in het grote kamp Tjimahi, van welk
kamp de transporten naar de
krijgsgevangenenkampen in Japan en ook in
Birma uitgingen.
F. J. Bingent

Te Tjimahi, op West-Java, bij Bandoeng, de
grootste garnizoensplaats van West-Java, gelegen
aan de spoorlijn Bandoeng-Tjimahi-Batavia, was
bij het uitbreken van de oorlog met Japan o.a. een
militair kamp van de KNIL voor de aan- en afvoertroepen gevestigd. Nadat Java bezet was, is dit
kamp door de Japanners als opvangkamp en ais
algemeen krijgsgevangenenkamp voor Nederlandse, Engelse en Australische militairen overgenomen. In het treinkampement is ondermeer het
Zesde Batiljon Tjimahi van medio 1942 tot 23
oktober 1942 gelegerd geweest. Als ik goed ben ingelicht zou tot dit Batiljon ook Eppo Doeve
behoord hebben, die de omslagen van de

MUNTHANDEL H A B E T S
1
1
1

Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Geleen
Tel: 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

1
1
1

Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
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(advertentie)

DE

MAN

- W E R K E N D A M

ALLEENVERTEGENWOORDIGING
HARTBERGERPRODUKTEN VOOR NEDERLAND
DE GRAAFF 100-102 - WERKENDAM (BIJ GORKUM)
TEL. 01835-2641

De enige munthouders
zonder nietjes (8 maten)
Door T.N.O. goedgekeurd.

Adviesverkoopprijzen inclusief B.T.W.
HB 2
50 stuks zelfklevende munthouders
GM 20. 10 stuks 20-vaks-bladen
GM.
1 stevige band geschikt voor 20 bladen
GML.
1 luxe gewatteerde band voor 20 bladen
Rectificatie:
Hartbergers verkrijgbaar bij:
Munthandel Batavia
Oranjelaan 10, Den Haag.

lEMBIT
Muntladensystemen met de meest
uiteenlopende
indelingsmogelijkheden.
Leverbaar vanaf 4 laden in kunststof
kast voor / 42,50 tot houten kasten
met 34 laden voor /775, —.
De indeling van de vakken kunt u
zelf bepalen.
5 jaar garantie op alle kasten.
H/// zoeken nog enkele
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wederverkopers.

f 8,95
f 13,50
M1,95
f 17,95

Chinese amuletten
Mogelijk rijst bij u, geachte lezer, de vraag 'wat
hebben amuletten eigenlijk met numismatiek te
maken'.
Een logische vraag. Bekijkt u echter de tekening
hieronder eens. Het is een gewoon muntje met het

opschrift Hsien Feng T'ung Pao = munt van de
periode Hsien Feng en dateert uit de periode
1851-1861. Zoals gebruikelijk bij deze munten is
op de keerzijde het munthuis vermeld.

Maar bekijkt u nu de volgende illustratie eens.
Voorzijde hetzelfde muntopschrift, maar hier op
de keerzijde tweemaal het Chinese karakter Fu,
dat 'geluk' betekent. Een echte munt dus, maar
een 'geluksmunt', ofwel een amulet.
Maar ook aan heel gewone munten werd soms een
mystieke kracht toegekend. Ook wij kennen dat
nog wel in zekere mate. Velen van ons dragen een
van een vakantie overgehouden muntje op zak dat
we zeker geen amulet zouden noemen, maar toch
als geluksmuntje niet graag kwijt zouden raken.
Het was in veel families in het oude China de
gewoonte om als vader gestorven was, een muntje
aan een rood koordje enige tijd in diens mond te
hangen. Daarna droeg de oudste zoon het op zijn
borst als talisman.
Soms werden munten in het vuur gegooid. Vuur is
rood, terwijl rood de kleur van geluk is. Op die
manier werden de munten een amulet.
Mijn verhaal gaat nu verder over de amuletten
waarop bezwerende of geluk brengende teksten
voorkomen.
Zij lijken door hun vorm en vaak vierkante gat
soms bedriegelijk veel op munten en zullen menig
beginnend verzamelaar van Chinese munten op
een dwaalspoor hebben gebracht.
Aan Lao Tze één van de eminente Chinese
filosofen wordt het boek Tao Te Ching
toegeschreven, in welk boek het systeem van het
taoisme is samengevat. Dit taoisme is van een
wijsgerig stelsel een magisch-religieus
geheel geworden. Het waren meesters in de magie
die taoisten en aan hen danken wij ontelbare

metalen en papieren amuletten.
Ik laat u hier een zeer bekende taoistische amulet
zien. De tekst op de voorzijde is een
uitdrijvingsformule waarin wordt geëist dat het
bevel tot verdwijning van boze geesten zo snel
wordt opgevolgd als de legendarische hardloper Lü
Ling kon rennen.
Op de keerzijde zien wij Lao Tze en links een
magisch teken. Bovenaan de hele en gebroken
lijnen uit de I Ching, Het Boek der Veranderingen,
een orakelboek.
Van de volgende amulet
zijn voor- en achterzijde
volkomen gelijk. De tekst
luidt: Ch'ang Ming Po
Sui ofwel Moge u honderd
jaar leven.

Het volgende amuletje doet wat de vorm betrett
niet in het minst aan een munt denken, maar het
draagt wel het muntopschrift Ta Kuan T'ung Pao
van keizer Hui Tsung (periode 1107-1110).
De vorm is die van een rinoceroshoorn. Dergelijke
hoorns werden in China vermalen en het poeder
werd in de apotheken verkocht onder meer als
middel om de vruchtbaarheid te bevorderen.
De keerzijde laat een sterrebeeld zien.
Nu wij het toch over een sterrebeeld hebben,
bekijkt u de volgende talisman eens. Over de
gehele oppervlakte stroomt een rivier. Het is de
Hemelse Han, te weten de Melkweg die beschouwd
werd een hemelse afspiegeling van de rivier Han
op aarde te zijn. 6 Sterren van de constellatie
Aquila dragen in het Chinees de naam Koeherder
en 3 sterren van het op de amulet voorkomende
sterrebeeld heten De Weefster.

hemelse weefgetouw stil stond raakte de god Tsao
Wang echter zeer vertoornd en na drie jaar riep hij
de weefster terug. Door een magische truc lukte
het de herder zich weer bij haar te voegen. Maar
doordat beide geliefden maar bleven minnekozen
ging de Hemelse Schoonmoeder zich ermee
bemoeien en zij verstoorde de romance door de
Melkweg tussen beiden te laten stromen. Een
ramp! Eén concessie deed moeder. Op de zevende
nacht van elke zevende maand mogen ze elkaar
ontmoeten. Duiven zorgen er dan voor dat hun
vleugels een brug vormen over de Melkweg. De
ontmoeting kan echter alleen plaatsvinden als het
helder weer is. Als het regent, komt het water van
de Hemelse Rivier te hoog en moet het paar een
heel lang jaar wachten. Hoeveel Chinese en
Japanse vrouwen zullen op genoemd tijdstip
gebeden hebben dat het droog mocht zijn, omdat
ze de weefster haar geluk zo gunnen?
De vijfde dag van de vijfde maand is een
vreugdevolle dag, de dag van het feest der
drakenboten. Maar, dit is niet altijd zo geweest.
Destijds werd dat feest op een andere datum
gevierd en de vijfde dag van de vijfde maand werd
beschouwd als een dag van dreigend onheil. En om
alle narigheid te verdrijven was er gelukkig een
amulet zoals ik hier afbeeld. De tekst zegt in
duidelijk schrift: De vijfde dag van de vijfde
maand. De keerzijde laat voor ons niet zo

Het levensverhaal van beiden wordt sedert eeuwen
door de grootmoeders verteld aan de kleintjes.
Rijk en arm, in noord en zuid en zelfs in het verre
Japan raakten geroerd door het volgende
verhaal:
Bovengenoemde herder, die een magische koe in
zijn kudde had, bespiedde eens de zeven dochters
van de keukengod Tsao Wang, toen de dames uit
de hemel waren neergedaald om te baden in een
aardse beek.
De herder raakte op slag verliefd op de jongste der
prinsessen die Weefster heette, omdat zij in het
hemelse rijk de stoffen weeft. De magische koe
adviseerde de herder de kleren van het meisje weg
te nemen waardoor zij aan de aarde gebonden zou
worden en niet zou willen terugkeren. Alles verliep
volgens plan en de geliefden trouwden. Omdat het
16

aantrekkelijke dieren zien, die echter voor de
Chinezen gelukbrengend waren.
Als laatste een moderne amulet. Dergelijke
exemplaren worden nog heden in Hong Kong
vervaardigd en zijn daar gewoon in de winkels te
koop.

De voorzijde draagt het opschrift: Een bedrag (als
inzet) tienduizend procent winst.
Op de keerzijde staat: Rijkdom brengend en
toenemende welvaart.
U begrijpt, dit is maar een greep uit een schier
oneindige reeks. Ik hoop echter uw belangstelling
te hebben gewekt. Misschien vertel ik in de
toekomst eens wat over Japanse amuletten.
Over de vervaardiging van amuletten is niet veel
bekend. Het geschiedde onder meer door
munthuizen die daarvoor het bij het aanmunten
overgehouden metaal gebruikten.
Tempels schonken vaak amuletten aan degene die
een bijdrage had gegeven voor restauratie van
oude tempels of voor het bouwen van een nieuwe
en ook werden talismans verkocht om
tempeldiensten te kunnen onderhouden.
Er waren voorts apothekers die ze aan hun klanten
schonken.
Tot slot een literatuurlijstje:
R. Houwink, Lao-Tse Tao-Teh-King, Baarn 1976.
L. Legeza, Tao Magie The secret language of
diagrams and calligraphy, London 1975.
K. Petit, Amulettes & Tahsmans monétiformes
d'Extrême-Orient, Mons 1976.
A. A. Remmelts, Chinese Charms and Amulets,
Amsterdam 1968.
A. A. Remmelts

B. A. SEABY L T D .

M U N T E N EN P E N N I N G E N

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABY's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.

OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

7940

TELEFOON

05499-1322
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Muntennieuws
AUSTRALIË:
50 Cents 1977; kopcrnikkel; 0 31 mm.
Herdenkingsmunt op het 25-jarig
regeringsjubileum van koningin Elizabeth II. Op
de keerzijde staan binnen een cirkel van 25
kronen de woorden SILVER JUBILEE: 50
CENTS:. Daarbinnen is de bloem afgebeeld van
de Australische acacia, die voor de Australiër
dezelfde gevoelswaarde heeft als b.v. de
kangoeroe. De munt wordt tevens in zilver
geslagen, (afb. I).

afb. 2 l/m 6
beide Duitslanden het ten aanzien van de
grootheid van Gauss bij uitzondering nu eens
wel roerend met elkaar eens zijn, wordt deze
Oostduitse pseudomunt hier vermeld, (afb. 7).

afb. l
BRITSE GEMENEBEST:
25 Pence 1977; koper-nikkel; 0 38,7 mm.
Herdenkingsmunten op het 25-jarig
regeringsjubileum van koningin Elizabeth II, die
uitgegeven zullen worden door Gibraltar,
Guernsey, Jersey, St. Helena en Tristan da Cunha
(afb. 2 t/m 6).

DUITSLAND - Demokratische Republiek:
20 Mark 1977; zilver 500/1000; 0 33 mm; 20,9
gram; oplage 55.000 stuks.
Herdenkingsmunt op de 200-ste geboortedag van
de mathematicus Carl Friedrich Gauss. In 'De
Beeldenaar' Ie jaargang nr. 3 stond een
Westduitse herdenkingsmunt vermeld, geslagen
naar aanleiding van hetzelfde feit. Aangezien de
18

afb.?

GROOT-BRITTANNIË:
25 Cents 1977; koper-nikkel; 0 38,6 mm; Oplage
15 miljoen stuks. Herdenkingsmunt op het
25-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth
II naar een ontwerp van Arnold Machin. (afb. 8).

ZWITSERLAND:
5 Francs 1977; koper-nikkel; 0 31,2 mm; 13,3
gram.

prijs voor het beste ontwerp voor de voorzijde
werd toegekend aan de Berner graficus Kurt
Wirth en voor de keerzijde aan de beeldhouwer
Battista Ratti uit Tessin. Voorgenomen oplage
800.000 stuks + 50.000 stuks met gepolijste
stempels geslagen op gepolijste muntplaatjes
(z.g.n. 'proof'). (Afb. 9: zie titelpagina).

Aanvulling op de aankondiging in 'De
Beeldenaar' Ie jaargang nr. 1 van de
herdenkingsmunt op de 150-jarige sterfdag van
Johan Heinrich Pestaiozzi.
De uitgifte is vastgesteld op 12 september 1977.
De ontwerpen van voor- en keerzijde werden
verkregen uit een competitie, waaraan 12
kunstenaars deelnamen, met als resultaat, dat de

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel 7831
Nederland
-

Tel. 05423-1221

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Ovezeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLEB. WESTERHOF
NUMISMAAT
munten, penningen,
topografische prenten,
boekwerken, antiquiteiten,
ruim assortiment Nederlandse
en buitenlandse bankbiljetten
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866

Maandags gesloten
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GITTA KASTNER
MUNZEN—AUKTIONEN
AUSFÜHRUNG ALLER
ERSTEIGERUNGSAUFTRAGE
IM IN— U N D A U S L A N D
8000 M Ü N C H E N
2
P R O M E N A D E P L A T Z 9/1
TELEPHON
089/299070

P.N.M, van der Zee, Ubbergseveldweg 27, Nijmegen,
numismaat
GRATIS PRIJSLIJSTEN
gespecialiseerd in munten van:
-Nederland koninkrijk
-Nederland provinciaal

• Groot-Brittanië
• Zuid-Amerika

winkelverkoop alleen op afspraak!

Wij bieden u een ruime
sortering munt-benodigdlieden o.a.:
Div. IVIunten-albums
Muntenhiouders H.B.
Muntenkasten

INKOOP EN VERKOOP VAN MUNTEN EN ZEGELS

Wegens val<antie, wini^el
gesloten van 17 juni t / m 4
juli 1977.
Wegens nog personeelsgebrek, hebben w/ij niet op
alle aanbiedingen kunnen
reageren doch binnenkort
zult u van ons horen.

Catalogi

Zojuist verschenen: Coins
of tlie World
^65,—
KLEINE NOORD 1 HOORN TELEFOON 02?90 17920

ARGENT INTERNATIONAL B.V.
VOORSTRAAT 14 - UTRECHT
TEL. 030-312975 & 316740
Gouden, zilveren en alle andere munten Nederland zowel als internationaal,
bankbiljetten.
Voor Nederlandse postzegels onze onderafdeling TRAIECTUM tel. 030-318075.
Gratis toezending prijslijsten op aanvraag.
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Boeken
Martin Price en Nancy Waggoner: Archaic Greek Silver
Coinage. Londen, 1976. Prijs f85,-.
Uitgever: V. C. Vecchi and Sons, 23 Great Smith Street,
Londen SWIP 3BL, Engeland.
Dit is een publicatie van één van de meest opmerkelijke
en belangrijke vondsten van antieke Griekse munten uit
de geschiedenis, bestaande uit 867 zilverstukken,
geslagen in meer dan 70 verschillende muntplaatsen,
waaronder één tetradrachme van Aeneia die refereert
aan de vlucht van Aeneas uit Troje, 7 tristaters van
Delphi, 15 munten van de Derronen (Macedonia), 24
munten uit Italië en Sicilië, 42 munten uit Cyrenaica en
een evengroot aantal uit Cyprus, 133 staters van Aegina
en 164 tetradrachmen van Athene. De schrijvers hebben
naar aanleiding van deze vondst de gelegenheid geboden gekregen een diepgaand onderzoek in te stellen
naar het circulatiepatroon binnen de Griekse wereld en
naar de variëteit aan munten, die door één enkele
persoon verzameld en in ca. 475 v. Chr. aan de
grond werd toevertrouwd, terwijl zij tevens de
chronologie van de muntslag in Athene, Aegina en vele
andere muntplaatsen opnieuw konden bezien en waar
nodig konden wijzigen. Onder de illustraties vindt men
vele nieuwe voorbeelden van Griekse Kunst.
Cesare Camberini di Scarfèa: Studio sul löwenthaler ed
'il mezzo löwenthaler delle Province Unite d'Olanda e
sulle loro imitationi e contraffazioni italiane e straniere.
Bologna, 1976. Prijs: 6000 Lire.
Uitgever: La Numismatica, Via Ferramola l/a, 25100
Brescia, Italië.
Dit boekje bevat een studie over de Noordnederlandse
hele en halve leeuwendaalders en hun navolgelingen
door Italiaanse en niet tot de Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën behorende overheden, terwijl
tevens de beschrijving van een aantal vervalsingen erin
is opgenomen.
De schrijver voert daarbij alle navolgelingen terug op
een vijftal grondvormen, te weten de Hollandse hele
leeuwendaalder van 1575, de Friese van 1589, de
Deventerse van 1640, de Zeeuwse van 1589 en de halve
Hollandse van 1577. Hij begint daarbij met een kort
overzicht te geven van de geschiedenis van de
Republiek, de periode van oprichting tot opheffing van
de West- en Oostindische Compagniën, de redenen tot
aanmunting van de leeuwendaalder hier te lande en de
wereldwijde verbreiding van deze muntsoort, waarna hij
de niets aan duidelijkheid overlatende
muntbeschrijvingen volgens eerdergenoemde indeling
laat volgen. Alle typen zijn afgebeeld.
Heinz Dielzel: Die Münzen von Palüstina und Israël ab
1927. Anhang: Die Banknoten von Palüstina und Israël
und die Staatsmedaillen Israels. Berlijn, 1977. Derde
druk. Prijs incl.
btwf4,-.

— .• Die Münzen Ungarns ab 1848. Anhang: Die
Banknoten Ungarns. Berlijn, 1977. Derde druk. Prijs
incl. btw. f4,-.
Importeur Benelux: Mevius & Hirschhorn Int. B. V. te
Amsterdam.
Prijscatalogi in zakformaat met afbeeldingen op 2/3
grootte van alle typen munten en bankbiljetten,
prijsindicaties voor drie kwaliteitsklassen, gegevens
omtrent muntmetalen, muntplaatsen, jaartallenreeksen
en oplagecijfers, alsmede verwijzingen naar de bekende
catalogi van Craig en Yeoman, terwijl de aanhangsels
tot stand kwamen met medewerking van de bekende
papiergelddeskundige Harry Rosenberg uit Hamburg.
Felice Restelli en Joseph C. Sammut: The coinage of
the Knights in Malta.
Valetta, 1976. Prijs f 225,- excl. btw.
Uitgever: Emmanuel Said Malta Stamps and Coins,
P.O. Box345, Valetta, Malta.
Dit tweedelige standaardwerk behandelt de muntslag
door de ridders van de Soevereine en MiHtaire Orde van
Maha gedurende hun regering over Malta in de jaren
1530-1798. Het eerste deel bevat een historisch overzicht
van dit boeiende onderdeel van de mediterrane
numismatiek en een catalogus van alle tot nu toe
bekende munten uit bovenvermelde periode. Teneinde
referentie te vergemakkelijken, werden alle 1440
afbeeldingen in het tweede deel ondergebracht.
Daar de werken van E. H. Furse (Memoires
Numismatiques de l'Ordre Souverain de Saint Jean de
Jerusalem, 1864) en Canon Calleja Schumbri (Coins
and Medals of the Knights of Malta, 1908) thans verre
van compleet meer zijn, kunnen verzamelaars van
Malteser munten en beroepsnumismaten zich in dit
nieuwe werk verheugen. Onderzoek in de belangrijkste
openbare en particuliere Europese collecties leverden
meer dan 450 tot nu toe ongepubliceerde varianten op,
die samen met het reeds bekende materiaal een zo
compleet mogelijk overzicht geven van de muntslag van
de Malteser ridderschap.
J.v.d.W.
Wij ontvingen de 'Standard Catalog of World Coins'
door Chester L. Krause en Clifford Mishler. Dit Engelstalige werk in het formaat van een fors telefoonboek
(zie ook de advertentie in het vorige nummer) behandelt
in 1600 pagina's alle munten uitgegeven in de wereld
sinds ca. 1800. De landen zijn alfabetisch gerangschikt,
de munten naar waarde en daarbinnen chronologisch,
waarbij elk type is afgebeeld en in 3 kwaliteiten
geprijsd. Muntmetalen worden vermeld. Per land is er
een klein landkaartje dat de ligging aangeeft, een korte
inleiding en gegevens over het gangbare munstsysteem
en de munttekens. Enkele handige tabellen geven o.m.
de cijfers in een 24 tal schriften, de omrekening van de
dollar(prijzen) in 24 valuta's en de berekening van
jaartallen in onze jaartelling vanuit de Arabische.
Deze 1977 editie, alweer de vierde, van uitgever Krause
publications is een handig naslagwerk voor wie
geïnteresseerd is in moderne munten van de gehele
wereld. Het werk is verkrijgbaar bij de munthandel en
kost, inclusief btw ƒ 6 5 , - . Een 5 pagina's tellende
gestencilde gebruiksaanwijzing in het Nederlands is
daarbij inbegrepen.
W.K. de B.
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De Westduitse pfennig
wordt niet afgeschaft

Amerikaanse muntmeester
stapt over naar de
muntenhandel
Mevrouw Mary T. Brooks, die gedurende de
laatste acht jaren directeur was van de Munt van
de Verenigde Staten van Amerika, is onlangs
benoemd tot adviseur van de Paramount
International Coin Corporation, één van de
grootste verspreiders van pseudo-munten ter
wereld.
Het ligt in de bedoeling, dat zij contacten met het
buitenland gaat leggen, teneinde de alleenverkoop
van zogenaamde 'proof'-munten voor Paramount
te verwerven.

Evenals in Nederland en in vele andere landen
staat ook in West-Duitsland de kleinste denominatie in het betalingsverkeer ter discussie. Voorstellen
om de 1- en 2-Pfennigstukken af te schaffen,
teneinde een besparing aan aanmaakkosten (die
hoger liggen dan de nominale waarde) te verkrijgen
en om het betalingsverkeer te vergemakkelijken,
hebben schipbreuk geleden. Het Westduitse
ministerie van Financiën is van mening, dat de
muntstukjes in het huidige betalingsverkeer nog
een té belangrijke rol .spelen. Vele fundamentele
levensbehoeften (brood, vlees, groenten, etc.) en
andere goederen (b.v. benzine) worden tot op de
Pfennig nauwkeurig afgeprijsd. Het wegvallen van
de 1- en 2-Pfennigstukken zou bij afronding fot op
5 Pfennig tot prijsverhogingen leiden.
Voorstellen om de muntenreeks uit te breiden met
20- en 25-Pfennigstukken zijn eveneens van de
hand gewezen, omdat zij een uitbreiding van het
aantal handelingen in het betalingsverkeer, nieuwe
geldweegmachines en geldtelmachines en -casettes
zouden vereisen, hetgeen eveneens tot ongewenste
prijsverhogingen aanleiding zou kunnen geven.

Muntenhandel GRONINGANA
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, ansichtkaarten,
boeken op elk gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur.
ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^ M S O N TDATT s.a.
Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-86-01
R. C. 70 1343

IVIONNAIES, IVIÈDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • E X P E R T I S E • O R G A N I S A T I O N DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et defournitures numismatiques sur demande
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JUBILEUM BIJEENKOMST KRING TWENTE
Op Mterdag, 18 juni a.s. houdt de Numismatische
Kring Twente de 100-ste bijeenkomst sinds haar oprichting.
Deze bijeenkomst, die plaats zal vinden in Oldenzaal,
zal een feestelijk karakter dragen.
Wij nodigen hierbij alle verzamelaars van Nederland en
hun echtgenotes van harte uit op deze dag aanwezig te
zijn. Het programma ziet er als volgt uit:
10.30-11.00

Ontvangst in hotel Roord (de koffie wordt
u aangeboden).
11.00-11.10 Welkomstwoord door de voorzitter van de
jubilerende kring.
11.10-11,30 Korte inleiding over de geschiedenis van
Oldenzaal door de heer J. H. Molkenboer,
conservator van het Palthehuis.
11.30-12,30 Voordracht door prof. dr. H. Enno van
Gelder, directeur van het Koninklijk
Penning Kabinet.
13.00-14.00 Twentse koffiemaaUijd.
— Gedurende de ochtend en een deel van de
middag zal de tentoonstelling '2000 jaar
muntverkeer in Twente' te bezichtigen zijn.
Van 14.00-17,00 doorlopend de volgende progranimapunten:
— Rondleidingen in museum 'het Palthehuis',
— Diaklankbeeld van de stad Oldenzaal,
— Ruilbeurs; een aantal bekende handelaren
heeft reeds zijn medewerking toegezegd,
— Bezichtiging Plechelmusbasiliek.
17.00
Einde.
Hotel Roord, het Palthehuis en de Plechelmusbasiliek
liggen slechts enkele honderden meters van elkaar in het
oude stadje Oldenzaal, dat op zich al uw bezoek meer
dan waard is.
Reservering voor deelname aan de Twentse Koffietafel
geschiedt uitsluitend door overmaking van ƒ 15,— per
persoon op girorekening 2171224 t.n.v. H. H. Bolscher,
Bentheimerstraat 55 te Oldenzaal.
Na ontvangst van uw betaling zal u een
informatiemapje met o.a. definitieve programma,
plattegrond, verbindingen, enz. worden toegezonden.
Het Bestuur

H. Gerritsen, voorzitter.

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Op de op 19 maart j.l. gehouden Algemene Vergadering
waren 34 leden aanwezig, waaronder 8 Bestuursleden.
Aangezien de Voorzitter afwezig was, ten gevolge van
ziekenhuisopname, werd de Vergadering geleid door de
Hr. A. J. de Koning.
Na het aanbrengen van enkele kleine wijzigingen van
ondergeschikt belang werden de Notulen van de Alg.
Verg., gehouden op 2 oktober 1976 goedgekeurd. Ook
het Jaarverslag over 1976 en de Rekening en

Verantwoording over dat jaar werden goedgekeurd.
Mw. Drs. G. van der Meer en de Heren A. J. de
Koning en W. M. Seuren werden in het Bestuur
herkozen, terwijl de Hr. N. A. J. Visser als Bestuurslid
gekozen werd.
De Hr. K. H. Heins trad na precies 7 jaar af als
secretaris-penningmeester. Hij zegde toe, ter begeleiding
van de geleidelijke overdracht van taken, achter de
schermen te zullen blijven medewerken. De Hr. Visser
zal in ieder geval de verzending van nabestelde
Verenigingspenningen gaan verzorgen en enkele andere
werkzaamheden op zich nemen. Het overige zal door
hem aan andere Bestuursleden gedelegeerd moeten
worden.
Het nieuwe adres luidt:
Vereniging voor Penningkunst
Van der Meystraat 1
1815 GP ALKMAAR, Tel. 072-20041
Alle betalingen worden ingewacht op Postgirorekening
No. 96820 t.n.v. de Vereniging voor Penningkunst te
ALKMAAR.
In de Begroting voor 1977 werd een wijziging
aangebracht: De post voor aanvulling van de voorraad
Verenigingspenningen werd teruggebracht van
/15.000,— tot ƒ 10.000,— en een post voor
Honorarium en bijkomende kosten voor een Vrije
Penninguitgifte ter grootte van ƒ5.000,— toegevoegd.
Hierna werd de begroting goedgekeurd.
Hiermede werd tevens goedkeuring gehecht aan het
Bestuursvoorstel tot verhoging van het voor het
ontwerpen van een Verenigingspenning uit te keren
honorarium tot ƒ4000,—.
Na de Vergadering was er ruimschoots gelegenheid, de
penningen voor de Nederlandse inzending voor de
komende FlDEM-tentoonstelling te bezichtigen. Ook de
andere door het Koninklijk Penningkabinet
geëxposeerde penningen kregen veel aandacht.
De aanwezige leden mochten de penning 1976-1 in
ontvangst nemen.
Naar het zich laat aanzien kunnen de penningen 1976-1
en 1976-2 binnen enkele maanden gecombineerd
verzonden worden.
Definitieve verdeling van Bestuursfuncties zal door de
huidige Bestuursleden zo spoedig mogelijk gezamenlijk
bekeken worden.
K.H.H.

Aanvulling Prijslijst van uitsluitend voor leden van de
Vereniging voor Penningkunst verkrijgbare Penningen:
Jubileum-penning met boekje (zolang de voorraad strekt)
Penning in zilver naar ontwerp van Prof. P. Grégoire
Boekje over Slingergieten van de hand van Eric Claus
ƒ52,50
Jubileum-penning (uitsluitend in zilver) als boven ƒ 32,50
Penning 'Alice in Wonderland' Messing Gietpenning
Marianne Letterie ƒ 60,—
Bestellingen uitstluitend te richten aan het Secretariaat.
Geen voorafgaande betaling s.v.p.
Bij aflevering wordt een nota bijgevoegd, waarop de
kostprijs wordt verhoogd met portokosten.
K.H.H.

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer J

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

Munten van Van Lanschot. Een uitmuntend idee
voor beleggers en verzamelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseerd zijn in een betrouwbare belegging
die tegelijkertijd een fascinerende hobby is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze uitvoerige
prijslijsten.Wij sturen u deze gratis toe!

Evan Lanschot
Bankiers
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Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoon (U73) 153359.
'S-Hertogenbüsch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught.

De muntheer, die op de voorzijde is afgebeeld, was
Augustus van Sachsen-Weissenfels, behorend dus tot
een van de vele takken van de Hertogelijke Sachsische
familie.
Hij bestuurde het Aartsbisdom van 1638-1680.
Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet gegeven.

Hij voert op deze munt de titels van postulaat en
administrator.
:
Hij was nl. in 1628 door het protestante
domkapittel gekozen (postulatus), maar vond geen
erkenning, omdat er een katholieke tegenkandidaat was;
pas in 1638 kon hij feitelijk het bestuur aanvaarden.
Bij de Vrede van Westfalen werd het aartsbisdom
definitief geseculariseerd; August trad in het huwelijk en
bestuurde tot zijn dood in 1680 het gebied als
administrator, waarna het aan de keurvorst van
Brandenburg overging.
Op de voorzijde staat naast zijn portret zijn titulatuur
afgekort tot enkele letters per woord (deze zijn hier met
hoofdletters aangegeven) nl.
AUGUSTUS.Dei.Gratia:Postulatus. Administrator.
Archiepiscopatus.Magdeburgensis.Dux.Saxoniae.Juliaci.
Cliviae.Et.Montium, hetgeen betekent Augustus bij de
Gratie Gods'Postulaat en beheerder van het
Aartsbisdom Magdeburg, Hertog van
Sachsen,Julich,Cleve en Berg.
Dit Berg ligt in het Rijnland en is
dus niet het bekende Berg uit het Gelderse
(nu 's-Herenberg).
Midden onder staat de waardeaanduiding 1/3 (Taler).

Vraag no. 6: De munt op bijgaande foto zou naar
zeggen van de stad Maagdenburg afkomstig zijn. Is dit
juist?
Kunt u mij zeggen wat al die letters in de tekst
betekenen en wie Augustus was?

Antwoord; Uw munt is een 1/3 Taler van het
Aartsbisdom Magdeburg, derhalve niet van de
gelijknamige stad.

Aangezien uw exemplaar dateert uit 1669 is het geslagen
op basis van de z.g. Zinnaïsche muntvoet hetgeen
inhoudt, dat het bruto gewicht iets meer dan 9 gram
dient te zijn en de hoeveelheid zuiver zilver bijna IVi
gram.
Op de keerzijde staat een vierveldig wapen waarin o.m.
Sachsen (Ie veld) en Cleve (3e veld), de leeuwen in de
beide andere velden zijn die van JüHch en Berg; het
middenschild draagt het wapen van het aartsbisdom
Magdeburg.
De tekst is de algemeen gangbare
MONETA NOVA ARGENTEA ofwel 'Nieuw zilver
geld' en het jaar 1669.

Het kwam vaak voor dat, naast een
bisschop of andere geestelijke vorst die het muntrecht
bezat en dit uitoefende in de belangrijkste stad van zijn
bisdom, deze stad zelf ook muntrecht had.

Opzij van het wapen staan de letters H en F
of E en F hetgeen staat voor Johann
Heinrich Friese, muntmeester in Gotha van 1669-1677,
die in 1669 en 1670 ook werkte voor de vorst van
Sachsen-Weissenfels.

Ook Utrecht is hiervan een voorbeeld.

Het teken midden onder is zijn meestersteken.

Van de redactie
//7/fa Klincl<liard
Open brief
Munten, tol<ens of penningen
De recente Gemeente penningen
Kamp 'munten' van Tjimalii
Cfiinese amuietten
Nieuwe uitgaven
Boeiden en tijdscliriften
Actuaiiteiten
Verenigingsnieuws
Vragen
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AJ. v.d. Berg
Hoefkade 87

Den Haag
In-en Verkoop van

Munten
Penningen

Primitief geld
Bankpapier

Tel. 070-881095
Geopend dagelijks van 09.00 uur tot 18.00 uur.
's Maandags gesloten.
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H:lJ
HOLLANOSCHE BANK-UNIE N.V.
Herengracht 434-440
Amsterdam (C)

In de loop van 1976 zijn door onze
instelling 8 muntenboekjes
uitgegeven, waarin tezamen ruim
9000 nummers werden aangeboden.
Ook dit jaar zullen wij belangstellenden gaarne onze uitvoerige
prijslijsten toezenden.

In deze lijsten onder meer:
• ROMEINSE MUNTEN
Keizerrijk en Republiek.
• BYZANTIJNSE MUNTEN
in goud, zilver en brons.
• UITERST ZELDZAME VERZAMELMUNTEN
o.a. Leeuwendaalder 1692 Zutphen,
Nooddaalder v. 32 St. 1572 Haarlem,
V2 Gehelmde Rijksdaalder 1567
v. d. drie steden.
Arendrijksdaalder 1603 Deventer.
• BINNEN-EN BUITENLANDSE
GOUDEN EN ZILVEREN MUNTEN
Gouden tientjes, double eagles,
krugerranden etc.
• ORIGINELE GOUDEN DUKATEN
enorme sortering van 1586 tot 1960.
• GOUD, ZILVER EN PLATINA IN
BAREN EN PLAATJES
uit voorraad leverbaar tegen
dagprijs.
• MUNTENLITERATUUR
Schulman, Yeoman, Verkade e.a.

Voor iniichtingen, prijzen, bestellingen en aanvraag prijslijst kunt u
zich wenden tot de Afd. Numismatiek
en Edele Metalen van de H.B.U.:
(020) - 292287 - 292288 - 292255 292284 - 292286.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
HUWELIJKSPENNING
Koningin Juliana en Prins Bernhard
Modelleur: J. J van Goor
Afmeting: 22,5 mm goud
zilver
(nog nimmer uitgegeven)
Goud A 214,63
Zilver f 29,72

PENNING PRINS BERNHARD
ter gelegenheid van de 65ste verjaardag
Modelleur: J. P. M. Sloos
Afmeting: 22,5 mm goud
: 50 mm brons en zilver
Goud / 201,90
Zilver / 86.52
Brons /14,25

DE RUYTERPENNING
Michiel Adriaensz. de Ruyter
Modelleur: Jac. J. van Goor
Afmeting: 22,5 mm
Goud ^250,—

^ÉÊMmuM

ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning
Modelleur: W. Vis
Afmeting: 22,5 mm
Zilver / 38,50

U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening
no. 56.63.33.333 bij de Alg. Bank Ned. te Leiden.
Een deel van de opbrengst van deze penning is bestemd voor verdere uitbouw van het
levenswerk van Dr Albert Schweitzer.

GIETPENNING RUBENS
1977 Rubensjaar
Modelleur: R. C. Augustinus
Afmeting: 85 mm
Zilveren gepatineerd f 498,—
Bronzen gepatineerd f 92,—

Voorschoten, april 1977
Prijswijzigingen voorbehouden

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws
ni/juli 1977
Je jaargang nr. 6

NUMISMAAT

SEDERT 1880
MONNAIES - MEDAILLES - LIVRES NUMISMATIQUES - VENTES PUBLIQUES ARCHEOLOGIE

Wij bieden aan:
diverse guldens uit de muntvondst Barendrecht,
van de provincies
Gelderland, Holland, West Friesland, Utrecht
en Overijssel, geslagen tussen 1700-1765,
in fraai en bijna zeer fraai voor f 80, — per stuk
+ verzendkosten en 4% BTW.

MUNTEN - PENNINGEN - NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

lacques Schuimen B.U
/

Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

Munt- en penningkundig
nieuws, Numismatisch
maandblad voor Nederland
en België.
Publlkatie van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en
Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst.
De Beeldenaar is een voortzetting van 'De Geuzenpenning' en 'De Florijn'.

Marianne Letterie ontwierp de penning 1976-1
Enige Bal<trisclie en Indo-Griekse munten
Veiling Jacques Sciiulman B.V
Valse West-Friese V.O.C.-duiten
Nieuwe uitgaven
Boeken en tijdschriften
Actualiteiten
Vragen
Verenigingsnieuws
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Marianne Letterie ontwierp de
penning 1976-1 voor de leden van
de Vereniging voor Penningkunst
Geen lang begeleidend artikel deze keer; Marianne Letterie laat
liever haar werk spreken, dan dat zij over zichzelf aan het woord
is. Datgene, waarnaar haar belangstelling uitgaat, spreekt uit haar
werk, zo werd de Penning 'Alice in Wonderland' geïnspireerd door
het beroemde boek van de Engelse schrijver en wiskundedocent
Lewis Carroll (eigenlijk Charles Lutwidge Dodgson), die leefde van
1832 tot 1898.
De penning verwijst naar de avonturen van Alice en is dus als het
ware een illustratie bij het boek. Er zou eigenlijk - zo zegt
Marianne Letterie - het meest recht aan de penning gedaan worden
door het citeren van een gedicht of een passage uit 'Alice'.
Het fantastische, humoristische en originele boek werd in 1865
geschreven en was oorspronkelijk als kinderboek bedoeld.
Wellicht komt U er door de penning toe, het te lezen of herlezen...
Marianne Letterie, wonend en werkend in Amsterdam, voltooide
haar opleiding aan de Rijksakademie te Amsterdam, maar werd
ook gevormd en geschoold door vele anderen dan haar leermeesters
daar.
Haar penningen oogstten o.a. op de Jubileum-tentoonstellingen
van de Vereniging voor Penningkunst veel lof. Veel verzamelaars
rekenen haar werk tot het meest gevoelige in hun collecties. De
afbeeldingen van de penningen hierbij spreken al een sterke taal;
beter nog tonen de penningen in natura U, hoe fijngevoelig de
vormgeving, hoe sterk de dictie van iedere door Marianne Letterie
gemaakte penning is.
De (messing) penning werd gegoten en gepatineerd bij Bronsgieterij
Chr. Volkers te Deil (bij Geldermalsen) ter grootte van ± 105 mm.
K. H. Heins
3

Afb. 1 Alice in Wonderland-penning

o 105 mm

notities door Martin Gardner. Bij van Goor Zonen te
Den Haag verscheen een Nederlandse uitgave in de serie
'Oud Goud', wereldliteratuur voor de jeugd, naverteld
door P. de Zeeuw J.Gzn. eveneens voorzien van de
originele illustraties door John Tenniel.

Afb. 2

Het verhaal Alice in Wonderland behoort tot de
wereld-kinderliteratuur.
De schrijver van het boek, Charles Dodgson, was niet
getrouwd maar hield veel van kinderen. In de zomer van
1862 ging hij, zoals meer gebeurde, met de drie
dochtertjes van een van zijn vrienden een boottochtje
maken. Op dat tochtje vroeg een van de kinderen om een
mooi verhaal. Dodgson vertelt dan het verhaal over
Alice. Zij komt, via een konijnehol, terecht in een
wereld, waarin zij met een maartse haas, levende
speelkaarten, een hoedemaker en andere fantastische
figuren haar wonderlijke avonturen beleeft.
Het verhaal werd door Dodgson opgetekend en later in
druk uitgegeven onder de schuilnaam Lewis Carroll.
Een van de voorstellingen op de penning heeft betrekking
op een gebeurtenis verteld in het eerste hoofdstuk: Alice
ziet, gezeten op een grasdijkje aan de waterkant, een wit
konijn voorbijgaan en het verwondert haar dat het
konijn een horloge uit zijn vestzakje haalt om te kijken
hoe laat het is. Zij gaat het konijn achterna als het in een
groot konijnehol verdwijnt en valt dan ver onder de
grond.
Opvallend op de penning is het 'omgekeerd lopende'
horloge en de omgekeerd geplaatste voorstelling op de
andere zijde (de penning dient verticaal omgedraaid te
worden i.p.v. horizontaal).
Er verschenen naar schatting vierhonderd verschillende,
geïllustreerde edities in vele talen van Alice in
Wonderland en het was in het begin van de eeuw het
meest geliefde boek voor meisjes tussen tien en vijftien
jaar.
Als Penguinboek verscheen in 1960 de Engelse uitgave
'The annoted Alice' met illustraties van John Tenniel en

Parelhoen-penning

«S 73 mm.

Randtekst voorzijde: 'Vreemde vogels in de
Schimmelstraat'.
Randtekst keerzijde: 'Parel van Oud west 1972
Amsterdam'.
De Schimmelstraat is een thans gedeeltelijk afgebroken
straat in Amsterdam, waar de ontwerpster enige tijd
woonde.

Afb. 3 Seba

é 86 mm.

Voorzijde: Kinderportret van een Indonesisch meisje;
keerzijde: Oostindische kers met de tekst: Seba - 1973.
deK.

MUNTHANDEL H A B E T S
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Geleen
Tel: 04494-47810
Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires

Boeken
Catalogi
Albums

minimUnC

is een onlangs

verschenen catalogus op zakformaat.
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Enige Baktrische en Indo-Griekse munten uit de
particuliere verzameling van G. C. A. Eibers

Enige tijd geleden verwierf ik een klein aantal
munten uit de periferie van de Griekse
numismatiek, namelijk uit het antieke Baktrië en
India, een gebied dat samenvalt met ongeveer het
huidige Afhanistan, Pakistan en NW.-India. Het
zijn geen zeldzame en dure museumstukken;
daarvoor ben ik een te klein verzamelaartje. Toch
zijn het wel stukken waarover iets te vertellen is;
want dat is juist het interessante van de Griekse
munten: Ze hebben een historische en culturele
achtergrond, die niet zonder meer duidelijk is of
die men 'even' in een handboek kan opzoeken. Er
is studie en speurwerk voor nodig. Het resultaat
van mijn bestudering van een zestal van dergelijke
munten moge ik u hier aanbieden.
Voor afbeeldingen van de grote stukken verwijs
ik naar de in de bibliografie vermelde werken van
Davies-Kraay, Jenkins en Newell. Daaruit heb ik
ook de feiten geput die ik hier vermeld. Graag
had ik ook de corpora van Lahiri, Narain en
Cunningham ingezien, maar die zijn momenteel
uitverkocht. Gelukkig verscheen onlangs het werk
van Mitchiner, dat ik wel heb kunnen raadplegen.
Historische teksten uit de Griekse litteratuur over
dit gebied zijn er zeer weinig. Praktisch zijn we
aangewezen op de munten alleen. Gelukkig
mogen die er zijn. Ze kunnen wedijveren met de
beste produkten van de Griekse muntkunst. En
dat wil wat zeggen! Kende de klassieke Griekse

periode geen portretmunten, die van Baktrië en
India zijn onovertroffen. Ik herinner u aan de
bekende portretten met tropenhelm van
Antimachus, Demetrius II, Eukratides e.a. Ze
zijn geslagen door machtige dynastieën, die wij
grotendeels alleen uit de munten kennen.
'Kennen' is natuurlijk wel een sterk woord: er
blijven nog heel wat raadsels op te lossen. Zeker
is, dat naast de bekende vier grote
Diadochenrijken van Ptolemaeën, Seleukiden,
Antigoniden en Attaliden er nog een vijfde was
van Euthydemiden of Eukratiden, in Baktrië en
India. Die koningen moeten beschikt hebben over
zeer bekwame munt- en stempelsnijders,
waarschijnlijk aanvankelijk geboortige Grieken.
De beeldenaars die zij op de munten zetten zijn
eerst zuiver Grieks van aard, pas op het einde
gaan inheemse motieven overheersen. Echt
synkretisme is er niet. Wel zijn vele opschriften
een tijd lang twee-talig, nl. Grieks en Karoshti of
Pahlevi.
Baktrië heet in de oudheid wel 'Land der 1000
steden', 'Parel van Iran'; de hoofdstad Baktra
( = Balkh) is het 'Paradijs op aarde', de 'Moeder
van alle steden'. Alleen de munten doen ons
vermoeden dat dit niet slechts rhetorische
overdrijving was. In ieder geval was het een reeds
oud cultuurgebied: Baktra lag aan de 'zijdeweg'
van China naar het Westen. Over een andere weg.

langs de Oxus ( = Amu Daria), ging de
handelswaar van Indië naar de Zwarte Zee en
vandaar verder naar Griekenland en
West-Europa. In het Zuiden had men daarvoor
de Khyberpas benut. In de splitsing van de
Kophen ( = Kabul) en de Indus lag Ghandara,
bekend om zijn Grieks-Iraanse mengkunst.
Baktrië was ook het land van oorsprong van
Zoroaster of Zarathustra. En een der laatste
Baktrische koningen was Yndophernes,
Gondophares, Gathaspar, Gaspard of Kasper, die
vereenzelvigd wordt met een der 'Driekoningen'
of magiërs uit Matthaeus 2.
Hoe komen de Grieken daar in dat verre gebied?
Natuurlijk denkt men direkt aan Alexander de
Grote: hij kwam tot de river de Hydaspes
( = Jhelum). Maar hij trof in het Indusgebied
reeds Grieken aan: nakomelingen van Gri.;kse
huurlingen die enkele generaties vroeger met
Cyrus van Perzië waren meegetrokken in de
'Tocht der Tienduizend', die beschreven is door
de alle gymnasiasten welbekende Xenophon in
zijn 'Anabasis'. Vele van die huurlingen waren in
het land blijven hangen en waren er getrouwd,
maar hadden steeds een sterk Grieks identiteitsgevoel bewaard. Alexander op zijn beurt liet er
een 3000 man cavalerie en 10.000 man voetvolk
achter. Hijzelf trouwde er overigens met een
Baktrische prinses, Roxane. Na zijn dood komt
het gebied aan de Seleukiden. Seleukus Nikator
zette de praktijk van vestiging van Grieken voort,
zodat binnen enkele generaties heel Baktrië een
Grieks-Baktrische staat was geworden. Grieks wil
dan zeggen: georganiseerd op Griekse manier,
bestuurd door Grieken. Dezen waren natuurlijk
numeriek nog wel in de minderheid: er zijn lijsten
overgeleverd van inwoners van zogenaamd
'Griekse' steden, waar niet één Griekse naam bij
is!
Het zou te ver voeren in dit korte artikel in te
gaan op de wapenfeiten en veroveringen der
afzonderlijke vorsten. Trouwens veel zekerheid
bestaat daarover niet: we moeten het bijna
allemaal afleiden uit de munten. Wel is zeker dat
vanuit Baktrië in de tweede eeuw v. Chr. een
groot deel van India is veroverd. Dat deel blijft
ook het langst onder Griekse invloed, ook nog
nadat Baktrië zelf in de eerste eeuw aan Saken en
Tocharen verloren is gegaan. Zijn de litteraire
gegevens over Baktrië schaars, over India zijn er
helemaal geen. Met veel pas- en meetwerk is uit
de munten en vooral muntvondsten nog
veel te achterhalen. Archaeologisch onderzoek is
er (nog) niet verricht. Dat zou in de toekomst nog
veel kunnen opleveren.
Het lag voor de hand dat in dit verre gebied de
politieke onafhankelijkheid niet lang op zich kon
laten wachten. Een van de officieren van
Seleukus, Diodotus I (256-235 v. Chr.), maakte
8

van een gunstige gelegenheid gebruik om zich
onafhankelijk te verklaren, toen zijn heer het
druk had met een oorlog tegen Egypte. De
munten laten zien hoe geleidelijk de omwenteling
zich voltrok: eerst komen munten met het portret
van Diodotus, maar de keerzijde heeft nog het
omschrift van Antiochus II, de Seleukide. Dat
wordt weldra ook vervangen door de legende 'van
koning Diodotus' en tenslotte wordt daar de titel
'Soter ( = Redder)' aan toegevoegd. Mogelijk dat
ook pas zijn gelijknamige zoon dat doet.
Ondanks de krachtige invloed uit het Westen
bewaren de Baktriërs toch veel van hun
eigenaardigheden. Het Griekse element doet zich,
zoals reeds gezegd, meer gelden op bestuurlijk
terrein. Typisch is een opmerking bij Strabo (11,
11,3) over de radikale oplossing die ze gevonden
hadden voor het bejaardenvraagstuk: ouden en
zwakken werden ten prooi voorgeworpen aan de
honden, en wie het waagde 70 jaar te worden
werd opgesloten en moest de hongerdood sterven.
Dan nu de afzonderlijke munten. De eerste is van
Menander, 160-145 v. Chr. De jaartallen bij al
deze vorsten zijn erg onzeker. Gardner in 1886,
Tarn in 1933 en Narain in 1957 verschillen
allemaal van elkaar en dikwijls aanmerkelijk. Het
corpus van Lahiri in 1964 gaf daarom helemaal
geen jaartallen meer; Mitchiner 1975 geeft ze weer
wel; in dit geval voor Menander 160-145.
Menander was verreweg de belangrijkste van de
Griekse koningen in India. Groot strijder,
philosoof en koning, was hij voor zijn Indische
onderdanen ook nog een heilige. Toen hij stierf
werd zijn as verdeeld over de voornaamste steden
van het rijk, zodat elk daarvan een monument te
zijner ere kon oprichten. Hij is ook de enige die
in de inheemse litteratuur voortleeft. De Melinda
panha (= verhalen van Melinda/Menander)
berichten van een debat tussen de koning en een
Boeddhistisch wijze, Nagasena. Het dispuut
eindigt met de bekering van Menander tot het
Boeddhisme. Overigens wordt de vereenzelviging
van Melinda met onze Menander door sommigen
in twijfel getrokken. Zijn geschiedenis is trouwens
verward. Wellicht zijn er verschillende
vorstenhuizen die elkaar bestrijden en gelijktijdig
heersen. De vele overslagen van de munten
schijnen daarop te wijzen. Eerst had hij meer
invloed of gezag op de westelijke oever van de
Indus, later, na de dood van Apollodotus I
(160-150 volgens Mitchiner), kreeg hij nieuwe
verantwoordelijkheden op de Oostelijke oever
(o.a. in Taxila) en maakte hij veroveringen. Zijn
rijk was zeer uitgestrekt, vooral als men in
aanmerking neemt dat de
communicatiemogelijkheden beperkt waren door
de maximumsnelheid van het paard. Hij regeerde
waarschijnlijk direkt over de Punjab, terwijl de
buitengewesten in handen waren van

#

Afb. 1
vice-koningen. Zijn munten zijn twee-talig:
voorzijde met naam en titels in het Grieks rond
zijn portret, de keerzijde in Kharoshti rond een
staande figuur van Athena. Er zijn veel van die
munten gevonden over een uitgestrekt gebied, wat
wijst op een intens handelsverkeer tussen
verafgelegen delen van het rijk. Na de bevestiging
van zijn veroveringen ten Oosten van Baktrië
wendde hij zich naar de prijs die zijn voorganger
Demetrius en ook reeds Alexander de Grote had
moeten laten liggen: Pataliputra ( = Patna) aan de
Ganges, meer dan 700 mijl naar het ZO. Een
beschrijving van die plaats is ons toevallig
bewaard gebleven bij Megasthenes. Een ander,
Indisch geschrift, een astrologisch werk overigens,
de Yuga Purana, vertelt ons van de voorspoedige
campagne van Menander; óns is het daaruit
echter duidelijk dat zijn succes meer te danken
was aan de zwakte van zijn tegenstander dan aan
eigen kracht.

Afb. 2
Munt nr. 2 is van Apollodotus II, 135-120 of
volgens anderen 115-100 en volgens Mitchiner
110-80 (Merk het grote verschil in datering).
Menander werd opgevolgd, hoewel niet
onmiddellijk, door zijn zoon Apollodotus. Deze
heroverde Paropamisadae, Arachosis, Ghandara
en delen van de Punjab en kwam tot bij Sind
(benedenloop van de Indus), waardoor hij de titel
Soter wel verdiende. Merkwaardigerwijze heeft de
keerzijde van de munt niet een Apollofiguur, die
men zou verwachten in verband met zijn naam,
maar een Athena. Misschien wilde hij daarmee
wijzen op zijn grote voorganger en vader
Menander die hetzelfde beeld gebruikte, en zich
daarmee als diens wettige opvolger presenteren.
Daarmee komt ook de titel 'Philopator
( = vaderlievend)' overeen.

Afb. 3 en 4

Nr. 3 en 4 zijn van Hermaeus, 75-55, volgens
Mitchiner 40-0, Tarn tot 25 na Chr., en in een
veiUngkataloog vond ik zelfs 20-45 na Chr.
(Kricheldorf Auktion IV, 1957, nr. 436)! In ieder
geval wijst een rijke en uitgebreide muntslag op
een langdurige regering in een uitgestrekt gebied.
Hermaeus is de laatste Griekse koning van India.
Hij troont als een middeleeuwse baron op zijn
landgoed: door het steeds machtiger wordende
Parthische Rijk zijn de Grieken geheel van hun
moederland afgesloten. Alles wat we weten van
het einde van zijn regering is, dat de munten met
zijn beeltenis ophouden en vervangen worden
door die van zijn opvolger en tegenstander de
Sakische Azes I. Deze had reeds in 70 Ghandara
veroverd en praktisch een einde gemaakt aan het
Baktrische deel van het rijk. In het Indische deel
regeren nog een aantal jaren een vijftiental
Griekse vorsten, in welke onderlinge relaties is
niet duidelijk.
Hij is ook de enige vorst ten Westen van de
Jhelum op wiens munten Kharoshti-inschriften
voorkomen. Het controlemerk op de
tetradrachme is van Demetrias Arachotis
(= Ghazni) en komt vooral voor op latere munten
van zeer laag gehalte zoals deze. Het merk op de
kwart-stater is van Alexandria in Arachosia. Wat
deze bijtekens betreft, het zijn volgens Tarn geen
muntplaatsen, maar muntmeesters. De lange duur
van sommige zou te verklaren zijn door
gelijknamigheid. Whitehead houdt het
daarentegen op muntplaatsen, evenals
Cunningham. Newell neemt een tussenpositie in.
Mitchiner spreekt heel voorzichtig van
'controlmarks', maar heel zijn indeling gaat toch
uit van de veronderstelling dat het muntplaatsen
zijn. Zijn formule zou men als volgt onder
woorden kunnen brengen: teken x komt in het
jaar en onder koning Y alleen in muntplaats Z
voor.

' / ' ! ; » • •

> ;

Afb. 5 en 6
Tenslotte nog twee stukken uit wat later tya, ni.
van Ooemo Kadphises, ook bekend onder de
naam Kadphises II, ±75 na Chr., en van
Kanishka I, 78-101.
Het zijn Kusjanen, een Sakisch of Scythisch volk
9

dat oorspronkelijk uit centraal Azië afkomstig is
en in de eerste eeuw voor Chr. de heerschappij
over Ghandara verovert. Onder hen ontstaat de
zgn. Ghandara-kunst, een mengeling van Grieks
en Iraans, die duurt tot de 7e eeuw. Onder
Kanishka beleeft het Kusjanenrijk zijn
bloeiperiode. Hij beheerste het grootste deel van
de Gangesvlakte en bevorderde sterk het
Boeddhisme. Het inheemse schrift verdwijnt
echter weer op de munten: men schrijft de
Indische taal met Griekse letters. Zelfs de naam
Boeddha en zijnafbeelding verschijnt (BOYAO, ±200).
Deze latere munten geven een goed beeld van wat
er van de droom van Alexander ten aanzien van
de versmelting van de Griekse met de Oosterse
cultuur terecht gekomen was. Het Griekse
element heeft er hoogstens bevruchtend gewerkt;
van een echte versmelting is geen sprake. De
voorstellingen op de munten zijn volkomen
Oosters, alleen de letters zijn Grieks. Het Oosten
had inhoudelijk ook zo veel te bieden!
In inheemse teksten uit de eerste en tweede eeuw
komen nog Griekse kooplieden voor als
ingezetenen van dit land. Maar na 200 ging de •
Griekse handel steeds meer in Perzische en
Arabische handen over en werd India voor de
Grieken en Romeinen in het Westen weer het
verre sprookjesland, dat het vóór Alexander de
Grote geweest was en nog eeuwen lang zou blijven.

Cambridge 1938
Woordenboek der Oudheid, samengesteld onder
redactie van Dr. G. Bartehnk e.a.,
Roermond-Maaseik 1965
Ook in de bekende Nederlandse en Duitse
encyclopedieën (Herder, Kath. Encycl., Oosthoek,
Winkler Prins...) is onder de trefwoorden
Afghanistan, Bactrië, Indië, e.a. nog wel een en
ander te vinden. Uitgebreider en wetenschappelijk
in Pauly-Wissowa natuurlijk.
Bij de afbeeldingen

MENANDER I. AR, Mitchiner 215.
la. vz: gedrap. buste van Menander met diadeem,
n.r. BAIAEÖIZÖTHPOIMENANAPOY.
Ib. kz: strijdende Athena n.l. Inheems
omschrift. Achter haar het monogram van
Puskalavati, de muntplaats. Mitchiner
onderscheidt daar de werkplaatsen E, K, S, A, R
en een hoofdwerkplaats. Deze munt is van K.
APOLLODOTUS II. Mitchiner 424a, SNG Cop.
343.
2a. vz: buste met diadeem, n.r. BAIIAEQI
IQTHPOI KAI <t)IAOnATOPOZ AHOAAOAOTOY,
2b. kz. strijdende Athena n.l. Bijteken van
muntplaats Taxila, hoofdwerkplaats, vóór haar.
Inheem omschrift.
HERMAEUS. tetradrachme van zeer laag
zilvergehalte. Mitchiner 421a, BMC 25-36.
Bibliografie
3a. vz: gedrap. buste van Hermaeus met
diadeem, n.r. BAZIAESIIQTHPOZ EPMAIOY.
Ik beperk me hier tot enige meer algemeen
3b. kz: Zeus zittend n.l. Indisch omschrift:
oriënterende werken, die bovendien in
Maharajasa tratarasa Heramayasa. bijteken van
Nederlandse bibliotheken bereikbaar zijn. Die
Arachosia Demetrias ( = Ghazni).
werken bevatten ook min of meer uitgebreider
litteratuurlijsten.
HERMAEUS. AR kwart stater of drachme van
N. Davies & Colin M. Kraay, The Hellenistic
Indisch gewicht. Mitchiner 415k, BMC 9.
Kingdoms. Portrait Coins and History, London 1973. 4a. vz: buste van Hermaeus met diadeem n.r.
R. Fruin, De geschiedenis der koningen van
BAIIAEQI ZSTHPOZ EPMAIY (sic).
Bactrië en Indië uit hunne munten opgehelderd.
4b. kz: tronende Zeus en face. Opschrift:
Jaarboek voor Munt- enPenningkundel933 p. 1-24 Maharajasa tratarasa Heramayasa. Rechts van
Zeus een monogram dat wijst op Alexandria
P. Gardner, Archeology and Types of Greek
Arachotis.
Coins, Chicago 1965
P. Gardner-Stuart Poole, The Coins of the Greek
OOEMO KADPHISES II. AE munt.
and Scythic Kings of Bactria and India in the
5a. vz: Kadphises n.l. offerend; 1. een combinatie
British Museum.
van drietand en bijl, r. een knots en monogram.
J. P. Guépin, Apollodotos I en Eukratides
BAIIAEYZ BAIIAEQN IQTHP MEfAI OOHMO
Jaarboek 1956, p. 1-20
KAAcDIIHI.
G. K. Jenkins & Harald Kuthmann, Miinzen der
5b. kz: Siwa met drietand, achter hem een rund
Griechen, Miinchen 1972
en 1. een monogram. Omschrift in het Indisch:
C. M. Kraay & M. Hirmer, Greek Coins, London Maharajasa rajadirajasa sarvaloga isvarasa
1966
mahisvarasa himakapisasa tradata, wat ongeveer
M. Mitchiner, Indo-Greek and Indo-Scythian
hetzelfde betekent als de Griekse tekst op de vz.
Coinage. 4 vols. London 1975
KANISKA I. AV. Dinar uit Balkn, Ze
A. K. Narain, The Indo-Greeks, Oxford 1957
werkplaats.
Edw. T. Newell, Royal Greek Portrait Coins,
6a. vz: Koning met lans en ankus offert n.l.
Racine (Wisconsin) 1937
Baktrisch opschrift.
Ch. Seltman, Greek Coins, London 1965
6b. kz: Mithras in stralennimbus staat n.l. tussen
W. W. Tarn, The Greeks in Bactria and India,
MIIPO ( = Mithras) en Kusjansymbool.
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Indiae Batavorum

Scheepjesgulden 1802
(afslag in goudl Vz. driemaster

Deze scheepjesguldens zijn geslagen te Enkhuizen. met muntteken ster.
In eerste instantie bestemd voor
circulatie in Kaap de Goede Hoop,
maar wegens de Britse bezetting
aldaar zijn zij naar Batavia doorgezonden, waar zij uiteindelijk in
circulatie kwamen.
Deze gouden afslag is UITERST
ZELDZAAM.

Munten verzamelen.
Een boeiende vorm van sparen.
De geschiedenis van Nederland wordt voor een groot
deel in munten weerspiegeld. Dat maakt munten
verzamelen tot een boeiende bezigheid.
Daarnaast is het een mooie vorm van sparen. De
waarde wordt onder meer bepaald door kwaliteit, zeldzaamheid en varianten.
De Nederlandsche Middenstandsbank heeft ervaren
numismatische experts. Zij volgen alle ontwikkelingen
nauwlettend. Daarom krijgt u bij de NMB betrouwbare
adviezen.

Nieuwe katalogus'Nederlandse
Overzeese Gebiedsdelen!
Een fraaie katalogus van ca. 120 pagina's met o.m.
munten uit scheepswrakken, Spaanse munten en een
unieke lijst dubbele wapenstuivers.
Hieraan toegevoegd is een fotobijlage met 32 pagina's
afbeeldingen en numismatische wetenswaardigheden.
Geïnteresseerden kunnen deze katalogus, waarvan de
oplage beperkt is, bestellen bij de NMB, afdeling
Numismatiek, Postbus 1800, Amsterdam.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee. Probeer 't.

j^etöaandft^*^

(doorsnede 36 mm.)

Gouden Rijder 1616 Utrecht.
Oud type grote Gouden Rijder 1616
Utrecht. Een uiterst zeldzame munt (R3)
in een kwaliteit welke bij dergelijke
stukken zelden voorkomt. Bijna prachtig.
Van Lanschot heeft 'm voor u.

Van Lanschot heeft vanzelfprekend nog
meer munten. Voor beleggers en verzamelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseerd zijn in een betrouwbare
belegging, welke tegelijkertijd een
fascinerende hobby is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze
uitvoerige prijslijsten. Wij sturen u deze
gratis toe!

Evan Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-3 l.'s-Hertogenbosch. telefoon (073) 15 33 59, 15 32 45, 153460.
's-Fiertogenbosch, Amsterdam, lireda. Den Haag. Eindhoven, Hilversum,
Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught.

Veiling Jacques
Schulman B.V.

Van 21 t/m 23 juni jl. werd de halfjaarlijkse grote
veiling gehouden, waarin weer vele
verzamelgebieden aan bod kwamen.
Als wij de fraai verzorgde catalogus doorbladeren
valt ons allereerst een aantal bijzonderheden op.
De indeling is overzichtelijker geworden door het
inspringen van de volgregels en het direkt achter
de tekst plaatsen van de kwaliteitsaanduiding
zodat in één oogopslag duidelijker wordt, wat
onder één kavelnummer valt. Bovendien staan de
taxatieprijzen niet meer tussen haakjes, hetgeen
een rustiger beeld geeft.
Enkele hoogtepunten uit het 1795 nummers tellende veilingboek waren de 42 gouden munten, geslagen tussen 1371-1423, uit de muntvondst
Baarle-Nassau waarover reeds in De Beeldenaar
uitvoerig is bericht; de grote verzameling van
's-Heerenberg, Cambrai en Luik en een grote uit
Duitsland afkomstige collectie numismatische
boeken, waaronder vele zeer fraai gebonden exemplaren .

Op de veiling zelf - in de grote zalen van het
Carlton-Hotel te Amsterdam - was het drie dagen
lang een drukte van belang en konden honderden
aanwezigen getuige zijn van de steeds weer toenemende belangstelling voor de numismatiek. In
een vlot tempo van gemiddeld 2 nummers per
minuut gingen de aangeboden stukken grif van de
hand en werden dikwijls fantastische prijzen
betaald.

••"S^^ag-

1344AV "-"^^gÊSS^-

De unieke halve gouden dubbel van Jan van
Beieren (1420-1425) geslagen te Dordrecht en uit
de muntvondst Baarle-Nassau ging voor ƒ 29.000,in andere handen over (cat.nr. 135, tax.
ƒ 15.000,—). Nr. 1239 de Lion d'Or van Antoinede
Bourgogne (1406-1415), geslagen in Vilvoorde uit
dezelfde vondst ging eveneens voor ƒ 29.000,- van
de hand (tax. ƒ27.500,-). Nr. 1344 de Eau d'Or
van Waterand III de Luxembourg (1371-1415)
voor het graafschap Ligny et Saint Pol wisselde
voor ƒ 13.500,- van eigenaar (tax. ƒ 8.000,-) en de
'haevy coinage' Nobel van Henry IV van Engeland
(1399-1413) bracht ƒ 15.000,- op (cat. nr. 1503 tax. ƒ 6.500,-"»
Opvallend was uat uitgezonderd de halve gouden
dubbel en enkele andere duurdere stukken de
meeste munten en penningen naar particulieren,
naar verzamelaars zijn gegaan en niet zoals enige
jaren geleden naar enkele grotere handelaren.

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

^AqSON <T»mTT s.a.
Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-86-01
R.C. 70 1343

MONNAIES, MEDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • EXPERTISE • ORGANISATION DE
V E N T E S P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et de fournitures numismatiques sur demande
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Een verhaal apart waren de honderden en honderden gouden tientjes en de grote partijen zilveren
rijksdaalders, guldens, kwartjes en dubbeltjes uit
een nalatenschap van een bijzonder schilderachtig

1239 AV

135 AV

bedragen van de hand. Voor de hoogte van de bedragen zij verwezen naar de lijst van opgebrachte
prijzen, welke bij Jacques Schulman B.V. te
bestellen is voor ƒ 2,50.
L.S.

persoon, die deze overstelpende hoeveelheid van
munten kennelijk toch onder stoelen en banken
heeft gestoken en zodoende aan de smeltkroes
heeft ontrukt. De in lots van 15 tot 35 stuks
tezamen geveilde tientjes gingen voor forse

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel7831
Nederland
-

Tel. 05423-1221

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Ovezeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
munten, penningen,
topografische prenten,
boekwerlien, antiquiteiten,
ruim assortiment Nederlandse
en buitenlandse banlibiljetten
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten
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De Beeldenaar
munt- en penningkundig

nieuws

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

VERZAMELBANDEN
voor

DE BEELDENAAR
In de kunststof pennenband die is uitgevoerd in 'Beeldenaar'-blauw met zilver opdruk, kunt u de nummers van de
eerste jaargang veilig en overzichtelijk bijeenhouden.

Te bestellen door overmaking van f 17,50 op gironummer
3808080 t.n.v. De Beeldenaar, Postbus 420, Zeist, onder
vermelding van 'Verzamelband Beeldenaar'.

INKOOP EN VERKOOP VAN M U N T t N EN ZEGELS

Wij bieden u een ruime
sortering munt-benodigdheden o.a.:
Div. Munten-albums
Muntenhouders H.B.
Muntenl<asten

Cataiogi
Zojuist verschenen: Coins
of the World
/ 65,—

J: •
'•/.:•-. •.••'W-^:i:y^-i
• > ^ ^ ' ' • » ^^ ' ' f c ' ' ^ ' ^ ' ^

Wegens nog personeelsgebrek, hebben wij niet op
alle aanbiedingen kunnen
reageren dochbinnenkort
zult u van ons horen.

KLEINE NOORD 1 HOORN TELEFOON 02P90 17920

P.N.M, van der Zee, Ubbergseveldweg 27, Nijmegen,
numismaat
GRATIS PRIJSLIJSTEN
gespecialiseerd in munten van:
-Nederland koninkrijk
-Nederland provinciaal

-Groot-Brittannië
-Zuid-Amerika

verkoop alleen op afspraak!

. *
Wij bieden U:
. ^

#

» *
#

Grote voorraad Nederland
Hoge kwaliteit.
Prijslijst (gratis).
Muntfotografle.

Inkoop
Verkoop
Opdrachten
Taxatie

T.M. BOSMA, SIRIUSSTRAAT 132, HOORN (N.-H.) - TEL. 02290-1 6824

ARGENT INTERNATIONAL B.V.
VOORSTRAAT 14 - UTRECHT
TEL. 030-312975 & 316740
Gouden, zilveren en alle andere munten Nederland zowel als internationaal,
bankbiljetten.
Voor Nederlandse postzegels onze onderafdeling TRAIECTUM tel. 030-318075.
Gratis toezending prijslijsten op aanvraag.
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Valse West-Friese V.O.C.-duiten

fig. 2

fig.l

Valse duiten van de V.O.C, zijn zeker geen
zeldzaamheid.Speciaal de imitaties van de
West-Friese duiten zijn uit de Uteratuur bekend.
Het bijzondere van deze duiten, die omstreeks het
einde van de 18e eeuw zijn geslagen, is dat zij
moeten stammen uit een behoorlijk goed
geoutilleerde muntinrichting. De 12 stuks welke
zich in mijn verzameling bevinden zijn alle van
goede slag en vrij uniform van beeld. Zij kunnen
de vergelijking met b.v. de officiële munten uit de
munt te Soerabaja goed doorstaan.
De munten in mijn verzameling zijn alle met
verschillende stempels geslagen. Er is geen reden
om aan te nemen dat ik alle stempelvarianten bezil
en we mogen dan ook wel aannemen dat er veel
meer dan 12 stempels hebben bestaan. Omdat van
elk stempel een groot aantal munten kan worden
geslagen, moet de aanmunting, van deze valse
West-Friese duiten, zeer groot zijn geweest.
De valse munten zijn zo goed van uiterlijk, dat zij
vaak alleen maar van de echte zijn te
onderscheiden door hun gewicht, dat veel te laag
is, of aan het jaartal, waarvan de cijfers vaak in
spiegelschrift of in de verkeerde volgorde
voorkomen.
Het gewicht van de duiten in mijn verzameling en
het jaartal daarop is als volgt:

1
2
3
4
5
1

gew.

jaar

1,41
1,81
1,79
2,66
1,57
1,52

7187
7187
818\
K8\l
1744
1792

7
8
9
10
11
12

gew.

jaar

1,43
1,59
1,67
1,23
1,55
1,48

1776
1786
1787
1787
1787
1787

Het officiële gewicht van een echte duit van de
V.O.C, moet 3,62 gram zijn. De echte munten in
mijn verzameling wegen gemiddeld echter
maar 2,89 gram. Door slijtage en mogelijk ook
omdat de munten al niet hun goede gewicht
hadden toen zij geslagen werden, zal men zelden
duiten van meer dan 3,1 gram gewicht aantreffen.
Met uitzondering van munt no. 4, halen de valse
zelfs een gewicht van 2 gram niet.
Op al mijn munten, met als uitzondering no. 9 is

het m.m.t.een rozet, zoals door Scholten is
aangegeven voor de West-Friese munten van 1776
en later. No. 9 heeft als m.m.t. een vijfpuntige
ster.
Alleen munt no. 8 heeft geen gelijke stempelstand
voor de voor- en keer-zijde. Alle andere hebben
de voor- en keer-zijde ten opzichte van elkaar
rechtop staan, zoals dat ook het geval is bij de
echte duiten. Dit duidt ook weer op een goede
muntinrichting, daar bij uit de hand gehamerde
munten de stempelstand zou variëren.
Netscher en v. d. Chijs, waarvan ik ook de
afbeeldingen heb overgenomen, zeggen van deze
valse V.O.C, duiten van West-Friesland, dat zij
geslagen zijn te Menangkabou en gangbaar waren
te Djambi, een residentie aan de oostkust van
Sumatra. Zie fig. 1 en 2.
Moquette reageert hierop als volgt:
Netscher en van der Chijs spreken op bladz. 173
van nagemaakte Compagnies duiten in Djambi
gangbaar, en geven op Plaat XXIV de afbeelding
van een paar van die duiten, met het wapen van
West Friesland.
Het ware beter geweest indien dit relaas in de pen
gebleven ware, want het eenige gevolg daarvan, en
van die afbeeldingen, is, dat alle valsche West
Friessche duiten in de verzamelingen als van
Djambi en Menangkabau afkomstig worden
binnengesmokkeld, moetende dan de vlag van
Netscher en van der Chijs de lading dekken.
Natuurlijk kwamen, en komen nog, op Sumatra
valsche duiten voor evengoed als op Java, en
overal elders in den archipel, en ik zelf vond in
Oost-Java een voldoend aantal, ook gelijk aan die
zooals ook N. en v. d. C. afgebeeld, om dit te
bewijzen.
Er is evenwel geen enkele reden voor, om die
valsche stukken onder Djambi, Menangkabau of
Zuid-Borneo te brengen, tenzij ze, zooals de
duiten van Bandjarmasin een speciaal karakter
dragen.
Nog verwerpelijker is het wanneer de vlag 'Djambi
etc' alleen dient om die valsche stukken daardoor
een hoogere marktwaarde te doen toekennen.
Ten overvloede kan ik hieraan toevoegen dat ik
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ook valsche duiten van West Friesland vond,
geslagen op 1 keppeng stukken van de United East
India Company, wel een bewijs dat aan de duiten
hooger waarde werd toegekend dan aan die
keppengs.
Met deze kritiek heeft Moquette twee uitspraken
gedaan,
- de munten zijn niet afkomstig van Djambi.
- er is op zo grote schaal van deze duiten gemunt
dat zij over een groot gebied verspreid waren en
op al die plaatsen in voldoende aantal gevonden
konden worden.
Met de eerste opmerking kan ik het wel eens zijn.
Dat de munten in Djambi gangbaar waren, evenals
op Java zoals Moquette heeft geconstateerd, is wel
zeker. Om ze dan ook als afkomstig van Djambi
of een andere plaats op Sumatra, te beschrijven,
gaat zonder verder bewijs wel wat te ver.
De tweede uitspraak van Moquette sluit aan op
wat ik ook al geconstateerd had op grond van de
geringe schaarste en het grote aantal
stempelvarianten.
Hiermee is de herkomst van deze duiten nog steeds
een vraag, waarop waarschijnlijk geen 100%
bevredigend antwoord kan worden gegeven. Het
volgende kan dan ook alleen leiden tot een
vermoeden van de herkomst.
Van vele plaatsen in het voormalige Nederlandsch
Indië, en ook van Djambi, zijn ons tinnen munten
bekend. Deze munten. Pitjes genaamd, werden
gegoten en niet geslagen. Muntslag van koperen
munten is ons van niet zoveel plaatsen bekend.
Van enige omvang is de muntslag in koper alleen
geweest in Maloeka en Bandjarmasin, voor zover
we uit de literatuur kunnen opmaken. De muntslag
van Maloeka is uitvoerig beschreven door
Moquette en ook Scholten vermeldt deze munten.
Zij zijn van zulk specifiek karakter dat we kunnen
aannemen dat de valse duiten niet uit Maloeka

stammen omdat er geen enkele overeenstemmmg
in stijl en uitvoering is.
De muntslag van Bandjarmasin is van geheel ander
karakter. Bandjarmasin was een zelfstandig rijkje
op de Zuid-kust van Borneo. In 1787 werd het een
leen van de V.O.C, en later ging dat over op de
Ned. Staat toen zij de bezittingen van de V. O.C.
overnam. Pas in 1860 werd het een deel van Ned.
Indië, in de residentie Zuid- en Oost-Borneo.
De munten van Bandjarmasin zijn geïnspireerd op
de ook in dat gebied zeer gewilde duiten van de
V.O.C, en in veel mindere mate op de duiten van
de Engelse U.E.I.C.
Moquette heeft deze muntslag op voortreffelijke
wijze beschreven en door stijl- en
stempelvergelij kingen vele soorten als van
Bandjarmasin kunnen thuisbrengen.
De overgrote meerderheid der munten draagt op
de ene zijde het embleem van de V.O.C, met een
meer of minder verminkt jaartal en muntteken. De
andere zijde laat dan een gekroond wapenschild
zien, zoals dat ook op de V.O.C, duiten voorkomt.
Vaak is dan op het wapenschild de naam
Bandjarmasin in arabische letters aangebracht. Zie
fig. 3.
Maar in de meeste gevallen is ook de wapenzijde
een min of meer geslaagde copie van het
oorspronkelijke provinciewapen. Zie de fig. 4, 5,
6, en 7. Nu we weten dat er te Bandjarmasin een
relatief grote aanmunting in koper geweest is en
dat de munten geïnspireerd waren op, of
regelrechte copiën waren van de duiten van de
V.O.C., lijkt het mij waarschijnlijk dat meer van
de bekende valse duiten uit Bandjarmasin
stammen. Ik ben dan ook geneigd om de valse
V.O.C, duiten van West-Friesland aan
Bandjarmasin toe te schrijven, temeer daar ik niet
zou weten waar deze omvangrijke muntslag anders
vandaan zou moeten komen.

flg.6

De afbeeldingen
Fig. 1. Overgenomen uit N. & v.d. Ch. Plaat XXVI no.233
Fig.2. Overgenomen uit N. & v.d. Ch. Plaat XXVI no.232
Fig.3. Overgenomen uit Monquette Plaat I no. 4
Fig.4. Overgenomen uit Moquette Plaat VI no.69
Fig.5. Overgenomen uit Moquette Plaat VI no.70
Fig.6. Overgenomen uit Moquette Plaat IV no. 53
Fig.7. Overgenomen uit Moquette Plaat VI no. 67
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Om echter het bewijs te leveren dat de valse
duiten, en speciaal de omvangrijke serie van
West-Friesland, van Bandjarmasin afkomstig is,
zou ik de beschikking moeten hebben over een veel
groter aantal valse duiten.
Aan allen die dit lezen, wil ik dan ook verzoeken
mij te helpen om het benodigde aantal valse duiten
en duiten van Bandjarmasin bijeen te brengen. In
ieder geval hoop ik dat door deze bijdrage, ieder
die valse V.O.C, duiten in zijn verzameling heeft,
deze interessante muntjes met wat meer aandacht
zal bekijken.
J. Leyten

B. A. SEABY L T D .

•

M U N T E N EN P E N N I N G E N

Audley House, 1 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABY' s Coin and Medal Bulletin' - Nuraismatische artikelen sn prijslijsten. £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.

OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

7940

TELEFOON 05499-1322
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Het I

van Columbus!

Wij hebben een belangrijke ontdekking gedaan:
Onze voortreffelijke, voordelige niet-zelfplakkende munthouders laten zich zonder nietjes of lijm snel en stevig sluiten
door middel van een paar strepen met een Pritt-plakstift op de
cellofaan-bekleding!
Daarom leveren wij nu bij elke 1000 munthouders een gratis
Pritt-plakstift.
Extra stiften leveren wij voor f 2,80.

Onze munthouders zijn verkrijgbaar in de maten:
17, 20, 25, 30, 35 en 39 mm (bestelnrs. O t/m 5) - prijs / 0,10 p. st.,
of f 9,— per 100; alsmede 50 mm f 0,20 p.st. of /19,— p. 100.
FDC bladen, 20-vaks, voor de nrs. O t / m 5 of 9-vaks voor 50
mm /1,60
FDC banden, prima kwaliteit, in div. kleuren / 10,—
FDC banden 'de luxe', extra-zware, luxueuze uitvoering in
gewatteerd, leergenerfd materiaal / 13,—
Vraag uw handelaar naar deze artikelen!!
Voor handelaren gelden de bekende, interessante M&IH-kortingen, ook op de extra Pritt-stiften.

INTERNATIONAL B.V.
SARPHATISTRAAT 91, of POSTBUS 40391, AMSTERDAM
TEL. 020-227642

Muntennieuws
ANGOLA:
10 Centavos 1974; aluminium; 0 15 mm; 0,5
gram.
Nieuwe circulatiemunt, die eerst kortgeleden in
Portugal opdook.
Het is niet duidelijk, of dit muntje, dat kennelijk
een aanvulling op de toenmalige muntenreeks zou
hebben moeten zijn, na de onafhankelijkheid van
Angola aldaar nog in omloop is gebracht.
Overigens zullen de Portugese Escudo's vervangen
worden door nieuwe munten met als munteenheid
de 'Kwanza'. (Afb. 1).

DUITSLAND- BONDSREPUBLIEK:
5 Mark 1977; zilver 625/1000; 0 29 mm; 11,2
gram.
Oplage: 8 miljoen stuks normaal en 250.000 stuks
'proof'.
Uitgifte in november. Muntteken G van Karlsruhe.
Herdenkingsmunt op de 200ste geboortedag van
de toneelschrijver en novellist Heinrich Wilhelm
von Kleist. (Afb. 4).

Afb. 4

FRANKRIJK:
Naar verluidt is Frankrijk van plan een
circulatiemunt uit te geven ter ere van wijlen
president Charles de GauUe.
Afb. 1
BOTSWANA:
SOThebe; koper-nikkel; 0 28,5 mm; 11,3 gram.
Aanvulling op de in 'De Beeldenaar" nr. 1/1977
geannonceerde en in nr. 2/1977 afgebeelde
muntenreeks.
Tevens geven wij onderstaand de afbeelding van
het stuk van 1 Pula, die wij onze lezers nog
schuldig waren . (Afb. 2 en 3).

JAPAN:
De oplage van het 100 Yenstuk op het 50-jarig
regeringsjubileum van keizer Hirohito bedraagt
geen 7 miljoen exemplaren, zoals in 'De
Beeldenaar' nr. 2/1977 stond vermeld, maar 70
miljoen.

KAAP VERDISCHE EILANDEN:
250 Escudo's 1976; zilver 925/1000; 0 34 mm;
16,5 gram.
Herdenkingsmunt op de op 5 juh 1975 verkregen
onafhankelijkheid. (Afb. 5).

Afb. 5
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MAROKKO:
50 Dirhams 1976; zilver 925/1000; 0 42 mm; 35
gram.
Herdenkingsmunt, geslagen naar aanleiding van de
grote mars door de Spaanse Sahara, die op 4
november 1975 begon en waaraan ca. 350.000
personen deelnamen. De voorzijde toont de
beeltenis van koning Hassan II, de keerzijde de
nationale vlag en de Koran.

monogrammen of een beeltenis van koning Carl
XVIGustaf. (Afb. 6 t / m 11).

MEXICO:
10 Centesimo 1974; koper-nikkel; 0 15 mm; 1,3
gram.
Aanvulling op de sinds 1974 ingevoerde nieuwe
muntenreeks (Yeomannr.91 'late listing').
ZWEDEN:
5 Öre 1976; koper-aluminium; 0 18 mm; 2,7
gram.
10 Öre 1976; koper-nikkel; 0 15 mm; 1,4 gram.
25 Öre 1976; koper-nikkel; 0 17 mm; 2,2 gram.
50 Öre 1976; koper-nikkel; 0 22 mm; 4,6 gram.
1 Krona 1976; koper-nikkel; 0 25 mm; 7,2 gram.
5 Kroner 1976; koper-nikkel; 0 28,5 mm; 9,7
gram.
Nieuwe serie circulatiemunten met de

Afb. 6t/m 11
IJSLAND:
1 Króna 1976; aluminium; 0 17 mm; 0,6 gram.
Dit muntje werd voorheen geslagen in
nikkel-brons en met een andere middellijn
(Yeomannr. 15b).

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondstraat 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden

MEVIUS & HIRSCHHORN INT. B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005
Groothandels-catalogus
handelaren op aanvraag
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Groothandel in numismatische
literatuur, albums e t c , uitgevers.
voor
verkrijgbaar

EXCLUSIEVE AANBIEDING
3 Gulden 1817 Utrecht
Oplage slechts 12 exemplaren
met gepolijste stempels geslagen
3 Gulden 1818 Utrecht
Zeldzame variant met sterretje vlak achter 'ZIJ'
met gepolijste stempels geslagen
3 Gulden 1818 Utrecht
Zeldzame variant:
AfstandtussenNED. en G.H. V.L. is groter
3 Gulden 1819 Utrecht
Zonder sterretje achter 'ONS'
3 Gulden 1819 Utrecht
3 Gulden 1820 Utrecht
3 Gulden 1820 Utrecht
Zonder sterretje achter 'ZIJ'
3 Gulden 1821 Utrecht
*3 Gulden 1821 Utrecht
Zonder de naam 'Michaut F'. Zeer zeldzaam
*3 Gulden 1822 Utrecht
Zonder de naam 'Michaut F'. Zeer zeldzaam
3 Gulden 1823 Utrecht
3 Gulden 1824 Utrecht
3 Gulden 1824 Utrecht
Met streepje tussen kroon en wapenschild
3 Gulden 1832 Utrecht over 1820
3 Gulden 1831 Utrecht over 1824
3 Gulden 1831 Utrecht over 1824
Met streepje tussen kroon en wapenschild
3 Gulden 1832 Utrecht over 1824
3 Gulden 1832 Utrecht over 1823
3 Gulden 1823 Brussel
13.817 exemplaren geslagen

Sch.239

RRR

vgl.Sch.240
vgl. Sch.240

FDC

33.000,—

ZF-P

11.000,—

ZF-P

2.700,—

Sch.241b
Sch.241b
Sch.242

R
R

ZF +
ZFZF

2.400,
2.000,
2.250,

Sch.242a
Sch.243

R
S

ZF +
ZF +

2.400,
2.400,

F-ZF

3.500,

ZF +
ZF-P
ZF-P

12.250,
3.250,
2.550,

Sch.246a
Sch.248a
Sch.249a

ZF
ZF +
ZF

1.950,
2.300,
2.200,

Sch.249b
Sch.2S0a
Sch.250e

ZFZF
ZF-P

2.150,
2.200,
2.300,

Sch.243
Sch.244
Sch. 245
Sch.246

Sch.255

•

RRR

P-FDC

22.500,-

* Het betreft hier van beide munten het tweede bekende
exemplaar (zie Handboek van Schulman blz. 102).

H:U

Alle vrijblgvende verkoopprijzen zijn
exclusief 4% BTW.
Bestellingen bij de Hollandsche Bank-Unie
N.V., Amsterdam (020) - 292287 - 292288 292255 - 292284 - 292286 of by de kantoren
van de Algemene Bank Nederland N.V.
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'prachtig' of beter.
Deze druk is door de opname van de vele nieuwe
uitgiften van de laatste jaren aanmerkelijk uitgebreid.
Voorts werden de specifieke verzamelaarsmunten ('non
circulating legal tender') tussen de circulatiemunten gevoegd en van een tussen haakjes geplaatste nummering
voorzien.
Apart achterin bleven vermeld de z.g.n. 'world proof
sets' en de fantasiemunten en speculatieve uitgaven
R. S. Yeoman: Current Coins of the World. Zevende
('controversial recent issues').
druk. Racine, Wisconsin, 1977. Prijs incl. BTW f 18,10. Ook deze catalogus toont weer overduidelijk aan, dat de
Importeur voor Europa: Mevius en Hirschhorn Int. B. V. grenzen tussen circulatiemunten, verzamelaarsmunten en
te A msterdam.
speculatieve uitgaven moeilijk te trekken zijn. Gezien de
uitbreiding en de daarmee gepaard gaande gedeeltelijke
Catalogus van munten van de gehele wereld, geslagen
herindeling en de plaats die deze standaard catalogus in de
vanaf ca. 1955 - heden, onder vermelding van
wereldnumismatiek inneemt, is het verwisselen van een
oude druk voor deze nieuwe ten zeerste aan te bevelen.
muntwaarden en -metalen, jaren van aanmunting en
Om de prijs behoeft men het niet te laten.
vd W
prijsindicaties in U.S.-dollars in de kwahteitsklassen

Boeken

De firma B. A. Seaby, 11 Margaret Street, London
W1N-8AT, stelt tegen vergoeding van de
verzendingskosten (50 p. of $ 1. —) een catalogus van de
bij haar voorradige numismatische boeken beschikbaar,
die 60 pagina's groot is.
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Aan sommige opperhoofden van Indianen werd
in de 18de en 19de eeuw als bijzondere
eerbetuiging - of als dank voor bewezen diensten door de Koning van Engeland een speciale zilveren
medaille uitgereikt, die als equivalent van de orde
van de Kousenband werd beschouwd. Van een van
deze, uiteraard zeldzame, medailles ontvingen wij
van de firma Seaby te Londen een afbeelding en
enkele gegevens. De penning heeft een diameter
van 7!/2 cm., op de voorzijde bevindt zich een
buste van George III en op de keerzijde het
koninklijk wapen. De medaille is in 1809 uitgereikt
aan een opperhoofd van Canadese Indianen,
waarschijnlijk na de overdracht van grondgebied.

Unieke
herinneringspenning
FLORIS V
Ter gelegenheid van een tentoonstelling gewijd aan Floris V brengt de Stichting Comité Oud Muiderberg een
waardevolle legpenning uit. De voorzijde van deze penning toont een exacte weergave van het ridderzegel van
FLORIS V uit 1275. De achterzijde laat het laatstgebruikte wapenstempel van Muiderberg uit 1798 zien. De opbrengst van de penningen zal worden gebruikt voor het
oprichten van een gedenkteken voor Floris V in Muiderberg.
Artistieke uitvoering, hoog reliëf.
De penningen worden in beperkte oplagen geslagen door
de Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten en worden
voorzien van een waarborg- en meesterteken. De penningen worden per uitvoering afzonderlijk en opeenvolgend
genummerd. De besteltermijn eindigt onherroepelijk op
31 augustus 1977. Er zijn 3 uitvoeringen.

De prijzen:
Brons 50 mm 0 , gepatineerd;
Zilver 22/2 mm 0, in geoxydeerd sterling silver, 925/1'";
Goud 22'/2 mm 0, in 14 krt. goud;

ƒ 40,- per stuk
ƒ 45,- per stuk
ƒ240,- per stuk

Alle penningen worden verpakt in een plastic étuitje; bij de zilveren en gouden penningen wordt
een waarborgcertificaat gevoegd.
Desgewenst kunnen er bij de zilveren en gouden penningen een bijbehorende muntrand en collier
worden geleverd. De prijzen hiervan bedragen:

Zilveren muntrand ƒ20,Gouden muntrand ƒ80,-

Zilveren collier 50 cm ƒ 7,50
Gouden collier 50 cm ƒ 60,-

Na ontvangst van uw storting o p postgiro 2648907 t.n.v. Stichting Comité Oud Muiderberg onder vermelding van het gewenste, wordt uw bestelling kosteloos naar u verzonden. De penning(en) hebt u na enige weken in uw bezit.
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Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet gegeven.

Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van
elke maand schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

Numismatische kringen

Vraag: Het hierbij afgebeelde zilveren muntje zou een
Groot zijn van Venetië. Kunt u mij zeggen wanneer het
is geslagen en wat het voorstelt?
Antwoord: Dit muntje is niet in Venetië geslagen, maar
is een imitatie of navolging van de Venetiaanse Grossi,
die voor het eerst geslagen werden onder de Doge
(hertog) van die stadstaat Enrico Dandolo (1192-1205) en
waarvan de slag tot aan het einde van de 15e eeuw is
doorgegaan. Dit munttype was zeer populair en is op
grote schaal geïmiteerd, waaronder ook veelvuldig op de
Balkan.
Uw exemplaar is een zogenaamde Grosso Matapan
geslagen op naam van de Servische koning Stefan Uros I,
1240-1272. De voorzijde toont de koning (in plaats van
de Doge), die een kruisvaan ontvangt van St. Stefanus
(zijn naamheilige, in plaats van St. Marcus op de
Venetiaanse stukken). Links staat de naam van de
koning UROSIUS, hnks boven naast de vaan zijn titel
REX en rechts S:STEFAN.
De keerzijde toont Christus gezeten op zijn troon.
De beeldenaars zijn getrouwe copiën van de Venetiaanse
voorbeelden, alleen de teksten wijken daarvan af. Er
bestaat een grote variatie van stempels van deze Servische
imitaties, onder meer met letters en bijtekens op de
keerzijde.
De Venetiaanse stukken hadden lange tijd (tot 1356) een
gewicht van 2.18 gram bij een gehalte van 0.965.

De adressen en telefoonnummers van de Kringsecretarissen en de dagen van bijeenkomst van de kringen, die
hieronder niet zijn vermeld omdat ze geen agenda of
andere berichten hebben ingezonden zijn vermeld in het
1ste nummer van deze jaargang op blz. 25. Het is de
bedoeling één maal per jaar deze adreslijst te
publiceren.

Grave
17-9-77: muntenbeurs in het Palazzo theater te Grave van
10-17 uur. Tevens zal tijdens deze beurs de numismatische
kring 'Grave' worden opgericht. Inlichtingen bij dhr J. P.
Niesen, Graspeel 48, Zeeland (N.B.)
Hoogeveen
14-9-77: lezing door dhr J.C. v.d. Wis over
numismatische lectuur.
12-10-77: lezing door dhr J.P.A. v.d. Vin over de
muntslag van Alexander de Grote.
9-11-77: onderlinge veiling.
14-12-77: lezing door mevr. Prof. Dr Maaskant-Kleibrink
over Griekse cultusbeelden op antieke munten.
Oost Nederland
27-9-77: lezing door een staflid van het Kon. Penning
Kabinet.
25-10-77: lezing. Onderwerp en spreker nog niet bekend.
29-11-77: onderlinge veiling.
31-1-78: bezoek aan het museum De Waag te Deventer.

Muntenhandel GRONINGANA
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, ansichtkaarten,
boeken op elk gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur.
. >.-J
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3 GULDEN 1681
HOLLAND
Provinciaal type
Delmonte 1126

De HBU verkoopt alleen originele munten.
Een prettige gedachte voor echte muntenverzamelaars.
Ook U zenden wij gaarne onze veel gevraagde muntenboekjes toe, waarin
onder meer het volgende wordt aangeboden:

zeldzame verzamelmunten
binnen- en buitenlandse munten
romeinse munten
byzantijnse munten
goud, zilveren platina
muntenliteratuur

H:U
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.
Herengracht 434-440
Amsterdam (C)

Voor inlichtingen, prijzen, bestellingen en aanvraag prijslijst kunt u
zich wenden tot de Afd. Numismatiek
en Edele Metalen van de H.B.U.:
(020) - 292287 - 292288 - 292255 292284 - 292286.

HUWELUKSPENNING
Koningin Juliana en Prins Bern hard
Modelleur: J. J van Goor
Afmeting: 22,5 mm goud
zilver
(nog nimmer uitgegeven)
Goud / 214,63
Zilver f 29,72

PENNING PRINS BERNHARD
ter gelegenheid van de 65ste verjaardag
Modelleur: J. P. M. Sloos
Afmeting: 22,5 mm goud
: 50 mm brons en zilver
Goud / 201,90
Zilver / 86.52
Brons / 14,25

DE RUYTERPENNING
Michiel Adriaensz. de Ruyter
Modelleur: Jac. J. van Goor
Afmeting: 22,5 mm
Goud /250,—

KNN MAN NUFT
ÏLTIPLIZIËREN.
NDEW^MAfT^

ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning
Modelleur: W. Vis
Afmeting: 22,5 mm
Zilver / 38,50

l^iiHf
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening
no. 56.63.33.333 bij de Alg. Bank Ned. te Leiden.
Een deel van de opbrengst van deze penning is bestemd voor verdere uitbouvi^ van het
levenswerk van Dr Albert Schweitzer.

GIETPENNING RUBENS
1977 Rubensjaar
Modelleur: R. C. Augustinus
Afmeting: 85 mm
Zilveren gepatineerd f 498,—
Bronzen gepatineerd / 92,—

Voorschoten, april 1977
Prijswijzigingen voorbehouden

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws
aug./sept. 1977
I e jaargang nr. 7
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TREUR MEDAILLE,
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W r L L F. M. IV.
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NUMISMAAT

SEDERT 1880
MONNAIES - MEDAILLES - LIVRES NUMISMATIQUES - VENTES PUBLIQUES ARCHEOLOGIE

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

loques Schuimen E^U
/

Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

Munt- en penningkundig
nieuws, Numismatisch
maandblad voor Nederland
en België.
Publlkatie van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en
Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst.
De Beeldenaar is een voortzetting van 'De Geuzenpenning' en 'De Florijn'.
Uitgave: Vonk Zeist
Reöaktie:
W. K. de Bruijn
J. Fortuyn Droogleever
A. J. de Koning
W. M. Seuren
J. P. A. van der Vin
J. C. van der Wis
G. W. de Wit

Een penning op het overlijden van Willem IV 1751
Kopergeld van de 4de eeuw
De determinatie van een middeleeuws muntje
Koperen munten van Paliacate met Arabisch opschrift
Het Nederlandse muntbeleid en een mogelijk alternatief voor de impopulaire rijksdaalder
Een valse munt en een valse munter
Bepaling van goudgehalte van munten
Nieuwe uitgaven
Boeken en tijdschriften
Actualiteiten
Agenda
Vragen
Verenigingsnieuws

3
5
12
16
19
33
36
40
44
45
47
47
50

Bubrieken:
tijdschriften - H. W. Jacobi
Redaktieadres: De Beeldenaar, Postbus 420, Zeist.
Advertenties: tarieven op
aanvraag.
Laatste materiaal 10de der
maand.
Advertentieadres: Postbus
420, Zeist, tel. 03404-24000
(M. Lagerwey).
Abonnementen:
Postbus 420, Zeist.
f 20,— per jaar (Benelux),
f 40,— per jaar (andere
landen).
Voor leden van Kon. Gen.
van Munt- en Penningkunde
en de Ver. v. Penningkunst
Is het abonnementsgeld in de
contributie inbegrepen.
Giro 3808080.
Slavenburg's Bank, Zeist
nr. 64.48.23.143
Gironr. van de bank 81168
Ontwerp en lay-out:
Loes Leeman.
Druk: Vonk Zeist.
De uitgever behoudt zich het
recht voor zonder opgave
van redenen advertenties
niet te plaatsen.
Gehele- of gedeeltelijke
overname van artikelen,
alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming
van de uitgever.
© Copyright, 1977,
Drukkerij Vonk Zeist B.V.
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Een penning op het overlijden van
Willem IV 1751
Op zichzelf is de penning, die het overlijden van Willem IV
gedenkt, geen zeldzame penning, noch een hoogtepunt in het
artistieke werk van J. G. Holtzhey. Interessant wordt deze penning
in samenhang met het 'vlugschrift', (zie Titelblad)
Reeds in de 18e eeuw beschikten ondernemers (die ontaarde
schepsels, die slechts naar winst streven) over middelen om zich te
propageren, getuige dit vlugschrift, de 'Verklaring Van eene
TREUR-MEDAILLE', dat deze penning tot in onderdelen
beschrijft, geredigeerd door de ontwerper.
Dit vlugschrift had kennelijk een drieledige funktie;
Ie. Het houdt in een verklaring van hetgeen de ontwerper tracht
uit te beelden.
2e. Het diende als propaganda materiaal. Immers duidelijk wordt
verwezen naar maker, zijn adres en de mogelijkheid tot bestelling van enige penning.
3e. Het papier diende tot emballage. Uit de moeten in het papier
blijkt duidelijk, dat hierin de penning verpakt is geweest. Een
beter voorbeeld van 'direct-mailing' is moeilijk denkbaar.
De drievoudige funktie van dit eenvoudige epistel kan economisch
verantwoordelijken tot voorbeeld strekken.
K.F.T.
3

Indiae Batavorum

Scheepiesgulden 1802
(afslag in goud) Vz. driemaster
Deze scheepjesguldens zijn geslagen te Enkhuizen, met muntteken ster.
In eerste instantie bestemd voor
circulatie in Kaap de Goede Hoop,
maar wegens de Britse bezetting
aldaar zijn zij naar Batavia doorgezonden, waar zij uiteindelijk in
circulatie kwamen.
Deze gouden afslag is UITERST
ZELDZAAM.

Munten verzamelen.
Een boeiende vorm van sparen.
De geschiedenis van Nederland wordt voor een groot
deel in munten weerspiegeld. Dat maakt munten
verzamelen tot een boeiende bezigheid.
Daarnaast is het een mooie vorm van sparen. De
waarde wordt onder meer bepaald door kwaliteit, zeldzaamheid en varianten.
De Nederlandsche Middenstandsbank heeft ervaren
numismatische experts. Zij volgen alle ontwikkelingen
nauwlettend. Daarom krijgt u bij de NMB betrouwbare
adviezen.

Nieuwe katalogus'Nederlandse
Overzeese Gebiedsdelen!
Een fraaie katalogus van ca. 120 pagina's met o.m.
munten uit scheepswrakken, Spaanse munten en een
unieke lijst dubbele wapenstuivers.
Hieraan toegevoegd is een fotobijlage met 32 pagina's
afbeeldingen en numismatische wetenswaardigheden.
Geïnteresseerden kunnen deze katalogus, waarvan de
oplage beperkt is, bestellen bij de NMB, afdeling
Numismatiek, Postbus 1800, Amsterdam.

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee. Probeer \.
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Kopergeld van de 4e eeuw
2.

De series met Fortuna

A. Algemene gegevens
De introductie van een geheel nieuw keerzijde type
sinds de munthervorming van 294 vindt plaats in
Treveri. Hier worden in de jaren 298-301, naast de
gangbare munten van de Genius-serie, nu ook
folies geslagen met Fortuna, staand dan wel
zittend, op de keerzijde. Waarom dit uitsluitend
daar gebeurde, is niet bekend. Wel kan gesteld
worden, dat in Treveri, een keizerlijke residentie,
vaker dan elders werd ingespeeld op actuele
gebeurtenissen door die via muntslag te
onderstrepen.
De militaire activiteiten van de Tetrarchen waren
in de aan deze emissie voorafgaande jaren niet
alleen indrukwekkend, maar ook zeer succesvol
geweest. In 296 had Constantius een einde
gemaakt aan de betrekkelijk kortstondige
onafhankelijkheid van het Britse rijk door AUectus
te verslaan en Brittannie te veroveren, Diocletianus
maakte op zijn beurt een eind aan het bewind van
de usurpatoren Achilleus in Opper-Egypte en
Domitius Domitianus in Neder-Egypte. In 297
moest Maximianus naar Afrika gaan om daar een
opstand te onderdrukken. De onderneming werd
met succes bekroond en in maart 298 trok hij
triomfantelijk Carthago binnen. In diezelfde periode moest Galerius in het Oosten oprukken tegen de
Perzische koning Narses, die hij, na aanvankelijke
tegenslagen, tot vrede wist te dwingen na Armenië
te hebben veroverd en Mesopotamie ver te zijn
binnengedrongen. In enkele jaren tijds hadden
derhalve alle viervorsten belangrijke militaire
successen geboekt, nadat zij van allerlei kanten
waren bedreigd. Waarschijnlijk zijn deze successen
en mogelijk de laatste twee (immers het meest
recent) in het bijzonder aanleiding geweest voor
het uitgeven van de Fortuna munten.
Aangezien de emissie maar van korte duur was,
had deze geheel plaats in de periode voor de eerste
follis-reductie. Het gewicht van de munten
varieert derhalve van 9 tot lO'/i gram. Ondanks de
vrij korte periode van uitgifte vertonen de munten
toch nog een aanmerkelijke variatie. In totaal
meldt de R.I.C. 88 verschillende varianten
ongeacht de atelier-aanduidingen. Worden deze ook
nog meegerekend dan zou het totaal op 108
komen.
Nog slechts eenmaal is Fortuna nadien op folies
van de Tetrarchie afgebeeld, namelijk op een
kortstondige emissie van Siscia ter gelegenheid van
de deïficatie van Galerius, die in mei 311 overleed.
De afbeelding is vrijwel identiek aan die van het

staande type van Treveri. De emissie vond plaats
in de jaren 311 en 312 in een periode, dat het
follisgewicht in Siscia 6 a 7 gram was (na de tweede
reductie). De variatie in deze zeer kleine emissie is
gering. R.I.C. geeft 7 verschillende varianten. Met
behulp van de atelier-aanduidingen kan dit getal
opgevoerd worden tot 24, aangezien er varianten
zijn die van 5 of alle 6 de toen werkzame ateliers
bekend zijn.
Uiteraard hebben de Fortuna emissies van
Treveri en Siscia geen enkel onderling verband. Zij
worden hier alleen samen vermeld vanwege de
gelijke afbeeldingen op de keerzijde.

a/b. I. Forluna staand
Diocletianus, Trier

B. Muntplaatsen
Aangezien de beide Fortuna-emissies de
aangelegenheid zijn van één enkele muntplaats,
valt op dit punt weinig belangwekkends te melden.
De Treveri uitgiften vonden in twee opeenvolgende
muntslagperioden plaats namelijk die met TR in de
afsnede, de atelier aanduiding A of B links en een
ster rechts in het veld en die met alleen een ster in
het veld en TR voorafgegaan door de atelier
aanduiding A of B in de afsnede. In beide
perioden werd zowel het type met de staande als
dat met de zittende Fortuna geslagen.
De Siscia uitgiften vallen over 4 kort
opeenvolgende muntslagperioden,onderling
gescheiden door tekens in het veld. Alle 4 hebben
in de afsnede SIS en rechts in het veld de
atelieraanduiding A, B, V, A, E of S (6 ateliers). De
tweede periode kent geen verdere bijtekens, de
eerste een liggende halve maan links in het veld, de
derde een teken iets gelijkend op een H met van
onder naar buiten wijkende poten onder de
atelierletter en de vierde een ster boven een halve
maan boven de atelierletter.
C De Voorzijde
Evenals bij het Genius-type zijn de voorzijde
portretten van de munten van Treveri traditioneel
en in overgrote meerderheid van het type 'Hoofd
met lauwerkrans naar rechts'. Van de genoemde
88 varianten hebben er 50 dit portrettype, 73 zijn
naar rechts gericht. Daarnaast komen nog 13
andere portrettypen voor, waarvan er 8 naar links
zijn gericht.
De munten zijn uitsluitend in de periode van de
eerste Tetrarchie geslagen zodat er slechts 4

vorsten op zijn afgebeeld. De verdeling van de
genoemde 88 stukken over deze vier vorsten is als volgt:

Diocletianus
Maximianus
Constantius
Galerius

Augustus
Caesar

Ook wat de tekst betreft vertonen de stukken van
deze emissies enige variatie. In totaal worden 24
tekstvarianten gemeld, 6 voor zowel Diocletianus
als Maximianus, 8 voor Constantius en 4 voor
Galerius, ongeveer gelijkelijk verdeeld over de 2
keerzijdetypen, in totaal 21 bij de staande en 19 bij
de zittende Fortuna. Het is echter bepaald niet
ondenkbaar, dat er nog meer variaties bestaan dan
de in de R.I.C. vermelde.
De Siscia emissie heeft veel minder variatie dan die
van Treveri. In de eerste plaats uiteraard, doordat
alle munten zijn geslagen op naam van Galerius,
maar ook omdat bij een uitgifte van dit soort
posthume emissies een bepaald portret type gebruikelijk is, namelijk 'een gesluierd hoofd naar rechts'.
Van de 7 genoemde varianten hebben drie de
tekste DIVO GAL VAL MAXIMIANO AUG en
de andere 4 deze tekst zonder AUG. De laatste
komt iets meer voor dan de eerste.

D. De Keerzijde
De serie van Treveri kent, zoals reeds vermeld, 2
verschillende keerzijde-afbeeldingen. De eerste
vertoont een naar links staande vrouwenfiguur
(Fortuna) met in de rechterhand een roer, meestal
op een globe, en in de linkerhand een hoorn van
overvloed (cornucopiae). Soms staat de figuur bij
een wiel. De tweede vertoont dezelfde
vrouwenfiguur zittend naar links (soms op een
wiel) met dezelfde attributen in linker- en
rechterhand. In de literatuur wordt soms
gesproken van een wiel in plaats van de globe en
ook wel van een korte staf in plaats van het roer.
De hier gegeven beschrijving is echter de meest
gangbare.
Bij de tekst op de keerzijde doet zich een
eigenaardigheid voor. Op de staande Fortuna

Staande
Fortuna
_

Zittende
Fortuna
_

13
13
10

7
9
9

48

40

munten is de tekst op 44 van de 48 varianten steeds
FORTUNAE REDUCI CAESS NN wijzende op
de voorspoed van de 2 caesars Constantius en
Galerius. De andere 4 zijn algemeen door de tekst
FORTUNAE REDUCI AUGG ET CAESS NN.
Deze 4 behoren tot de eerste emissie van dit type,
evenals de 3 stukken met de zittende Fortuna die
eveneens deze tekst hebben. Alle andere 37
stukken met de zittende Fortuna hebben de tekst
FORTUNAE REDUCI AUGG NN wijzende op de
voorspoed van de augusti Diocletianus en
Maximianus. Dit onderscheid tussen augusti en
caesars wordt echter niet ondersteund door de
corresponderende voorzijde portretten, aangezien
de portretten van de vier Tetrarchen met alle drie
de teksten op de keerzijde gecombineerd
voorkomen.
Wat de Siscia emissie betreft is van keerzijdevariatie geen sprake. Alle stukken tonen een naar
links bij een wiel staande Fortune met een roer op
globe in de rechter- en een cornucopia in de linkerhand. De tekst luidt onveranderlijk FORTI
FORTUNAE.

E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen
De stukken van de onderscheiden Fortuna series
zijn in het algemeen minder talrijk dan die van de
Genius-serie, hetgeen gezien de korte perioden van
uitgifte begrijpelijk is.
De in de R.I.C. vermelde stukken worden in 4
graderingen vermeld (van de 8 mogelijke) nl.:
C = In alle grote collecties vaak aanwezig
S = In alle grote collecties aanwezig
R = tot 50 ex. bekend
R-= tot 25 ex. bekend
De verdeling van de stukken van Treveri is als
volgt:

Diocletianus
Maximianus
Constantius
Galerius,

Staande Fortuna
S
R
'R=
8
3
1
5
8
10
3
8
2
31
16
1

De 7 stukken met FORTUNAE AUGG ET CAESS
NN(behoudens Maximianus van elke vorst twee)
vallen daarbij alle in de categorie R.
Van de 7 Siscia munten worden 3 met S; 2 met R^
en 2 met R' aangemerkt.
Met betrekking tot de zeldzaamheidsklassificatie
van de R.I.C. dient te worden bedacht, dat die
gebaseerd is op een klein aantal zeer grote
museum collecties. In werkelijkheid is het aantal
stukken veel groter. De talrijke kleinere collecties.

Zittende Fortuna
C
S
R
1
9
5
1
5
1
i
4
4
1
4
4
4
22
14

waaronder veel gespecialiseerde (b.v. locale musea)
zijn er niet in begrepen, evenmin een aantal grote.
Dit houdt tevens iri, dat er zonder twijfel meer
varianten bestaan dan de R.I.C. vermeldt. Het is
bepaald niet bijzonder om in een kleine collectie
z.g. R^ of R^ stukken aan te treffen. De
zeldzaamheidsaanduidingen van de R.I.C. worden
in deze artikelenserie alleen opgenomen om een
globale indicatie te geven. Nieuwe muntvondsten
brengen steeds weer in deze klassificatie
wijzigingen teweeg!

Kopergeld van de 4e eeuw
3. De Moneta-serle
A. Algemene gegevens
In het jaar 300 wordt gelijktijdig in een vijftal
muntplaatsen in het Centrum en het Westen van
het Romeinse Rijk een nieuw type folies geïntroduceerd met op de keerzijde Moneta. Daar deze
nieuwe serie gestart wordt in het midden van de
eerste Tetrarchie rijst de vraag, waarom deze
emissie beperkt blijft tot slechts een vijftal muntplaatsen, ook al omdat in de andere muntplaatsen
geen vergelijkbare nieuwe typen verschijnen. Het
zal tot de jaren 304/5 duren eer daar de eerste
nieuwe typen naast de Genius-serie gaan
verschijnen. Mogelijk is een reden hiervoor te
vinden in (overigens niet bekende) afspraken
inzake de onderlinge verdelingen van taken. Wat
de Westelijke muntplaatsen betreft is dit zeer
waarschijnlijk. Van deze was Treveri bij verre de
belangrijkste en de enige waar in die periode
gouden en zilveren munten werden geslagen.
Evenals bij de Fortuna-emissie van 298 blijft in het
westen ook de uitgifte van de Moneta munten tot
Treveri beperkt. Anders ligt de zaak wat betreft de
Oostelijke muntplaatsen. Deze ressorteerden onder
Diocletianus en Galerius en het is mogelijk, dat de
behoefte aan munten die de nadruk leggen op de
stabiliteit en vaste ordening van het muntstelsel,
hetgeen de gangbare interpretatie is van de
motivering achter de Moneta-emissie, niet bestond
of althans aanmerkelijk minder was. Dit zou
afgeleid kunnen worden uit het feit, dat in tegenstelling tot de Centrale en Westelijke
muntplaatsen, in een aantal muntplaatsen in het
Oostelijk deel van het Rijk deze stabiliteit al werd
onderstreept door de letters S M (Sacra Moneta)

toegevoegd aan de muntplaats-aanduiding, ook bij
koperen munten, in Serdica, Thessalonica,
Nicomedia en soms in Heraclea. Hoe dan ook de
Moneta-serie wordt alleen uitgegeven in muntplaatsen die ressorteren onder Maximianus en
Constantius.
Tezamen met de nog steeds volop in productie
zijnde Genius-serie geven de munten dan een nog
versterkte boodschap van eenheid, gevestigde orde
en regelmaat.
De duur van de Moneta uitgiften is betrekkelijk
kort namelijk van 300 tot uiterlijk 307, terwijl in
sommige muntplaatsen de uitgifte al veel eerder
gestaakt wordt. Deze periode ligt geheel voor de
eerste follis-reductie, zodat alle munten in de
gewichtsklasse, variërend van 8 tot maximaal 11 Vi
gcam vallen. In de latere jaren (305/7) is deze
marge kleiner nl. 8-10 gram. Munten zwaarder dan
10'/: gram zijn met name bekend van Roma.
Ondanks de betrekkelijk korte emissieduur komen
de munten van deze serie nog steeds veel voor. Zij
schijnen in grote aantallen te zijn geslagen en
komen ook regelmatig voor in muntvondsten die
veel in Oostelijke muntplaatsen geslagen munten
bevatten. In totaal vermeldt de R.I.C. 253
varianten, exclusief de atelier aanduidingen.
Worden deze laatste ook in aanmerking genomen
dan komt het totaal op 415.

B. De muntplaatsen
De vijf plaatsen, waar in 300 gelijktijdig de productie gestart wordt, zijn Aquilea, Roma, Siscia,
Ticinum en Treveri. In Treveri is de productieperiode het kortst en loopt maar tot 303. Bij deze
productie zijn twee ateliers betrokken, aanvankelijk aangeduid met A en B en later met 1 en II,
beide toegevoegd aan de letters TR in de afsnede.
De eerste uitgiften hebben een ster rechts in het
veld de laatste de letters S F resp. links en rechts in
het veld. Een enkel (zeldzaam) stuk betreft een
uitgifte met S F in het veld, maar in de afsnede
alleen de letters TR, dus zonder een atelier aanduiding.
In Aquilea en Ticinum loopt de productie door tot
305. In beide plaatsen wordt in 3 ateliers gemunt
resp. aangeduid met P, S, f en met P, S, T. In
Ticinum komen maar twee verschillende aanduidingen van muntslagperiode voor, de eerste met in
de afsnede T- voorafgegaan door de atelier letter,
de tweede zonder de punt maar met een ster rechts
in het veld. In Aquilea is de variatie wat groter.
Hier staat in de afsnede AQ gevolgd door de
atelier letter. De 5 muntslagperioden hebben resp.
in het veld niets, V (rechts), VI (rechts) en al dan
niet ster links, VI (rechts) en halve maan links. De
laatste periode kan in twee delen worden gesplitst,
omdat midden in die periode de abdicatie van de
beide augusti plaats vindt en de caesares tot
augustus worden verheven, hetgeen op de munten
blijkt uit de titulatuur. De productie loopt
derhalve in Aquilea iets langer door dan in
Ticinum. Interessant is dat in Aquilea de ateliers
kennelijk aan de onderscheiden vorsten zijn toegedeeld. P en S werken alleen voor de beide
augusti, r voor de caesars. Na de abdicatie werken
alle drie voor de augusti; voor de nieuwe caesars is
dan niet meer in dit type gemunt.
In Siscia loopt de serie door tot 306. Ook hier zijn
3 ateliers aangeduid met A, B en f. Er kunnen via
sterren, halve manen en andere symbolen 7 muntslagperioden onderscheiden worden, waarvan de
laatste gelijk die in Aquilea weer in twee delen kan
worden gesplitst.
Het langst loopt de emissie door in Roma, waar de
laatste uitgifte in 307 plaatst vindt. Hier zijn zelfs
4 ateliers in actie aangeduid met P, S, T en Q. Tot
de abdicatie is elk atelier toegedeeld aan één der
vier vorsten en wel P aan Diocletianus, S aan
Maximianus, T aan Constantius en O aan
Galerius. Slechts zeer incidenteel komt een stuk
voor dat hiermee in tegenstelling is. Na 305 wordt
deze toedeling kennelijk vrij snel losgelaten. Ook
in Roma worden de muntslagperioden door zeer
verschillende symbolen aangegeven, waarbij een
achttal varianten voorkomen. De atelierletters
staan steeds in de afsnede meestal voorafgegaan
door de letter R. De diverse symbolen staan zowel

in het veld als in de afsnede of in beide.

afb. 2. Maximianus Herculius, Trier

C. De Voorzijde
Evenals bij de Genius- en Fortuna series is ook
hier de meest voorkomende pórtretvorm 'Hoofd
met lauwerkrans naar rechts'. Van de genoemde
253 varianten hebben 127 dit type, daarbij zijn alle
exemplaren van Aquilea, Siscia en Ticinum en op
één (borstbeeld naar links) exemplaar na alle van
Roma. Bij de Treveri stukken echter overheersen
de Borstbeelden en wel in het bijzonder het 'Borstbeeld met lauwerkrans en kuras naar rechts' (79
exemplaren). Daarnaast komen nog 7 andere
borstbeeldvarianten-voor waarvan 5 naar links
gericht en slechts 5 exemplaren van de eerstgenoemde meest gangbare vorm. Alles tezamen
komen 10 portrettypen voor, 4 naar rechts (243
stuks) en 6 naar links (10 stuks).
De verdeling van de 253 varianten over de vorsten
is als volgt.
Diocletianus
augustus 59
,,
Maximianus
55
senior
1
Constantius I
caesar
56
augustus
,,
5
Galerius
caesar
62
,,
augustus
4
Severus II
caesar
5
augustus
1
Maximinus II
caesar
3
„
Constantinus I
2
Wat de teksten betreft is de ook reeds bij contemporaine series gemelde variatie aanwezig, waarbij
opgemerkt kan worden, dat de uitzonderlijke
teksten niet bekend zijn. In totaal noemt de R.I.C.
46 tekstvarianten als volgt verdeeld:
Diocletianus
augustus
8
Maximianus
,,
8
,,
sen
,,
I
Constantius I
caesar
9
,,
augustus
2
Galerius
caesar
9
,,
augustus
2
caesar
3
Severus II
,,
augustus
1
Maximinus 11 caesar
2
Constantinus I
,,
1
Alleen Ticinum kent per vorst maar één enkele
tekst, zonder variaties.

D. de Keerzijde
De beeldenaar op de keerzijde is bij alle stukken
onveranderlijk dezelfde namelijk een vrouwenfiguur (Moneta) staand naar links in de rechterhand een weegschaal en in de linker een hoorn van
overvloed (cornucopiae). Uiteraard zijn er een
aantal geringe stempelverschillen (houding en
plaatsing bv.), maar deze zijn onbelangrijk.
Wat de tekst betreft komt wel een aantal varianten
voor. De meest uitgebreide tekst is de eerste van
Roma nl. SACRA MONET URB AUGG ET
CAESS NN (= Sacra Moneta Urbis Augustorum
et Caesarum nostrorum). Deze tekst wordt vervolgens in 4 etappen ingekort. Eerst wordt MONET
verkort tot MON, daarna SACRA tot SAC,
vervolgens MON tot M en tenslotte SAC tot S.
Zodat de kortste van de 5 varianten luidt
S M URB AUGG ET CAESS NN. Hiervan komt
de variant met SAC MON het meest voor (23 van
de 44). De eerstgenoemde tekst van Roma maar
dan zonder URB komt ook voor bij Siscia, dat
daarnaast twee andere varianten, nl. dezelfde met
NOSTR in plaats van NN en de tekst MONETA
AUGG ET CAESS NN. De variant met NOSTR
staat ook op alle stukken van Ticinum en circa de
helft van die van Aquilea. De andere helft van die
muntplaats heeft dezelfde tekst behoudens dat in
plaats van SACRA op de munten SACR staat.
In Treveri worden de eerste twee woorden
omgewisseld zodat de basistekst daar luidt:
MONETA SACRA AUGG ET CAESS NN. Ook
hier komen verkortingen voor, nl. of MONETA

Aquilea
Roma
Siscia
Ticinum
Treveri
Ofwel verdeeld naar vorst:
augustus
Diocletianus
Maximianus
»»
,,
senior
caesar
Constantius I
augustus
)»
Galerius
caesar
,,
augustus
caesar
Severus II
augustus
,,
Maximinus II
caesar
Constantinus 1
>»

Hieruit blijkt, dat in het algemeen de stukken niet
erg zeldzaam zijn, en dat alleen die geslagen na de
abdicatie minder gangbaar zijn.

verkort tot M of SACRA verkort tot S. De laatste
al dan niet met punten voor en achter de S.
Al met al komen 13 tekstvarianten voor op de
keerzijde. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt
dat NOSTR en NN beide afkortingen zijn van het
woord NOSTRORUM en URB van Urbis (stad).
Ten aanzien van de betekenis van de tekst is het
van belang te vermelden, dat in Rome de munt
oorspronkelijk was gesitueerd in de tempel van
Moneta. Sacra Moneta geeft derhalve aan, dat het
munten en met name het correct en zuiver munten,
als een uiterst serieuze, wellicht zelfs heilige, zaak
werd gezien. Augg en Caess (de verdubbeling van
g en s aan het eind zijn meervoudsaanduidingen)
evenals de tweede N van NN) duiden er dan op,
dat de vier vorsten deze hoogst belangrijke zaak
voor hun persoonlijke verantwoording nemen. In
Roma wordt dan via de toevoeging URB ook de
verantwoordelijkheid van deze stad nog eens
onderstreept.

E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen
De indeling van de 253 stukken naar
zeldzaamheidsgraad overeenkomstig de aanduidingen in de R.I.C. is als volgt:
C2
4
4

8
15
14

—
2
4

67
104

38
68

6

—

16
3
3

16
14

25
19

15
19

5
—
5
—
—

II
—
17
—

13
I
17
I
2

16

58

26
3
23
2
2
I
2
1
104

8

R2

R
2
13
15

C
12
10
8
4
24
58

S

68

6

Hoewel de nu te vermelden munt niets te maken
heeft met de bovenomschreven serie lijkt het,
gezien de identieke keerzijde-beeldenaar toch
9

afbeelden van Aequitas en Moneta is al gebruikelijk sinds Septimius Severus (193-211 n.C.) en de
beide figuren hebben dan ook geleidelijk dezelfde
betekenis gekregen. Er zou derhalve evengoed
gesteld kunnen worden, dat hier Moneta is
afgebeeld. De tekst Utilitas Publica zou vertaald
kunnen worden als 'Het algemeen belang' of
'het nut van het algemeen' zodat tekst en
beeldenaar tezamen indiceren, dat een gezond
muntstelsel voor een ieder even belangrijk geacht
moet worden.
Deze munt, die geen equivalenten kent in een der
andere muntplaatsen, is zeldzaam (R3).
W.K. deB.

zinvol er hier melding van te maken, dat in Siscia
in 295 een munt is geslagen op naam van
Maximianus met op de keerzijde diens hoofd met
lauwerkrans naar rechts en de tekst
MAXIMIANUS AUG en op de keerzijde een
vrouwefiguur naar links met een weegschaal in de
rechter- en een cornucopiae in de linkerhand. De
tekst luidt hier echter UTILITAS PUBLICA.
Volgens de R.I.C. is dit een FoUis deelstuk, het
gewicht wordt echter niet opgegeven. De keerzijde
heeft verder in de afsnede de letters SIS en geen
verdere bijtekens. Volgens de R.I.C. wordt hier
Aequitas (billijkheid) afgebeeld. Het identiek
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De Determinatie van een
middeleeuws muntje
Dit artikel betreft een klein, versleten en sterk gecorrodeerd muntje dat onlangs ergens in de
provincie Groningen is gevonden. Het heeft een
even grote diameter als een moderne cent, maar is
aanzienlijk dunner: het weegt slechts 0,93 gram.
Het is vervaardigd van een zilverlegering, zo te
zien van laag allooi; naar schatting bevat het
slechts enkele procenten zilver.

Op de voorzijde zien wij een klimmende leeuw
binnen een parelrand, op de keerzijde een
eenvoudig gevoet kruis dat een parelcirkel
doorbreekt. Beide zijden hebben een omschrift in
gotische letters, dat met enige moeite wel te ontcijferen is:
voorzijde:
keerzijde:

+ionannesdomin,
monetadecvnr

Qua type hebben wij hier te maken met een klein
middeleeuws muntje, uit de 14e tot 15e eeuw.
In die tijd kwamen zilveren munten veelvuldig
voor, terwijl ook goudstukken in zwang raakten.
Koper werd toentertijd als muntmetaal niet benut.
De middeleeuwse munten hebben al veel
overeenkomst met de pasmunt zoals we die heden
ten dage kennen. Het zijn dunne, ronde metalen
plaatjes, waarop aan beide kanten met een stempel
een afbeelding is aangebracht. Op de voorkant
veelal een symbohsche voorsteUing, zoals een dier
of wapenschild, of een afbeelding van de muntheer. Op de andere zijde staat praktisch altijd een
I
kruis, meestal eenvoudig uitgevoerd, soms leven12

dig en opvallend versierd. De omschriften zijn in
het latijn, en noemen meestal de voornaam van de
muntheer (of -vrouwe) en de plaats van
vervaardiging. Het aanbrengen van een jaartal
komt pas in de 15e eeuw in gebruik.
Vooral in de vorige eeuw werd het systematisch
onderzoek en catalogiseren van de middeleeuwse
munten op wetenschappelijk verantwoorde wijze
ter hand genomen. Prof. P. O. van der Chijs,
destijds direkteur van het Muntkabinet der Leidse
Hogeschool, beschreef omstreeks 1850 in negen
lijvige boekwerken alle hem bekende munten van
de Nederlandse gewesten, uit de periode 500 tot
1572. Heden ten dage geldt zijn immense arbeid
nog als het standaardwerk op dit gebied. Bij het
naslaan van deze boeken bleek het bovenbeschreven muntje daarin niet voor te komen. Wel zien
wij overeenkomstige munten, maar met heel
andere omschriften, van de Graafschappen Holland en Gelre. Dit zijn onderdelen van de in die
tijd meest voorkomende zilveren munt, de groot.
En wel, op grond van het gewicht, kwart groten.
In een vondst van bijna 1000 middeleeuwse
munten die in 1957 in Arnhem uit een oude
fundering werden opgegraven, bevonden zich ook
diverse muntjes van dit type. Deze waren blijkens
de omschriften geslagen te Wieringen, Harderwijk,
's-Heerenberg en Gulik.
Een nadere beschouwing van de teksten op ons
muntje geeft aanwijzingen over de herkomst,
ionannesdomin doelt kennelijk op een muntheer genaamd Johan. Nu komt de naam Johan (of
Jan) in de 14e en 15e eeuw veelvuldig op munten
voor. Hertogen, Graven, Bisschoppen en Heren
met deze voornaam hebben gemunt in belangrijke
gewesten zoals Brabant, Utrecht en Holland, en in
diverse kleinere plaatsen. De titel DOMIN(VS) of
Heer wijst op een Heerlijkheid.
In Brabant, Holland en Gelre voerden de machthebbers de titel van Hertog (DVX) of Graaf
(COMES). Het omschrift op de keerzijde duidt
kennelijk de plaats van vervaardiging aan,
MONETA DE CVNR (munt van 'Cvnr'(. De
afkorting CVNR, ook wel geschreven als CVRE of
CVINRE, is alleen bekend van het aan de
noordoost-oever van de voormalige Zuiderzee
gelegen plaatsje Kuinre. Dit was een kleine
nederzetting aan de monding van het riviertje de
Kuinder, in de huidige provincie Overijssel, die
voor het eerst in het jaar 1118 vermeld wordt.
Tussen circa 1290 en 1380 hebben vier Heren van
Kuinre munten laten slaan, te weten:
Hendrik III
Johan I
Johan II
Herman I

overleden
overleden
overleden
overleden

vóór 1318
in 1337
vóór 1363
in 1367.

In 1407 werd het gebied (omschreven als 'dat Huys
mitten Berge ende die Heerlicheit ende dat lant van
Kuynre') verkocht aan de Bisschop van Utrecht
voor de som van '6200 olde Vrancrixe Scilde'.
In totaal zijn ongeveer 80 munten, van 12
verschillende typen, in de loop der jaren van dit
plaatsje bekend geworden. Opvallend daarbij is
dat het zonder uitzondering imitaties zijn van
munttypen van omliggende belangrijke gewesten
(vooral Vlaanderen). Veelal zit het verschil alleen
in de omschriften, terwijl vaak het gewicht of zilvergehalte aanmerkelijk lager is dan dat van het
nagebootste type. Het in omloop brengen van deze
munten van in het algemeen slechter gehalte bood
de muntheer uiteraard een aanzienlijk financieel
gewin. Daar in die tijd, met uitzondering van de
geestelijken, vrijwel iedereen analfabeet was, zal
dit verschil door de gebruikers van de munten niet
snel zijn opgemerkt. Het is in dit verband
verleidelijk om van valsemunterij te spreken,
hoewel het de vraag is of dat, historisch bezien,
helemaal juist is. Maar de grens tussen politiek,
winstbejag en criminaliteit is vaker moeilijk te
trekken. Dat de munten van Kuinre inderdaad in
het handelsverkeer zijn gebruikt, bewijzen muntvondsten uit Denemarken, Duitsland en Nederland
(onder andere in Rijnsburg en Arnhem).
Uit de weinige geschreven documenten die uit die
tijd zijn bewaard (meest officiële papieren zoals
koopakten en gerechtelijke stukken), komen de
Heren van Kuinre naar voren als strijdlustige en
eigenzinnige personages, die zich ook onledig
hielden met zeeroverij op de Zuiderzee. Zij
voerden regelmatig oorlog met naburige streken
zoals Friesland en Gelre. In de langdurige twist
tussen de Heeckerens en de Bronckhorsten kozen
de Heren van Kuinre partij voor de eerste groep
edelen.
In de 13e en 14e eeuw onderging de landkaart van
Nederland, door het oprukken van de zee, aanzienlijke veranderingen. Vooral het grondgebied

van Kuinre, waarvan ook Schokland en Urk deel
uitmaakten, had daaronder te lijden. De burcht
van Kuinre werd omstreeks 1300 door de zee verzwolgen. Na het droogleggen van de
Noordoostpolder werden in 1943 de resten van
deze ronde burcht teruggevonden. Bij de
opgravingen kwamen interessante archeologische
vondsten aan het licht, maar munten ontbraken
daarbij geheel.
Bij het thuisbrengen van ons muntje zijn wij intussen een eind op streek. Het is in Kuinre geslagen, in de periode tussen 1318 en 1363. Moeilijker
is het om te bepalen of het aan Johan I of Johan
II moet worden toegeschreven. Het omschrift geeft
daarover geen enkel uitsluitsel.
De munt die het onderwerp is van dit artikel is
kennelijk een navolging van de kwart groten van
het naburige Gelre. Van 1326 tot 1343 regeerde in
Gelre Reinoud II, tot 1339 onder de titel van
Graaf, daarna onder die van Hertog. Alle bekende
kwart groten van deze muntheer dragen de titel
DVX (Hertog), zodat we mogen aannemen dat
deze na 1339 zijn vervaardigd. Na het overlijden
van Reinoud II liet zijn weduwe,
Hertogin-Douairière Alianora, munten op haar
naam slaan, waarschijnlijk in de periode 1343 tot
1355. Van Alianora zijn slechts weinig munten
overgeleverd, maar overwegend van dit type. In de
reeks munten van de Graven van Holland verschijnt de kwart groot met klimmende leeuw het
eerst op naam van Willem IV, die aan de macht
was van 1337 tot 1345.
Deze munten kunnen dus niet eerder dan in
1337/1339 geslagen zijn, zodat een toeschrijving
aan Johan I van Kuinre, overleden in 1337, vrijwel
uitgesloten is.
Verder zijn er halve en een kwart groot van dit
type bekend van Herman I, de opvolger van Johan
II.
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Afgaand op typevergelijking, en ervan uitgaand
dat de genealogische gegevens over het geslacht
van de Heren van Kuinre juist zijn geïnterpreteerd,
moet ons muntje toegeschreven worden aan
Johan II, en valt het in de periode 1337 tot 1363.
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Gelder, H. Enno van en Boersma, J. S. Munten in
muntvonsten. Bussum 1967.
Puister, A. T. Munten der Oost-Nederlandse Heerlijkheden. De Florijn, jaargang 1, blz. 29, 1972.
Meer, G. van der. De vondst Arnhem 1957.
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, jaargang 46,
blz. 1, 1959.
Modderman, P. J. R. Over de wording en betekenis van
het Zuiderzeegebied. Proefschrift, Groningen 1945.
Vos van Steenwijk, A. N. de. Genealogie en geschiedenis
van een strijdlustig geslacht, de graven en heren van
Kuinre. De Nederlandsche Leeuw, jaargang 84, blz. 259,
1967.

Tot slot een woord van dank aan Dr. H. Enno van
Gelder, direkteur van het Koninklijk
Penningkabinet, voor de verleende hulp bij het
determineren van het muntje en het redigeren van
de tekst van dit artikel.

W. op den Velde

Eerder verschenen in: Museologia 5, XII, 1975.

B. A. SEABY L T D .

M U N T E N EN P E N N I N G E N

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uilgevers van:
"SEABY's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.

00STEINDE161
14

VRIEZENVEEN

7940

TELEFOON 05499-1322

Coins of the Netherlands
We issue a price list of better Dutch coins every 4 to 6 weeks.
selection of copper, silver, and gold coins, mostly from 1818
reasonably priced. In addition to low prices we offer a full 30 day
any reason to guarantee your satisfaction. Write for our latest list -

It includes a nice
to date which are
return privilege for
its free.

European & British Commonwealth Coins
We frequently issue lists containing an outstanding selection of European & British
Commonwealth coins. If you collect any of these areas, please send for this list - its
also free.

For Sale
Holland 1687 10 Ducat $9500.
Netherlands 1850 1 Gulden V.F.-E.F.

$3900.

David L. Cannon, Manager U.S. Division
Ridiard Lobe I, Inc.
127 Professional Towers
4010 Dupont Circle
Louisville, Ky. 40207
U.S.A.
Phone 502-893-0379
Telex 204167
15

Koperen munten van
Paliacate met Arabisch
opschrift

Sultan Abd-Ullah Qutub Shah (1626-1672), een
grote invloed en macht verwerven.

De munten die door de V.O.C, zijn geslagen in
hun toenmalige nederzettingen langs de kusten van
India zijn voor het eerst door C. Scholten zeer
diepgaand en uitvoerig omschreven in het
Jaarboek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde 1934 & 1935
en later in meer beknopte vorm opgenomen in het
standaard referentiewerk van de zelfde auteur 'De
munten van de Nederlandse Overzeese gebiedsdelen, Amsterdam 1950'.
Hoewel de munten geslagen in de voormalige
nederzettingen in India niet vaak worden aangeboden zijn de munten van Paliacate met het
Arabische opschrift toch wel de meest bekende.
Aanleiding tot het slaan van deze munten is de
bezetting in 1646 van Paliacate (tegenwoordig
Pulicat) door Mansur Khan, beter bekend als Mir
Jumla de generaal van de Sultan van Gofconda.
Mur Jumla was als diamant handelaar naar
Golconda (nabij Hyderabad, Centraal India)
gekomen en kon zich, onder het zwakke gezag van

Hoewel Golconda schatplichtig was aan het
Moghul Keizerrijk van Delhi fungeerde het als een
semi-onafhankelijke staat.
Nadat Mir Jumla de Raja van Chandargiri had
verslagen trok hij verder oostwaarts en bezette in
1646 Paliacate waar de Nederlanders een belangrijke handelspost hadden.
Door tactische onderhandelingen zijn de
Nederlanders daarbij gunstig uit de strijd tevoorschijn gekomen, want de Gouverneur kreeg nu
officieel het muntrecht. Dit hield In, dat men nu
ook pagoda's mocht slaan van het Compagnie's
goud, wat zeer liberaal was als men bedenkt dat de
Sultans van Golconda op hun beurt nimmer het
muntrecht van de Moghul keizers hebben ontvangen, anders dan voor het slaan van koperen
munten, waarvoor men in 't algemeen al geen toestemming nodig had.
Dit hadden de Nederlanders ook al begrepen en
vóór 1646 sloeg men reeds koperen 1 en 2 kas
muntjes met Nagari tekens op de keerzijde.
In tegenstelling tot de kasmunten die voor 1646
werden geslagen kregen de munten nu na het
verkrijgen van een officieel muntrecht een

N
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situatie van het Sultanaat
van Golconda en Paliacate

16

opschrift in Arabische tekens.
Dit opschrift is geslagen met, wat men noemde 'De
stempel van de konink van Golconda'.

^H&l

8 kas

Op alle munten (I, II, IIIl, V, VIII & X Kas) van
dit type zijn de bovenste 2 tekens (van rechts naar
links gelezen) een '»—/ (B) en een ( j / (N). Zodat
de lezing van Scholten 'Rabb' niet mogelijk is
omdat onder _^
Hierboven is een veel voorkomende inscriptie op
koperen munten van Abd-Ullah Qutub Shah weergegeven.
De voorzijde leest: Sultan Abd-Ullah Bad Shah
Gazi. Keerzijde: Zarb Dar-ul-Sultanat
Haiderabad.
Als men spreekt over het stempel van de Koning
van Golconda zal dit, of een soortgelijke munttype, als voorbeeld hebben gegolden.
Scholten echter leest het opschrift na ampele
overwegingen als:

('R' van Rabb) nooit een punt

kan staan en voor het tweede teken 'B' zou een
punt eronder moeten staan inplaats van erboven.
Links van het tweede teken, tussen de middelste en
bovenste regel vindt men een teken dat door
Scholten wordt afgedaan als versiering waarvan hij
op blz. 61 (Jaarboek 1934) een 8 tal varianten
weergeeft.
Deze tekens zonder meer als versieringen te
beschouwen lijkt me onjuist en op de meest vroege
en dus stijlzuivere typen heeft dit teken meer weg
van een Arabische M —

r

Door onbekendheid van de plaatselijke graveurs
met de Arabische lettertekens en door de langdurige aanmunting verbasterde het opschrift al
spoedig en al gauw ging het teken M meer op een
vis-symbool of op een pijl lijken.
Op de kleine kasjes kantelde dit teken zelfs om
Rabb = de Heer
Sultan = de Koning
Abd = de Dienaar

Doch deze verklaring van het opschrift is ondanks
Scholten's goede bedoelingen tamelijk aanvechtbaar en ook geheel vreemd in de Indiase
Numismatiek.

reden van plaats op het muntplaatje

f^

zodat het spoedig op een omgekeerde V of
Arabische 8 ging lijken.
In plaats van , _ ^ y " R a b b ' leest men nu r

=

'Benam'. Dit heeft twee betekenissen n.l. a)
beroemd, vermaard (als bijvoeglijk naamwoord),
b) in de naam van...
Links van

10 kas

j —•"

liJ^ en boven

u

van

ü^'

vindt men nog een teken in de vorm van een
'goltlijntje' waaraan men in het verleden geen aandacht heeft geschonken of in ieder geval geen
betekenis heeft gehecht.
Over het onderste teken op het munt-opschrift
bestaat geen verschil van mening en leest men het
woord 'Abd', het eerste gedeelte van de Sultan's
naam.'
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De munten te slaan met 'de stempel van de konink
van Golconda' zonder de volledige naam van de
Sultan lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Het komt me daarom voor dat dit 'golflijntje' een
rudimentair overblijfsel is van het woord jjj |
='Allah'.
Dat dit woord op een dergelijke gedegenereerde
vorm op de munt voorkomt is niet zo verbazend
daar een prominente weergave hiervan ontegenzeglijk op grote religieuze bezwaren van Hollandse
zijde zou stuiten; doch voor alles moesten de
inlandse vorsten en waardigheidsbekleders te
vriend worden gehouden om zodoende de handel
veilig te stellen en dus moest wel eens wat water bij
de principiële wijn doen.
Resumerend kan het opschrift dus nu tweeërlei
worden uitgelegd:
a. De vermaarde
Sultan
Abd-UUah
b. In de naam van de
Sultan
Abd-Ullah
(De letterlijke betekenis van de naam Abd-Ullah is
'Dienaar van Allah'.) Beide verklaringen voor het

opschrift voldoen, doch ik ben geneigd te
veronderstellen dat bedoeld is dat de munten
werden geslagen - bij de gratie van - of in ieder
geval met de goedkeuring van de Sultan, zodat het
onder b. genoemde opschrift de voorkeur verdient.
Hieronder een rekonstruktie van het opschrift
zoals dit volgens mij oorspronkelijk is bedoeld.

Rekonstruktie
Grogan No. 515
Rechts ter vergelijking een afbeelding van de X kas
munt zoals deze voorkomt in de veilingscatalogus
van J. Schulman, Collectie H. T. Grogan Febr.
1914 Plaat l i l - N o . 515.
J. Lingen
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Het Nederlandse
mimtbeleid en een
mogelijk alternatief voor
de impopulaire
rijksdaalder
Na de uitgifte van het 'Jubileumtientje' in 1973 is
het rond de Nederlandse herdenkingsmunten
betrekkelijk rustig geweest. De laatste tijd gaan er
weer stemmen op om een herdenkingsmunt uit te
geven, stemmen die zelfs breed uitgemeten de
krantenpagina's halen.'
In de woorden van de ontevreden numismaten
komen in wezen twee zaken naar voren:
a) Men vindt de huidige reeks circulatiemunten te
saai, waarbij de Nederlandse regering ten
opzichte van het buitenland een slecht muntbeleid wordt verweten;
b) Men wil een regelmatige uitgifte van herdenkingsmunten, los staande van de huidige
reeks circulatiemunten, zoals b.v. zilveren
tientjes, goudstukken van 100 en 250 gulden,
etc.
Op bovenstaande verwijten, hoe begrijpelijk ook,
wil ik graag eens ingaan.

bijna in de gehele wereld niet te vinden is, zijn
verwijten die geen hout snijden.
In Groot-Brittannië werd het muntbeeld van de
circulatiemunten gedurende de laatste 25 jaren
slechts één keer, n.l. bij de invoering van het
decimale stelsel in 1971, ingrijpend gewijzigd. In
West-Duitsland werden gedurende dezelfde
periode om begrijpelijke redenen de
2-Markstukken tweemaal en het 5-Markstuk
éénmaal gewijzigd, terwijl de beeldenaars van de
overige circulatiemunten onveranderd bleven. In
Frankrijk veranderde het muntbeeld sinds de
monetaire hervorming van 1960 geen enkele maal.
Ook in België is de reeks circulatiemunten sinds de
troonsbestijging van koning Boudewijn in 1951
ongewijzigd gebleven, evenals in Italië, waar men
ook al sinds 1951 tegen dezelfde munten aankijkt.
Eerlijkheidshalve dient wel opgemerkt te worden,
dat in Duitsland, Frankrijk, België en Italië de
onderdelen van de muntenreeks meer variatie
vertonen dan bij ons.'
Toch valt Nederland, in Westeuropees verband
gezien, niet uit de toon. Aan het huidige
Nederlandse muntbeeld behoeft m.i., in grote
lijnen althans, niet getornd te worden.
Ad b. Zou de variatie in de collecties van de
muntenverzamelaars gediend kunnen worden met
de (regelmatige) uitgifte van herdenkingsmunten,
die geen deel uitmaken van de muntenreeks, zoals
dat met de beide zilveren herdenkingstientjes het
geval was? Moeten we, in navolging van
bijvoorbeeld West-Duitsland en Oostenrijk,
herdenkingsmunten in zilver gaan uitgeven, of
moeten we naar het voorbeeld van de Nederlandse
Antillen toe naar de uitgifte van goudstukken?

Ada. Sinds de invoering van de Wet van 28
september 1818 tot regeling van het Nederlandse
Muntwezen (Stb.nr. 15) heeft de Nederlandse
regering een uiterst sober beleid gevoerd als het
het aanbrengen van ingrijpende veranderingen in
de beeldenaars betrof. Veranderingen werden
alleen doorgevoerd, indien daartoe gerede
aanleidingen bestonden.
Deze soberheid mag prijzenswaardig genoemd
worden en wordt ook in het buitenland, naar mij
is gebleken, als zodanig ervaren.^
Een munt is een gebruiksvoorwerp, dat qua
vormgeving zowel als qua beeldenaar functioneel
moet zijn.
Het betalingsverkeer heeft geen behoefte aan een
zich steeds wisselend muntbeeld. Het zou ook niet
van een gezond beleid getuigen, als omwille van de
variatie in de collecties van muntenverzamelaars
ieder jaar of om de zoveel jaren het muntbeeld
ingrijpend gewijzigd zou worden.

We zitten nog altijd met een impopulaire nikkelen
rijksdaalder; impopulair, omdat hij in het
betalingsverkeer moeilijk van een gulden is te
onderscheiden.

Dat Nederland, aldus te beluisteren verwijten,
zó'n eentonige muntenreeks zou hebben, zoals er

De beeldenaars van de rijksdaalder zijn,
behoudens de waarde-aanduiding, volkomen

Persoonlijk ben ik van mening, dat deze
mogelijkheden weinig zinvol zijn.
Men behoeft geen puritein te zijn om aan te
voelen, dat dergelijke herdenkingsmunten zonder
een daadwerkelijke functie in het betalingsverkeer,
hoe wettig ook, in wezen geen betaalmiddelen,
maar historiepenningen zijn.
Er is binnen onze muntenreeks mijns inziens een
beter alternatief.

gelijk aan die van de gulden, terwijl hij in grootte
daarvan weinig verschilt.

muntbeeld in zijn totaliteit nauwelijks wordt
aangetast;

Eenzelfde situatie heeft zich in West-Duitsland
voorgedaan met de 1- en 2-Markstukken met de
adelaar, waarbij de 2-Markstukken werden
gemeden in het betalingsverkeer. Eerst toen op de
2-Markstukken de adelaar vervangen werd door
de beeltenis van Max Planck, werden de munten
volledig aanvaard.

d. ledere verzamelaar, of hij veel geld voor zijn
hobby te besteden heeft of niet, kan over de
herdenkingsmunten beschikken;
e. Aan de verlangens om variatie is voldaan;
f. Aan één denominatie wordt datgene teruggegeven, wat de munt in de Romeinse Tijd
bezat: het vervullen van de functie van
communicatiemiddel tussen overheid en volk,
waarbij de eerste de laatste iets heeft mede te
delen.

Indien men de huidige in omloop zijnde nikkelen
rijksdaalders zou intrekken en zou vervangen door
exemplaren, waarvan de beeldenaar van de
voorzijde opgedragen is aan een bepaalde
herdenking of gebeurtenis - eventueel jaarlijks te
wijzigen -, zullen naar mijn stellige overtuiging de
moeilijkheden rond de rijksdaalders kunnen
worden opgelost.

Hare Majesteit zal haar portret er gaarne aan
geven!

a. Het publiek zal de rijksdaalder duidelijk van
de gulden kunnen onderscheiden, waardoor de
rijksdaalder een volwaardige plaats in ons
betaUngsverkeer krijgt;

J . C . van der Wis

b. Er wordt een herdenkingsmunt uitgegeven, die
een daadwerkelijke functie in het betalingsverkeer vervult en daarmee 'wettig betaalmiddel' is:

1) De Financiële Telegraaf d.d. 9 april 1977, pag. 45.

c. Het publiek zal er geen moeite mee hebben te
aanvaarden, dat de beeldenaar van één enkele
denominatie in ons muntstelsel ten opzichte
van de andere denominaties verschilt, omdat het

2) Die Münze, 5e jaargang nr. 3, pag. 110.
3) R. S. Yeoman: Current Coins of the World. Racine,
1976. 7edruk.
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nieuw betrouwbaar lijfblad
nu al het meest gelezen
wij groeien door!

HARTBERGERS ZELFKLEVEND ZIJN HET EINDE VOOR ELKE
NUMISMAAT
We nemen aan dat elke verzamelaar, handelaar en bank etc. thans we\ op de hoogte is van alle
eigenschappen van de zelfklevende Hartberger, doch desondanks willen wij toch een en ander
even toelichten.
Rond 1970 werd de HARTBERGER geboren. In dat jaar stond hij dus nog helemaal in de kinderschoenen. Daarna duurde het ca. 2 jaar voordat hij aan het feit toe was om aan een ieder, die
maar iets met de numismatiek te maken had, gepresenteerd kon worden. Een HARTBERGER is
niet zomaar een simpel MUNTKAARTJE. Allereerst kunnen wij met stelligheid zeggen dat wij
een superkwaliteit duplexcarton gebruiken van maar liefst 500 GRAMSGEWICHT. Daarbij een
venster dat weekmakervrij is, geen chemicals bevat en niet van cellofaan, mica of anderzins is
maar een zuiver venster van de duurdere uitvoering in ACATAATFOLIE. Vervolgens het kleefband. Dit moest na veel experimenteren speciaal voor ons geproduceerd worden, aangezien er
geen kleefband in binnen en buitenland.verkrijgbaar was dat zowel een 100% kleefkracht moest
hebben en tevens vrij was van eventuele nadelige invloeden. Bovendien moest men het
muntkaartje direct na sluiting niet meer kunnen openen zonder het bewuste kaartje te beschadigen. De achterzijde moest niet zomaar geplakt zijn (venster op het carton) maar moest zuiver
vlak zijn en gecacheerd, zodat er geen rimpel meer zichtbaar was. Ook de centergaten moesten
haarscherp in het middenvlak zichtbaar zijn. Rilnaden dienden perfect te sluiten en tevens
moest men practisch alle diametermaten van munten erin op kunnen bergen. De voorzijde
moest goed beschrijfbaar zijn en tevens moest het kaartje er netjes uitzien qua aanzicht in het
geheel. Welnu dat alles is ons na jaren gelukt. Dat getuige ook het feit dat vele miljoenen
Hartbergers en bijprodukten hun weg vinden naar binnen- en buitenland. Wellicht heeft U nu
een beter idee wat een HARTBERGER is en hoe deze tot stand is gekomen. Niet dus zomaar
een gewoon MUNTKAARTJE.
WAAROM ZELFKLEVEND???
Omdat vele postorderbedrijven, banken en veilingen e.a. er zeker van willen zijn dat zij zonder
risico de duurste munten konden opzenden. Verwisselingen kunnen niet meer gemaakt worden. Omdat er veelal dure stukken in verpakt moesten worden, omdat men GARANTIE wilde
hebben, omdat men er zeker van wilde zijn dat na jaren de munt(en) nog in precies dezelfde
staat verkeerden als toen zij in de Hartbergers zijn geplaatst, omdat weersinvloeden van
buitenaf geen nadeel meer aan konden richten, gewoon omdat men op ZEKER wilde spelen.
Ook wij wilden op ZEKER spelen en daarom lieten wij testen uitvoeren door het T.N.O. te Delft
en daarom hebben wij ook van deze testen certificaten, die positief zijn en in maar liefst negen
talen verkrijgbaar.
HARTBERGERS zijn verpakt in kleurige doosjes van 50 stuks en verkrijgbaar in maar liefst
negen maten zoals: 171/2-20-22V2-25-27V2-30-35-39V2 en 50 mm (D. Kent u ons systeem nog
niet? Dan nodigen wij u uit om er kennis mee te maken. Vooralle inlichtingen kunt u terecht bij:

e

Fa. DE MAN
GRAAFF 100-102
WERKENDAM
TEL. 01835-2641

Hartbergers zijn de beschermers voor uw waardevolle munten.

MUNTHOUDERS NIET ZELFKLEVEND:
Uiteraard hebben wij ook de Hartbergers in dezelfde superkwaliteit ZONDER KLEEFBAND en
deze kosten ook heel wat minder. Begrijpelijk want deze houders missen ook vele extra's. Alle
waar naar zijn geld. Niettemin hebben wij gemeend ook het NIET ZELFKLEVENDE kaartje in
ons assortiment op te nemen, omdat ook daar vraag naar is, zij het in mindere mate. Het is ons
en zeker u bekend dat er een moordende concurrentie is op het gebied van het gewone
DOORSNEE muntkaartje. Vandaar dat men dus probeert op vele manieren het voorde cliënt(en)
aantrekkelijk te maken. Ten eerste gaat dan de PRIJS een rol spelen. Men kan minder gramsgewicht carton nemen, men kan een mindere kwaliteit doorzichtvenster nemen en ga zo maar
door. Wel vragen wij ons af of het noodzakelijk is. Immers wat zal de prijs uitmaken van een
MUNTKAARTJE als men daar de waarde tegenover stelt van de munt die erin moet. Dat is nihil.
Bovendien is de zekerheid en de garantie bij deze munthouders er niet.
Wij leveren de gelijkwaardige kaartjes zonder kleefband alleen voor hen, die waarde aan hun
munten hechten en niet op koopjes uit zijn. Want GOEDKOOP is meestal DUURKOOP. Ook
deze munthouders die door middel van nietjes samen worden gebracht zijn verpakt in kleurige
doosjes van 50 stuks en ook verkrijgbaar in negen maten. In het lipje staat het merk H.B. Dat
betekent dat er garantie staat op dat produkt. De uitvoering is super met een 500 grams
gewicht. Vandaar dat ze iets duurder zijn als andere in de handel zijnde munthouder. Maar wij
staan er volkomen achter en dat is ook iets om over na te denken.
MUNTHOUDERS AANBIEDINGEN:
Te kust en te keur vinden we in binnen- en buitenlandse numismatische tijdschriften aanbiedingen van de doorsnee munthouder. De laatste jaren heeft de U.S.A. veelal de boventoon
gevoerd, maar dat is al heel wat minder. Velen offreren tegen spotprijzen. Wanneer u echter een
garantie op schrift verlangt is er niemand thuis. Het eigenaardige is dat u wel op een MUNT een
echtheidsgarentie verlangt maar niet op de VERPAKKING. LET WEL: De verpakking dient er
voor te zorgen dat uw gegarandeerde MUNT in een GEGARANDEERDE verpakking gaat. Zo is
dat!!!
GOEDKOPE MUNTHOUDERS
Wilt u desondanks weinig geld betalen, heeft u lak aan garantie en doet alleen de prijs
ertoe, welnu dan moet u daar gewoon mee door gaan. Ook wij zouden u spotaanbiedingen kunnen doen op dat gebied. En wij kunnen u zelfs op deze spotprijzen nog
garantie geven. Om deze interesse te peilen gaan wij u een aanbieding doen:
MUNTHOUDERS 250 grams gewicht, zelfde uitvoering als Hartbergers qua venster,
zonder kleefband verpakt in bulk bij afname van:
1.000 munthouders;
f 25,— ex. BTW per 1.000 stuks
10.000 munthouders:
f 24,—ex. BTW per 1.000
,,
100.000 munthouders:
/ 23,—ex. BTW per 1.000
,,
1.000.000 munthouders:
f 20,—ex. BTW per 1.000
,,
Bij voldoende aanvragen moeten wij constateren dat er een behoefte is voor GOEDKOPE MUNTHOUDERS DIE GENIET WORDEN en zullen wij uw aanvraag uitvoeren.
Zelf geloven wij er echter nog niet In want:
Kwaliteit wint altijd.
Inlichtingen:

Fa. DE M A N
G R A A F F 100-102

lEMBIT

WERKENDAM
TEL. 01835-2641
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Helaas vi/aren de pagina's in kleur voor het gehele jaar gereserveerd in de Beeldenaar
en daarom kunnen wij u ook niet de prachtige kleuren laten zien van onze muntalbums, dus daarom in zwart-wit. Maar neemt u van ons aan dat wij op het gebied van
MUNTENALBUMS elke proef kunnen doorstaan. Muntenalbums in drie modenie
kleuren met een zwaar D mechaniek. Al uw bladen liggen vlak bij het openen van het
album. Maar liefst 500 munten kunt u erin opbergen. De buitenuitvoering is gewatteerd. Het geheel is een lust voor het oog. Vraag om HARTBERGER MUNTALBUMS
DE LUXE en uw munten zullen u er dankbaar voor zijn.
MUNTBLADEN VOOR GENOEMD ALBUM:
Op de afbeelding ziet u hoe de Hartberger onverschillig welke maat het is keurig in het
album passen. Door het stevige 500 grams dikke duplex carton zitten ze verankerd in
de muntenbladen en vallen er niet uit. Wij leveren deze muntenbladen met precisie
afwerking in 2 soorten. Soort 1 is genaamd: GM 20. Dat muntenblad (zie afbeelding)
kan 20 munten bevatten in acht maten. Een versterkingsstrook zorgt ervoor dat
uitscheuren uit de boze is. Daarbij hebben wij ook een blad ontwikkeld voor uw zeer
grote munten of medailles die in hetzelfde album moeten. Dat blad is van gelijke
omvang, echter met negen grote vakken. Bij bestelling geeft u het de codenaam van
G.M.9. Alle bladen zijn verpakt in mappen met 10 stuks. Alle Hartberger muntbladen
hebben hun eigen merk H.B. in de versterkingsstrook. Vraag dus om H.B. muntbladen bij uw winkelier. En kijk naar de H.B. inscriptie want dan weet u zeker dat u
een H.B.-produkt heeft gekocht.
H.B. gaat langer mee!!!
Inlichtingen voor muntenbladen:

lEMBIT
Hartberger

Products

Fa. DE MAN
GRAAFF 100-102
WERKENDAM
TEL. 01835-2641
worden verkocht

in ruim 25

landen.
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HARTBERGER ALBUMS MET DRUKKNOPSLUITING GENAAMD: L.K. de LUXE
Een nieuw ontwikkeld muntenalbum dat past in iedere muurkluis en dat van een
dusdanige uitvoering is dat iedere muntenverzamelaar er weg van is. Dit luxe album
met een gewatteerde buitenzijde heeft alweer een supersterk D. mechaniek en wordt
door middel van twee drukknoppen gesloten. Uitvoeringen in drie moderne kleuren.
Ook hier ziet u op de afbeelding, dat bij het openslaan de bladen vlak liggen. Bij
Hartberger Products wordt alles gedaan om het de verzamelaar naar de zin te maken.
Vraag uw handelaar dus om LK LUXE HARTBERGER ALBUMS MET KASSETTE
SLUITING. Wederom is het buitenmerk H.B. (Uw garantie.)
MUNTBLADEN VOOR HET L.K. LUXE ALBUM
Voor genoemd album zijn er de standaardbladen genaamd LK 12. Op dat blad kan men
12 munten opbergen van diverse diameters. Alle bladen zijn getest op helderheid en
sterkte. Een extra randversterking zorgt ervoor dat de bladen niet kunnen inscheuren.
Voor de grote munthouders met een 50 mm diameter zijn er ook passende bladen voor
het LK album. Deze bladen noemen wij LK 6 de Luxe. Zes munten kunt u opbergen per
blad in dat geweldige album L.K. de LUXE.
Inlichtingen:

lEMBIT

Fa. DE MAN
GRAAFF 100-102
WERKENDAM
TEL. 01835-2641

Vooreen verzameling van klasse, ondergebracht in een album van H.B. voelen
uw munten zich tevreden en gaan eeuwen langer mee!!!
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ASSORTIDOZEN:
Als geschenkverpakking hebben wij dozen laten vervaardigen, alwaar 400 zelfklevende
HARTBERGER'S In gerangschikt zijn met acht verschillende maten (zie afbeelding). In elk vakje
bevinden zich 50 houders in de maten MVi tot en met 39'72. Zeker een leuk geschenk voor elke
muntverzamelaar.
IMITATIES:
Reeds enkele malen is getracht om een HARTBERGER te imiteren. Men biedt zelfs munthouders aan met plakstiften. Dat is in feite helemaal onnodig, want ook met solutie, stijfsel,
glutonlijm is de houder te sluiten, alleen wordt er meestal niet vernoemd welke bestanddelen er
in dergelijke plaksubstanties zitten. Het gaat niet alleen om het sluiten van een houder, dat is
zo gebeurd al zou u het met tegellijm doen. Nee het gaat erom om een VOLWAARDIG artikel
aan te bieden in zijn totaliteit dat met een 100% verantwoording gebracht kan worden. Jaren
terug was Japan ook zeer sterk in IMITATIES, doch thans is ingezien dat dat toen geen stand
meer hield, vandaar dat zij nu dan ook kwaliteitsprodukten leveren.
Imitatie blijft imitatie. Voor mij persoonlijk is er maar één IMITATIE die goed is en dan wel op
een warme dag. Het glas Imitatie, maar daar blijft het dan ook bij.
NUMISMATIEK EN PHILATELIE
Uiteraard verkopen wij niet alleen Hartbergers, maar ook de daarbij behorende items. Tevens is
de Fa. De Man gespecialiseerd op het gebied van de wereldbekende Muntladen LEMBIT
systeem, ook is deze firma gespecialiseerd op het gebied van insteekalbums van een superbe
kwaliteit, POSTZEGELPAKKETTEN ETC. ETC. Bij de Fa. De Man vindt u gegarandeerd alle
produkten op het gebied van de PHILATELIE en NUMISMATIEK. Schrijf of bel dus naar:

VOOR INLICHTINGEN:

Fa. DE MAN
GRAAFF 100-102
WERKENDAM
TEL. 01835-2641

lEMBIT
Hartberger products

•

•

•

Lembit products

-A^ •

Verzamel met beleid ... neem Hartbergers

•

Mandor

products

altijd!!!
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Hartbergers zijn
de beste * * * * * * * * * *

Hartbergers zijn

de beste. * * * * * * * * * *

Hierbij verklaart de firma Hartberger te
Capelle a.d. IJssel, Holland zijn welbekende Hartbergers te hebben laten
testen bij het T.N.O. te Delft, Holland.
De uitslag van deze test vindt u uiteengezet aan de ommezijde van dit certificaat. Dit certificaat mag slechts woordelijk
en/of in zijn geheel worden gepubliceerd alleen na schriftelijke toestemming van
Dhr. A. P. A. Hartmans, directeur van Hartberger, Holland.
Dealers van Hartberger produkten dienen altijd in eerste instantie mededeling te doen
aan A. P. A. Hartmans, Karekietstraat 189 te Capelle aan den IJssel te Holland.
Dit certificaat heeft alleen betrekking op de Hartberger muntbeschermer, voorzien van
een plaksubstantie, die laboratorisch is vastgesteld en een kleefkracht heeft aan
beide zijden. Degene, die de naam Hartberger of gebruik zou maken van deze rapport
cijfers met het doel een gelijkwaardig produkt ten verkoop aan te bieden zullen gerechtelijk vervolgd kunnen worden.

Opgemaakt te Rotterdam, d.d. 1 mei 1973.
Directeur A. P. A. Hartmans

kil-'

/
/ >'

TESTCERTIFICAAT BETREFFENDE HARTBERGERS

UITVOERING DER TEST DOOR: T.N.O. nader genoemd Technisch Instituut voor
verpakking.
Rapport: 99/73 serie nr: 838587
Onderzoektest munten verpakking op corrosie
Onderzoek:
Voor het onderzoek van eventuele nadelige gevolgen van de munt/munten die zouden
kunnen ontstaan bij het gebruik van een Hartberger kleefkaartje hebben wij een bepaling van de pH van het plakband vastgesteld volgens NEN 1964. Tevens een bepaling van het oplosbaar chloride en sulphaatgehalte volgens Tappi T 468.
Vervolgens een opslagproef in lucht bij 20 graden C. en 90% relatieve vochtigheid.
Tevens een opslagproef van enkele munten die wij tegen het plakband aan hebben
geplakt.
RESULTAAT
De munten, welke verpakt waren in de zogenaamde Hartbergers vertoonden op geen
enkele plaats sporen van corrosie. Zelfs de munt, welke rechtstreeks op het plakband
was bevestigd vertoonde geen corrosie.

Behandeling
Voor de opslagproef zijn alle te testen munten schoongemaakt met benzine en met
een bepaald middel gereinigd. Zij waren dus voor de test vlekkeloos.

CONCLUSIES:
1* Het plakband voldoet aan de huidige eisen t.a.v. het oplosbaar chloride en
sulphaat gehalte. Geen merkbare corrosie is te verwachten en deze verwachting wordt
nog versterkt door het feit dat de proeven genomen zijn bij extreem vochtige omstandigheden.

EINDCONCLUSIE:
Uit het bovenstaande volgt, dat, bij aangegeven gebruik en normale omstandigheden,
de kans op corrosie van de verpakte munten niet of nauwelijks verhoogd zal worden.

INSTITUUT T.N.O. VOOR VERPAKKING
C. Hillenius, Dir.

zo WORDEN ONZE HARTBERGERS VERPAKT. HET OOG WIL
OOK WAT!!!!

HARTBERGERS WORDEN IN VELE LANDEN VERKOCHT.
Om Interne redenen kunnen wij helaas niet de juiste namen met adressen vermelden,
aangezien vele van onze relaties dan benaderd worden met allerlei zogenaamde interessante aanbiedingen. Wij willen volstaan met de plaatsnamen en indien u om een of
andere reden een naam wilt hebben van een verkoopadres in een bepaald land voor
familie of zo dan kunt u via ons dat adres verkrijgen. Verkooppunten hebben wij
o.a. in:
NEDERLAND — BELGIË — LUXEMBURG — FRANKRIJK — ENGELAND —
IERLAND — DENEMARKEN — ZWEDEN — NOORWEGEN —FINLAND — IJSLAND
— DUITSLAND — OOSTENRIJK — LIECHTENSTEIN — SPANJE - ZWEDEN —
ITALIË — U.S.A. — ZUID-AFRIKA — AUSTRALIA — NIEUW-ZEELAND — BRAZILIË
— ARGENTINIË — CYPRUS — CANADA.
Met vele andere landen zijn wij nog in onderhandeling.
Miljoenen Hartbergers Products hebben hun weg gevonden over de wereld en waar u
ook bent er is altijd wel een muntenhandel waar u ons produkt tegenkomt. In het
buitenland is deze winkel zelfs herkenbaar door een Hartberger vignet.
In binnenland en overzee spreekt Hartberger een woordje mee.
Alle inlichtingen:

lEMBIT
28

Fa. DE MAN
GRAAFF 100-102
WERKENDAM
TEL. 01835-2641
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NAWOORD:
Ondergetekende , Dhr. A. P. A. Hartmans hoopt via deze advertenties en informaties
u een goed beeld te hebben gegeven van het wel en wee van de Hartberger produkten.
Ik hoop van harte dat een ieder heeft begrepen, dat het niet alleen gaat om een artikel
dat alleen maar heel weinig kost, maar dat het ons streven is en wel in uw belang, dat
wij de volle aandacht schenken aan het H.B. Assortiment, temeer daar er zeer waardevolle stukken mee gemoeid zijn. Mocht u desondanks nog op- en/of aanmerkingen
hebben dan verzoek ik u mij persoonlijk te berichten.
Wij wensen eenieder veel verzamelgenot en hopen aldus ons steentje te hebben bijgedragen.
Hoogachtend,
A. P. A. Hartmans
Hartberger Products Holland
Karekietstraat 189
Capelle aan den IJssel

Voor inlichtingen:
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01835-2641
Vraag uw
handelaar
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Alle inlichtingen worden u verstrekt door

lEMBIT

Fa. DE MAN
GRAAFF 100-102
WERKENDAM
TEL. 01835-2641

29

ALBUM MEDUSA HERTBERGER
Een schitterend album voor uw bankbiljetten en wel in het bijzonder voor uw bankfrisse mini-assegni biljetten. Het album heeft maar liefst 10 heldere doorzichtbladen
en in elk vak is een zwarte tussenkaart geplaatst zodat u 2 biljetten per vak op kunt
bergen. In zijn totaal kunt u dus in dit album 60 biljetten kwijt.
MINI ASSEGNI'S: Deze biljetten zijn alleen interessant in BANKFRISSE kwaliteit.
Gezien onze relatie met het land van herkomst Italië kunnen wij u 25 verschillende
bankfrissemini-assegni's leveren voorde prijs van slechts f 35,— uiteraard zolang de
voorraad strekt.
Een catalogus kost u slechts M2,50 franco thuis, daarin vindt u zeer overzichtelijk
alle mini-assegni's met de respectievelijke prijzen.
En u weet het toch: alle artikelen verkrijgbaar bij onderstaand adres.
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\N\st u dat wij ook van die
liandige mini albums
liebben,
die precies in uw binnenzak van
uw colbert passen. De vakken zijn
uiteraard afgesteld op de
Hartbergers.
Alle inlichtingen:

lEMBIT
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Fa. DE MAN
GRAAFF 100-102
WERKENDAM
TEL. 01835-2641

DE M A N

-WERKENDAM
Alleenvertegenwoordiging
Hartbergerprodukten voor Nederland.
DE GRAAFF 100-102 — TEL. 01835-2641

16 laden
1 extra diepe.lade
16 plexiglas-platen
vilt-bodems
2 sleutels

oor de toenemende vraag naar LEMBIT muntkasten en cassettes, moeten wij in
eeds grotere hoeveellieden gaan bestellen, hetgeen tot gevolg heeft, dat wij van tijd
tot tijd een speciale aanbieding kunnen maken.
Onze eerste aanbieding geldt bovenstaand model 1000 F Antiek.
Deze kast is voorzien van 16 platte laden en een extra lade van 5 cm diep. De vakverdeling van de laden kunt u zelf bepalen, zodat u uw munten op de meest economische
manier kunt indelen en opbergen.
Alle laden zijn voorzien van vilt-bodems en plexiglas afdekplaten, zodat een perfekte
bescherming van uw munten wordt gegarandeerd.
Als bijzonderheid delen wij u mede, dat LEMBIT het enige merk muntladen vervaardigt, waarin ook de onvolprezen Hartbergers een plaatsje kunnen vinden. (Dit
voor de mensen die niet van albums houden.)
De normale prijs voor deze kast is
16 plexiglas afdekplaten è M , 9 5

/ 799,—
/ 79,20

Totaalprijs

/ 878,20

Zolang de voorraad strekt kunnen wij u deze geweldige kast aanbieden voor de prijs
van
f650,-

Een folder met alle verkrijgbare numismatische
blijvend bestellen bij bovenstaand adres.

artikelen kunt u gratis en vrij-

DE MAN - WERKENDAM
ALLEEN VERTEGENWOORDIGING in Nederland voor
Hartberger- en Lembit-Produkten.

PRIJSLIJST HARTBERGER PRODUKTEN:

Zelfklevende Hartbergers per doosje van 50 stuks
Verkrijgbaar In de maten 17,5; 20; 22,5; 25;
27,5; 30; 35; 39,5 mm 0

HB 2

f

Zelfklevende munthouders per doosje van 50 stuks
Speciaal voor penningen en grote munten 50 mm g»

HB4

/14,95

GM20
GfVI9

M3,50/10st.
M3,50/10st.

Bladen vervaardigd van een soepele, heldere
kwaliteit plastic, met verstevigde zijrand. Geschikt voor
de munthouders HB 2 en passend in de band GML.
20 vakken
Idem voor de munthouders HB 4. 9 vakken

8,95

Banden voor de GM 20 en GM 9 bladen, vervaardigd van
zware kwaliteit kunstieder, met het ringmechaniek aan de
achterzijde. Gewatteerde uitvoering.
Tevens leverbaar:
Kleine banden met dukknopsluiting
Zakboekjes
Voordrukbladen (Nederland en Overzee)
Oranje tussenbladen.

[
I
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Wij maken u er op attent, dat alle Hartberger produkten zijn voorzien van
tiet merk H.B. Indien dit merk er niet op staat, dan is het geen
Hartberger produkt, dus zonder
garantie.

Een valse munt en een
valsemunter
In oktober 1975 verscheen in De Geuzenpenning
een kort artikeltje van mijn hand over een valse
munt. Het betrof een dubbele gouden dukaat 1654
van Utrecht, welke al in de 17e eeuw was vervalst.
In dat artikel werden naast elkaar afgebeeld en
besproken: de echte munt, de valse munt en een in
het plakkaat gebruikte houtsnede. De indirecte
aanleiding tot dat artikel werd gevormd door de
verwerving van genoemde valse munt door het
Koninklijk Penningkabinet. De directe aanleiding
was het terugvinden van deze vervalsing in een
plakkaat van 1669, waarin gewaarschuwd werd
tegen de minderwaardige munt. Dit is iets
bijzonders, daar van de vele contemporaine
vervalsingen in de verzameling van het Koninklijk
Penningkabinet voor de meeste exemplaren niet
zo'n afbeelding terug te vinden is, hoewel er toch
vele van dergelijke afbeeldingen van falsifikaten
bekend zijn. Misschien mag hieruit geconcludeerd
worden dat de meeste van de op die manier
gepubliceerde vervalsingen in die tijd al aan de
omloop werden onttrokken. In het plakkaat van
22 mei 1669 wordt ook melding gemaakt van de
maker van al dit fraais: '...seeckeren Johannis
Christiaensz, Denemarcker, jegenwoordigh
gevangen tot Amsterdam...'

In februari van dit jaar schreef de heer
M. G. Emeis jr. in het maandblad Ons Amsterdam
een artikel over een in 1669 in Amsterdam
gepakte, berechte en terechtgestelde valsemunter;
deze nu blijkt dezelfde te zijn als degene die het
bovengenoemde valse goudstuk vervaardigde. Het
verhaal van 's mans arrestatie, verhoor en de
daaropvolgende beraadslaging van zijn rechters en
de wijze van uitvoering van de straf, kon
geschreven worden dankzij de uitvoerige aantekeningen van Hans Bontemantel, destijds
president-schepen van Amsterdam. Het bijzondere
van het hele geval is, dat men in deze privénotities van een ambtenaar het hele verloop van de
zaak en de gevoerde discussie vindt. Normaliter is
daar niets van bekend, want in die tijd werd alleen
het uiteindelijke besluit opgetekend in de officiële
registers. De hele gang van zaken is door de heer
Emeis zeer levendig weergegeven.

dubbele gouden dukaat I65S Utrecht: vals

dubbele gouden dukaat 1653 Utrecht: echt

gouden dukaat 1620 Utrecht: vals

gouden dukaat 1622 Utrecht: echt

In Hamburg was Jannes Cristiaense (ook wel
Johannes Christens Ertman genoemd) al bezig
geweest met het vervalsen van Deense stuivers. Hij
ontmoette daar twee Hamburgers die wel valse
gouden dukaten zouden willen hebben. Dat kon
natuurlijk. Korte tijd later kwam hij in kontakt
met een grotere klant, die dubbele gouden dukaten
wenste. Aangezien hem de grond inmiddels te heet
onder de voeten was geworden, verhuisde Jannes
naar Amsterdam. Zijn Hamburgse afnemer echter
werd betrapt bij het uitgeven van de valse munten,
waarna hij Jannes erbij lapte. De Hamburgse
justitie schreef naar Amsterdam en het gevolg was
dat ook Jannes C. ('in de 30 jaren out') in de
boeien werd geslagen. De 17e eeuwse justitiële
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vraag hoe de doodstraf - want daar was men het al
heel snel over eens - uitgevoerd diende te worden,
was het onderwerp van een uitvoerige discussie.
Besloten werd dat Jannes Cristiaense 'door de
meerderhyt der stemmen sal gestraft werde met
den swaerde datt er de doot nae volcht'.

dubbele nouden dukaat 1653 Ulrechl: plakkaat 1669

Opvallend is, dat deze valsemunter zijn munten
niet maakte door ze te slaan, maar te schroeven.
In de provinciale munthuizen was deze werkwijze
op dat moment nog niet in gebruik. In 1659
werden inlichtingen ingewonnen aangaande de
balancier, waarmee mooie regelmatige munten
gefabriceerd konden worden. Raden & Generaalmcesters der Munt waren echter zeer huiverig voor
deze technische vooruitgang. Niet uit puur
conservatisme, maar uit vrees voor misbruik!
Precies hetzelfde voordeel van betrekkelijke
geluidloosheid, die onze valsemunter genoot, zou
ook een frauderende muntmeester of zijn
personeel in de kaart kunnen spelen. In de voorschriften voor de muntmeester, treft men ook
altijd de bepaling aan dat er uitsluitend gewerkt
mocht worden met geopende vensters. Het was
niet de arbeidsinspectie 'avant la lettre' die dit
eiste, omdat anders de atmosfeer binnen verpest
zou worden, maar het was bedoeld om het de
waardijn mogelijk te maken zijn controlerende
taak ook uit te oefenen, wanneer hij eens eventjes
niet in de muntkamer was. Het was namelijk niet
toegestaan een partij munten te slaan, als de
waardijn niet aanwezig was, bijvoorbeeld wanneer
hij zat te eten. Op die manier kon de waardijn het
altijd horen als er iets gebeurde. De Amsterdamse
medailleur Pieter van Abeele, die om advies werd
gevraagd, was van mening dat zo'n machinale
bewerking van de munten juist erg goed was om
valsemunterij tegen te gaan. Hij lette hierbij niet
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op het aspect van de interne veiligheid in het
munthuis, maar wees op het feit dat valse munten
beter herkenbaar zouden worden wanneer de
technische uitvoering van de echte stukken
verbeterd zou worden: 'Wat nu aengaet wegens de
fraudeurs ofte valsche munters, soo soue verstaen,
datt er weijnich syn, die fraije munten wel connen
naer maecken, maer wel veel die slechte munten
connen volgen'. Abeele's stad- en vakgenoot
Christoffel Adolphi, die reeds een balancier bezat,
werd in 1670 ook nog eens benaderd voor een
advies, met vrijwel hetzelfde resultaat. Invoering
van de balancier volgde toen spoedig.
Nog even terug naar Jannes Cristiaense. Toen hij
in de kraag was gevat bekende hij zeer vlot,
wellicht in de hoop hiermee een minder zware straf
te zullen krijgen: 'Alles wierd ordentelijk
beantwoord en (hij) bekende meer dan gevraacht
wierde'. Zo vertelde hij dat er circa 325 dubbele
dukaten waren vervaardigd. Daarvóór was hij
bezig geweest met dukaten, waarvan hij ruim 1000
stuks had gemaakt. Nu wordt in het plakkaat van
1669 geen melding gemaakt van valse dukaten. De
valse dukaat 1620 Utrecht, die het Koninklijk
Penningkabinet tegelijk met de dubbele dukaat
verwierf, kon twee jaar geleden dan ook niet aan
Christiaensz worden toegeschreven - wel was de
overeenkomst in uiterlijk en uitvoering van de
beide stukken opgevallen. Een nadere
omschrijving van de dukaat wordt in de oude
teksten nergens gegeven en we moeten dan ook
rekening houden met de mogelijkheid, dat
bedoelde dukaat niet een vervalsing van een
Nederlands type was. Maar met de nodige voorzichtigheid kan wellicht toch gezegd worden, dat
we hier misschien te maken hebben met het eerdere
produkt van Johannis Christiaensz.
Rest mij nog op te merken, dat blijkens de
rekeningen in Utrecht in 1620 geen gouden dukaten
zijn aangemaakt.
. „ ,
A. Pol, De Staten Generaal der Vereenighde
Nederlanden, allen den geenen die desen sullen
sien ofte hooren lesen, salut. De Geuzenpenning
1975 pp. 124-125.
M. G. Emeis, De zaak Cristiaense: valsheid in
geschroefde. Ons Amsterdam 1977 pp. 34-38 en
172-175.
G. W. Kernkamp, De regeeringe van Amsterdam
soo in 't civiel als crimineel en militaire
(1653-1672), ontworpen door Hans Bontemantel
('s-Gravenhage 1897). Werken Historisch Genootschap: 3e serie no. 7/8.
A. O. van Kerkwijk, De stempelsnijders, werkzaam aan de Munt te Dordrecht van 1576-1806.
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1920
pp. 29-61.
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Voor de echtheid der wunten wordt ingestaan
Verzending gebeurt aangetekend en op kosten en risico van de koper (kosten: f 4,25)
Munten kunnen in dezelfde staat binnen acht dagen worden geretourneerd
Betaling dient binnen acht dagen te geschieden
Ik heb géén muntenwinkel. Verkoop bij mij thuis kan alleen op afspraak plaatsvinden.

aanbod van Nederlandse munten:
V2 cent
1883
1 cent
1863
1878
1882
1884
1900
5 cent
1850
1859
1941 Zn
1942 Zn
10 cent
1825 U

ZF—

f 250,—

PR—
PR—
ZF/PR
PR—
PR—

,,
,,
,,
,,
,,

30,—
20,—
35,—
27,50
35,—

FR/ZF
ZF+
ZF/PR
PR—

,,
,,
,,
,,

12,50
30,—
20,—
25,—

FR/ZF

,, 150,—

1826 U
1849
1862
1894
1911
1944 Pe
25 cent
1896
1903
1944 Pe
1 gulden
1845
1846
1892
1896

ZF +
ZF +
ZF —
ZF +
PR —
FDC —

150,, 150,, 350,, 150,, 115,7,50

ZG
ZF +
FDC-

f
,
,

40,—
125,15,-

ZF —
,
75,FR+ lelie , , 1 0 0 , ZF +
,
80,ZF
, 900,-

1905
1906
1906

ZF +
ZF +
PR(randtikjes
ZF +
PR
PR
FDC-

1911
1914
1915
1944 Pe
5 gulden
1912
PR/FDC
ducaat
ZF —
1800

/ 225,,, 975,
,,1175,
,,
,,
,,
,,

600,
100,
100,
250,

,, 950,
,, 450,

(Utrecht-Bat. Rep.)

Staat de munt die U zoekt hier niet bij?
Vraagt U dan onze tweemaandelijkse
GRATIS PRIJSLIJSTEN aan!

P.N.M van der Zee, numismaat
Ubbergseveldweg 27 - Nijmegen

25 jaar

^Ivm^^
Afdeling Rotterdam
Organiseert:

Jubileumruilbeurs en tentoonstelling
Rotterdam De Doelen Kruisplein 30
Zaterdag 8 oktober 11-17 uur
Zondag 9 oktober 11-17 uur
inlichtingen en tafelreserveringen:
Dhr. M. Berns
POSTBUS 2155 Rotterdam
Na 19.00 uur tel. 010-327869
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Bepaling van Goudgehalte
van munten
Inleiding
Het goudgehalte van gouden munten is niet voor
alle soorten munten gelijk. Maar ook in de munten
van een bepaalde soort of van een bepaalde muntheer vind men verschillen in gehalte. Het was in de
geschiedenis niet ongebruikelijk dat, als een
bepaalde muntsoort algemeen geaccepteerd was,
diegene die tot het slaan van die munten gerechtigd
was, uit winstbejag het gehalte verlaagde en dus in
feite bedrog pleegde. Ook vervalsingen van
munten kwamen voor, waarbij uiteraard het
uiterlijk van de munt zo goed mogelijk werd
gekopieerd, maar het goudgehalte was dan
aanzienlijk lager. Zo zijn er b.v. valse gouden
Kopijen van Ned. Indië, die een zilveren kern
hebben.
Om kennis te verkrijgen over de muntpolitiek die
gevoerd werd door de Merovingische vorsten is een
uitgebreid onderzoek verricht naar het goudgehalte
van de Merovingische munten, hetgeen
gepubliceerd is in de 'Special Publication no. 8'
van de Royal Numismatic Society, Londen (1972).
Ook als er sprake was van onderlinge concurrentie,
zoals tussen de Nederlandse-, Engelse-, en Franse
Indische Compagnieën die in Voor-Indië gouden
pagoden sloegen naar inlandse type en daarbij
eikaars munten kopieerden, verlaagde men het
gehalte om de concurrent in discrediet te brengen.
Op hun beurt kopieerden de inlandse vorsten dan
de compagnies munten weer en uiteraard met een
lager gehalte. Zo is het gehalte van de gouden
pagode, dat in de periode van 1400 tot 1700
practisch constant op ca. 85% goud gebleven was,
tussen 1730 en 1790 geleidelijk aan gedaald tot ca.
62% en later nog verder.
Uit bovenstaande blijkt wel dat het goudgehalte
van munten iets kan zeggen over de muntpolitiek,
en dat het de mogelijkheid geeft tot het opsporen
van vervalsingen en de toeschrijving van bepaalde
munten aan b.v. elkaar beconcurrerende
compagnieën kan vereenvoudigen. Ook kan de
datering van munten waarop geen jaartal
vooi-komt, met behulp van de kennis van het
goudgehalte, vereenvoudigd worden.
De methodes van gehalte bepaling
Er zijn een groot aantal methoden bekend om het
goudgehalte in een alliage (d.i. een mengsel van
metalen) te bepalen. De daarvoor meestal
gebruikte methode als het om muntmateriaal gaat
is de z.g. cupel-proef, die indien goed uitgevoerd,
een zeer hoge nauwkeurigheid geeft. Hierbij wordt
echter het te onderzoeken materiaal gesmolten, en
dat is iets dat we bij voorkeur niet met een zeld36

zame munt doen. Ook de chemische methoden
zijn, omdat daarbij de munt geheel of gedeeltelijk
wordt aangetast, onbruikbaar. De methode van
toetsen, waarbij met de munt strepen op een z.g.
toetssteen worden gemaakt, en de kleur van de
strepen daarna vergeleken met strepen gemaakt
met bekende goud-alliages, heeft het bezwaar dat
er een geringe beschadiging van de munt optreedt.
Daarnaast eist deze methode veel ervaring en de
aanwezigheid van bekende goud-mengsels.
Vervalsingen, waarbij in de munt een kern van
ander metaal aanwezig is, zijn op deze wijze niet
op te sporen. Goede methoden, waarbij de munt
niet wordt beschadigd, zijn die waarbij gebruik
wordt gemaakt van Neutronen-activatie en die van
Röntgenfluorescentie. De eerst genoemde methode
kan zowel voor alleen het oppervlak als voor de
gehele munt gebruikt worden, de methode van
Röntgen-fluorescentie beperkt zich tot het
oppervlak van de munt. De methode vereisen
echter een zodanige apparatuur, dat zij voor de
gewone muntverzamelaar alleen toegankelijk zijn
als hij het werk uitbesteed aan daartoe ingerichte
laboratoria. Als laatste noem ik een methode die
goede resultaten kan geven en die wel bereikbaar is
voor de gewone muntverzamelaar, n.l. de methode
van goudgehaltebepaling d.m.v. de bepaling van
het soortelijk gewicht van de munt. (Eigenlijk zou
gesproken moeten worden van Soortelijke Massa
i.p.v. de meestal gebruikte term S.G.) Men heeft
voor deze methode alleen maar een goede balans
nodig, iets dat elke serieuze verzamelaar eigenlijk
behoort te bezitten. Aan de mogelijkheden en
onmogelijkheden van deze methode is de rest van
dit artikel gewijd.
Bepaling van het soortelijk-gewicht
In principe is de bepaling van het soortelijk
gewicht erg eenvoudig. Men weegt eerst de munt
gewoon en daarna vervangt men een van de
schalen van de balans door een dunne draad
waaraan men de munt bevestigt, waarbij de munt
in een glaasje water hangt. Nu wordt wederom het
gewicht van de munt bepaald, maar nu terwijl hij
geheel ondergedompeld in het water hangt.
De opstelling met de draad moet uiteraard in
evenwicht zijn als de munt er niet aan bevestigd is,
om het gewicht van de ondergedompelde munt
nauwkeurig te kunnen bepalen. Volgens de wet
van Archimedes zal de munt in het water een
opwaartse kracht ondervinden gelijk aan het
gewicht van de verplaatste vloeistof, dat wil zeggen
de munt zal in het water zoveel grammen minder
wegen als zijn inhoud milli-liters groot is. Het
soortelijk gewicht is nu gelijk aan het gewicht van
de munt gedeeld door de inhoud. De draad
waaraan men de munt in het water laat hangen
mag niet van katoen of iets dergelijks zijn, daar

dan het water in de draad omhoog kruipt en dit
een weegfout geeft, daar de draad dan zwaarder
wordt.
De draad moet ook zo dun mogelijk zijn om de
gevoeligheid van de balans niet te verminderen.
Goed geschikt is dun roestvrij staaldraad. Samen
gevat gaat de bepaling dus als volgt:
Ie men bepaalt het gewicht van de munt in lucht
(Gd.)
2e men bepaalt het gewicht van de munt in water
(Gn.)
3e het soortelijk gewicht (S.G.) is nu;
S.G. =

Gd
Gd —Gn

Indien alle gewichten in grammen, dan is het S.G.
in gram/ml. De formule is alleen juist als men
meet in gedestilleerd water van 4° celcius. Bij
hogere temperaturen vindt men een te hoog S.G.
en moet men de gevonden waarden corrigeren
door te vermenigvuldigen met:
ij 4° 1,00000
10 0,99973
15 0,99913
20 0,99823
25 0,99707
30 0,99567
35 0,99406
40 0,99224
Eigenlijk is het gebruik van gedistilleerd water
voor de bepaling van het S.G. niet het beste. De
oppervlakte spanning van het water beïnvloedt de
beweging van de balans en geeft aanleiding tot
weegfouten. Dit is enigszins te voorkomen door
een druppel afwasmiddel aan het water toe te
voegen, dit beïnvloedt de meting nauwelijks, maar
de oppervlakte spanning wordt aanzienlijk lager.
Beter zou het zijn om in plaats van water,
perfluoro-1-methyldecalin te gebruiken. Deze
vloeistof heeft een veel geringere oppervlaktespanning en daarbij zelf een hoger
soortelijk-gewicht, zodat de nauwkeurigheid van
de meting ook ca. twee maal beter wordt. (Het
S.G. van deze vloeistof is 2,03 - T x 2,4 x \0-\
waarin T staat voor de temperatuur in °C en met
de uitkomst hiervan moet de gevonden waarde uit
de formule van het S.G. van de munt vermenigvuldigd worden om het correcte antwoord te
verkrijgen.) Het is mij echter niet bekend waar
deze vloeistof in Nederland te koop is.
Omdat men het verschil van twee wegingen
berekent, moeten om een redelijke nauwkeurigheid te bereiken de beide wegingen zeer precies
worden uitgevoerd en is het van belang om de
afwijkingen van de te gebruiken gewichten te
kennen.

Omdat het S.G. van munten met een hoog goudgehalte in de buurt van 20 ligt, zal men bij gebruik
van water voor Gd - Gn een waarde vinden die
20 maal kleiner is dan Gd. Kan men bij een munt
van één gram het gewicht op één milli-gram
nauwkeurig bepalen, dan is Gd - Gn ongeveer
50 milli-gram en dit nauwkeurig op 2 milli-gram.
De nauwkeurigheid is dan slechts 4%.
Het verband tussen S.G. en goudgeKalte
Gouden munten bestaan uit een mengsel van goud,
zilver en koper. Het gehalte aan andere metalen
kan men als regel verwaarlozen. Het S.G. van de
munt zal nu bepaald worden door de respectievelijke S.G.-en van de gebruikte metalen en de
mengverhouding. Het S.G. van de metalen goud,
zilver en koper is niet een constante grootheid. In
handboeken vind men verschillende waarden, die
afhankelijk zijn van de wijze waarop het metaal
bewerkt is. Bij walsen en pletten neemt het S.G.
altijd toe. Voor gemunt metaal kunnen we het
S.G. als volgt aannemen.
Voor goud is S.G.
zilver
koper

19,33
10,55
8,94

Een zuiver gouden munt zal dus eeri S.G. van
19,33 hebben en een munt van zuiver zilver resp.
koper zal een S.G. van 10,55 resp. 8,94 hebtfen.
Voor een alliage van deze metalen is het S.G. als
volgt te berekenen.
1

_ Fau

Fag

Feu

19,33

10,55

8,94

S.G.

Hierin zijn Fau, Fa^en Feu respectievelijk de
fracties goud, zilver en koper. De som van deze
fracties moet altijd één zijn, dus:
Fau + Fag + Feu = 1
Bij een munt met b.v. een gehalte van 60% goud,
10% zilver en 30% koper zal dus:
Fau = 0,6
Fag = 0,1
Feu = Oj3

Totaal = 1,0
Het S.G. van de munt met deze samenstelling is
eenvoudig te berekenen.
1

0,6

^

0,1

^ ^U_

S.G.
19,33 10,55 8,94
0,031 + 0,0095 4- 0,0336 = 0,0741
S.G. =

1

= 13,50

0,0741
Door enige herleiding kunnen we ook de ""ormule
geven die het goudgehalte geeft bij een bekend
S.G.
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Voor een munt bestaande uit goud en zilver, dus
zonder koper is dit:
23 23
^^^^
S.G.
Bij een gevonden S.G. van 13,50 levert dit op:

Fau = 2,20 -

Fau = 2,20 — ? ^ ^ = 2,20 — 1,72 = 0,48
13,50
De munt bevat dan 48% goud, en dus 52% zilver
en geen koper.
Voor een munt bestaande uit goud en koper, dus
zonder zilver wordt de formule:
S.G.
Bij een gevonden waarde van S.G. = 13,50 zal
een munt waarvan we aannemen dat de samenstelling dus uit alleen goud en koper bestaat, een
goudgehalte hebben dat we als volgt berekenen:
Fau = 1,86 — ^ ^ ^ ^ = 1,86— 1,23 = 0,63
13,50
De munt bevat dan 63% goud en dus 37% koper
en geen zilver.
Met behulp van bovenstaande formules kan men
nu eenvoudig tabellen en/of grafieken samenstellen waaruit snel het goud-gehalte kan worden
afgelezen bij berekend S.G.
Overal waar in dit artikel gesproken wordt over
goud-gehalte is bedoeld het gewichts-gehalte. Dat
wil dus zeggen, dat een munt van één gram en een
goud gehalte van 63% een hoeveelheid goud van
0,63 gram bevat.
Bij een door weging en berekening gevonden S.G.
van een munt zal men nog niet alles van het
goudgehalte kunnen zeggen. Hebben we b.v. een
S.G. van 13,50 gevonden dan kan de munt de
samenstelling hebben zoals in ons oorspronkelijk
rekenvoorbeeld, van 60% goud, 10% zilver en
30% koper, maar ook een munt met 63% goud,
37% koper en geen zilver heeft dit S.G. Ook een
munt met 48% goud en 52% zilver en geen koper
zal hetzelfde S.G. van 13,50 hebben. We zullen
altijd twee grenzen vinden, waarbinnen het goudgehalte zich bevindt. De hoogste waarde is die
waarbij we veronderstellen dat de munt bestaat uit
een mengsel van goud en koper, zonder zilver en
de laagste waarde vinden we als we veronderstellen
dat de munt bestaat uit goud en zilver, dus zonder
koper. Bij hogere goud-gehalten zijn de grenzen
waarbinnen we het goudgehalte weten uit het S.G.
veel smaller. Bij een S.G. van 18,0 ligt het goudgehalte tussen 94 en 9 1 % .
Voor een werkelijke bepaling van het goudgehalte
is dus nog een aanvullend gegeven nodig over de
samenstelling van het aan het goud toegevoegde
zilver-koper mengsel. Voor het vaststellen van
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vervalsingen kan het gevonden S.G. vergeleken
worden met de theoretische waarde die volgt uit
het muntvoorschrift, volgens welke de munt
geslagen moest worden. Ook de kleur van de munt
kan een goede aanwijzing zijn. Een munt die
koper bevat is duidelijk roder van kleur, terwijl
munten met zilver bleker van kleur zijn. Ook de
literatuur kan aanwijzingen geven. In het algemeen
zal men met de bekende grenzen waarbinnen het
goudgehalte ligt en de overige gegevens die men
beschikbaar heeft, belangrijk meer van de te
onderzoeken munten kunnen zeggen.
Voor al diegene die bovengenoemde methode in de
praktijk willen brengen houd ik mij aanbevolen
voor het geven van adviezen, zij kunnen bij
voorkeur telefonisch kontakt met mij opnemen.
J. Leyten,
Leusden,
Boekweitland 6,
033-43533.
Literatuur
Over het wegen en de daarbij optredende fouten is
voldoende literatuur te vinden. Omdat wegen met
een precisie-balans toch moeilijker is dan men
vaak denkt, beveel ik het lezen van b.v. een der
onderstaande boekjes sterk aan.
- Practische oefeningen in het scheikundig laboratorium. Dr. Ir. H. 1. Waterman en
Dr. Ir. F. Goudriaan, Dordrecht 1951.
- Handboek voor de opleiding van LeerlingAnalist, P. C. van der Linden en J. Visser.
Purmerend 1961.
Er is onder de titel 'methods of chemical and
metallurgical investigation of ancient coinage' een
symposium gehouden door de 'Royal Numismatic
Society' in 1970. Hiervan is onder verantwoordelijkheid van E. T. Hall en D. M. Metcalf een
verslag verschenen als 'Special Publication no. 8'
van bovengenoemde Society. Londen 1972.
In deze publicatie worden verschillende methoden
vergeleken. Er is ook een uitgebreid verhaal over
de methode van het bepalen van het goud-gehalte
d.m.v. het bepalen van het S.G. door W. A. Oddy
en M. I. Hughes. Er zijn echter tegen dit verhaal
wel enkele bedenkingen. De door mij hierboven
gegeven formules sluiten zeer nauw aan bij de
empirisch bepaalde curve van Oddy en Hughes,
maar voor goud-zilver mengsels geven Oddy en
Hughes onvoldoende theoretische achtergronden
om ook voor mengsels met koper tot goede
uitkomsten te komen. De voor Coleman en Wilson
gepubliceerde formule in dezelfde publicatie is
slechts geldig in een zo klein gebied, dat zij alleen
maar aanleiding kan geven tot fouten en het was
beter geweest als deze formule niet gepubliceerd
was.
Over het genoemde perfluoro-1-methyl decalin is
een artikel van S. W. Green, 'Physical properties
and applications of some inert fluorocarbon
fluids'. Chemistry and Industry III 1969, pag. 63-67.

Hoe Canada een nieuwe norm
van numismatische precisie
heeft geschapen.
Het ontwerp.
Ter gelegenheid van het Zilveren Regerings Jubileum van Koningin Elizabeth II,
heeft het Canadese Parlement toestemming verleend tot het slaan van een gouden munt van $ 100. De Canadese ontwerper R. Lee creëerde voor deze gelegenheid een prachtig en zeer goed gekozen

ontwerp. De keerzijde van de munt toont
een boeket bestaande uit twaalf bloemen waarvan elke bloem het embleem
voorstelt van één van de 10 Canadese
Provincies en de twee Territoria.

De gravure.
Om de bloemen en blaadjes tot in de
kleinste details te reproduceren, kreeg

het boeket een vriesmatte tint terwijl de
ondergrond spiegelglanzend is. De beeldenaar van de Koningin op de voorzijde
werd op dezelfde wijze afgewerkt.
Het hoog reliëf van het boeketmotief was
eveneens noodzakelijk voor een getrouwe weergave van de details, waarvan de
rijkdom en precisie duidelijk blijken op
onderstaande afbeelding.

Het goud.
Met de smeedbaarheid van een goud/zllverlegerlng van ongebruikelijke zuiver-

held kon de Royal Canadian Mint het uitdagende gravureprojekt waar maken Deze munt bestaat voor 916.6/1000 deel
uit goud en voor 83.4/1000 deel uit
zilver, beide edelmetalen bezitten de

Een
onmisbaar
stuk voor de
verzamelaar

Elke munt is gevat in een aparte houder en
wordt - tezamen met een certificaat van
echtheid - aangeboden in een luxueus
leren etui.

hoogste fijnheid (999.9/1000). De gouden $100 weegt 16.965 gram, het fijngoudgewicht is 15551 gram, de munt heeft een
dikte van 2.15 mm en een diameter van
27 mm.

De met hooggepolijste stempels tweemaal geslagen munt is van de hoogste
proofkwaliteit. Volgens een besluit van
het Canadese Parlement mag de Gouden
Jubileummunt, die wettig betaalmiddel is,
slechts in een beperkte oplage worden
geslagen. De uitgifte zal voor de gehele
wereld worden beperkt tot een maximum
van 300.000 exemplaren. Na beëindiging
van de inschrijftermijn op 31.12.77 en
afhandeling van de aanmunting ziet de
Royal Canadian Mint er op toe dat de
stempels vernietigd worden.
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Canada's Gouden $ 100 Jubileummunt.
Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar
bij de Amro Bank in de Nederlanden en bij de Bank
Brussel I>ambert en de Kredietbank in Belcüë.

Royal Canadian
Mint

Monnaie Royale
Canadienne

GUERNSEY:
2 pence 1977; brons.
5 pence 1977; koper-nikkel.
10 pence 1977; koper-nikkel.
Ten opzichte van de tussen 1968 en 1971 geslagen
gelijkwaardige munten is in de waardeaanduiding
het woordje 'NEW' vervangen door de voluit
geschreven waarde. (Afb. 1 t/m 3).
10 Centimes 1977; koper-aluminium; 0 20 mm;
4,5 gram
20 Centimes 1977; koper-aluminium; 0 23,5 mm;
6,5 gram.
Vi Franc 1977; nikkel; 0 19,5 mm; 7,5 gram.
1 Franc 1977; nikkel; 0 24 mm; 9 gram.
5 Francs 1977; koper-nikkel; 0 29 mm; 17 gram.
10 Francs 1977; koper-tin-nikkel; 0 26 mm; 12
gram.
De munten van 1 en 5 Centime(s) en 10 Francs zijn
nieuwe waarden, de overige munten onderscheiden
zich van de in omloop zijnde stukken door een
ander muntteken. (Afb. 5 t/m 7).

ISRAEL:
5 Agorot 1977; aluminium; 0 17,6; 1,2 gram.
Voorheen werd deze denominatie van koper-nikkel
vervaardigd.
JOEGOSLAVIË:
1 Dinar 1976; koper-nikkel; 0 21,8 mm; 4,2 gram.
10 Dinar 1976; koper-nikkel; 0 29,9 mm; 9,5
gram.
Deze FAO-uitgaven zijn van hetzelfde type als de
in 1970 uitgegeven FAO-munten van 2 en 5 Dinar
(Yeomannrs. 43 en 44).
MEXICO:
100 Pesos 1977; zilver 720/1000; 0 39 mm; 25,5
gram. Herdenkingsmunt. Nadere gegevens
ontbreken nog. (Mb. 4).
MONACO:
1 Centime 1977; ijzer-chroom; 0 15 mm; 1 gram.
5 Centimes 1977; koper-aluminium; 0 17 mm; 2,3
gram.
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PAKISTAN:
50 Paisa 1976; koper-nikkel; 0 24 mm; 5,8 gram.
1 Rupia 1977; koper-nikkei; 0 27,5 mm; 7,5 gram.
Herdenkingsmunten op respectievelijk de 100-ste
geboortedag van Mohammed Ali Jinnah, die als
grondlegger van het moderne Pakistan wordt
beschouwd en de Tweede Islamitische
Topconferentie, die in 1974 in Lahore plaatsvond.
De uitgifte van de Rupia vond eerst nu plaats,
omdat de bouw van de op de munt afgebeelde
52 m hoge marmeren zuil, die als tastbaar symbool

de eenheid onder de Moslims moet verkondigen, in
de loop van dit jaar werd voltooid. (Afb. 8 en 9).

SOEDAN:
5 Milliemes 1976; aluminium-brons; 0 25 mm;
3,2 gram.
10 Milliemes 1976; aluminium-brons; 0 25 mm;
5,2 gram.
2 Piastres 1976; koper-nikkel; 0 20 mm; 2,9 gram.
5 Piastres 1976; koper-nikkel; 0 24 mm; 5 gram.
10 Piastres 1976; koper-nikkel; 0 28 mm; 10 gram.
Het betreft hier circulatiemunten, die refereren
aan het hulpprogramma van de F.A.O. (Yeomannrs. 55 t/m 59 late listing). (Afb. 10 t/m 14).

SRI LANKA:
10 Cents 1976; nikkel-messing; 0 22; 4,2 gram.
Aanvuüing op de serie circulatiemunten met het
nieuwe staatswapen. (Afb. 15).

SYRIË:
IVi Piastres 1973; koper-nikkel-zink; 0 17 mm;
2 gram.
5 Piastres 1974; aluminium-brons; 0 19 mm;
3 gram.
10 Piastres 1974; aluminium-brons; 0 21 mm;
4 gram.
25 Piastres 1974; nikkel; 0 20,3 mm; 3,3 gram.
50 Piastres 1974; nikkel; 0 23,4 mm; 5,1 gram.
1 Lira 1974; nikkel; 0 27 mm; 7,6 gram.
Nieuwe circulatiemunten, waarvan de stukken van
VA Piastres en 1 Lira reeds in Yeoman onder de
nrs. 35 en 40 zijn opgenomen, terwijl de uitgifte
van de Lira in 'De Beeldenaar ' 1/1977 werd aangekondigd. (Afb. 16 t/m 21).

geslagen door Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten.
Op de beeldenaarzijde staat een portret van Jacob Cats met daarboven: '1577 JACOB CATS
1977' en onder het portret is een silhouet van het oude Brouwershaven afgebeeld. De keerzijde
toont als ondergrond Zeeland met de stad Brouwershaven aangegeven door het wapen. Het
middenmotief geeft een symboliek van Jacob Cats als schrijver, raadspensionaris en advocaat,
als boer en tuinarchitect en als bedijker. Daaromheen staat de spreuk: 'WAER GHY DEN
GRONT NIET KLAER EN SIET EN GAET DAER IN HET WAETER NIET'.
Deze fraai uitgevoerde penning heeft een diameter van 60 mm. De uitvoering in brons gepatineerd weegt ca 100 gram, die In zilver ca 120 gram, terwijl de kosten respectievelijk / 42,50 en
f 155,— bedragen.
Bronzen penningen kunnen worden besteld door het bedrag over te maken op girorekening
nr 9558 t.n.v. gemeente Brouwershaven, onder vermelding: Cats-penningen. Deze worden dan
aangetekend toegezonden.
Zilveren exemplaren kunnen worden aangevraagd bij ir. A. F. Sandbergen, Ring 11 te Dreischor,
3668; bij voldoende inschrijvingen zullen deze worden geslagen, waaromtrent de inschrijvers
nadere mededelingen zullen ontvangen. De gezamenlijke oplage zal maximaal 1000 stuks
bedragen.
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Hij is er weer!!
de onverbiddelijke numismatische
bestseller:
SPECIALE CATALOGUS VAN DE NEDERLANDSE MUNTEN VAN
1795 TOT HEDEN
door J. Mevius
9e druk, 1978, geheel herzien, huidige marktprijzen, Curapao
(Driekantjes!) en andere overzeese gebieden sterk uitgebreid.
Republiek Suriname nieuw opgenomen.
De tokens zijn nu opgenomen In een separaat token supplement.
Prijs muntencatalogus onveranderd f 8,90.
Prijs tokencatalogus ca. f 4,—
belde prijzen incl. 4% B.T.W., excl. porto.

Verkrijgbaar bij uw munt- of
boeldiandeiaar

INTERNATIONAL B.V.
SARPHATISTRAAT 91, of POSTBUS 40391, AMSTERDAM
TEL. 020-227642

Prijscatalogus van papieren noodgeldbiljetten uit de
twintigste jaren, die hetzij in de gehele Rijnprovincie,
hetzij plaatselijk circuleerden.
Bij de waarden van de biljetten vindt men tevens de data
van uitgifte en, incidenteel, eventuele bijzonderheden.
Afgebeeld op 2/3 grootte zijn hoofdzakelijk die biljetten,
die heden ten dage door verzamelaars nog gemakkelijk te
verwerven zijn.

Boeken
Minimum catalogus 1977, uitgave van Grafika Den
Haag. Prijs f 4,90.
Onder deze naam ontvingen wij een in miniatuur
uitgevoerde catalogus van de munten alsmede van de
meest gangbare munt- en bankbiljetten van het
Koninkrijk.
Het belangrijkste voordeel van deze mini catalogus wordt
gevormd door de afmetingen. Met 9,5 bij 15 cm kan hij
in vrijwel elke zak gestoken worden. De prijzen zijn
gegeven in 3 kwaliteits klassen: fraai, zeer fraai en
prachtig. Achteraan worden enkele afbeeldingen
gegeven. Voor verzamelaars die zich niet interesseren
voor oplage gegevens, muntmeestertekens, munten boven
de waarde van 2'/2 gulden en muntbeschrijvingen, maar
zich hoofdzakelijk richten op het aanstrepen van het
reeds verworven bezit is dit boekje wellicht een handig
hulpje.
W.K.B.

E. T. Newell. Royal Greek Portrait Coins. 125 biz.
Uitg. Whitman Pub. Camp. Racine [U.S.A.]. Prijs
ingebonden f9,35.
Met veel genoegen kondigen wij een herdruk aan van het
werk van Newell, een boek dat in de literatuurlijsten van
vele standaardwerken staat vermeld, dat sinds lang was
uitverkocht en antiquarisch moeilijk is te verkrijgen. Het
boekje bevat een overzicht van de Griekse koningen,
vanaf Philippus II, in Macedonië, Azië en N. Afrika tot
aan de 2de eeuw n.Chr. en beschrijft hun levensloop en
hun muntslag voorzover deze - al dan niet posthuum hun portretten vertoont. Zoals de schrijver in 1939 reeds
mededeelde zijn niet alle, toen bekende, munten vermeld
en dit is thans, 40 jaar later, nog minder het geval, maar
een niet al te zeer gespecialiseerde verzamelaar van
Griekse munten zal dit werk toch wel meestal met vrucht
raadplegen.
Het boekje, dat helaas geen rugtitel heeft, is keurig
uitgegeven, goed geïllustreerd en bijzonder laag in prijs
gesteld. Een aanwinst voor hen die belangstelling hebben
in Griekse munten.
J.F.D.

Hans Meijer: Das Papiernotgeld der Rheinprovinz
I9I4-I924. Deel 21 in de reeks 'Die Münze'. Tweede
sterk uitgebreide druk. Berlijn, 1977. Prijs incl. BTW
f 11,50.
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Herbert Rittmann e.a.: Deutsches MünzsammlerLexicon. München, 1977. Prijs DM 39.—.
Uilgever: Battenberg Verlag, Post/ach 710260, 8000
München 71.
Dit woordenboek is speciaal gericht op de behoeften van
de naar verhouding grootste groep verzamelaars van
Duitse munten, n.l. die der sinds ca. 1500 in de Duitse
gebieden geslagen munten. Door deze beperking konden
de samenstellers uitvoeriger beschrijvingen bij de
trefwoorden geven.
Naast de muntkunde in al haar facetten is tevens
aandacht besteed aan nevengebieden, zoals heraldiek,
penningkunst, papiergeld, particuliere en gelegenheidsmunten, etc.
Bij de opzet naar grootte en thematische begrenzing werd
geen absolute encyclopaedische volledigheid nagestreefd,
omdat de samenstellers niet het oogmerk hebben gehad
numismatische literatuur en catalogi te vervangen. Het
boek geeft dan ook bij de trefwoorden de basisinformatie en zet aan tot verdere studie door verwijzing
naar de heden ten dage nog in de handel zijnde
literatuur, terwijl achterin een thematisch ingedeelde
literatuurlijst is te vinden.
Voor wat betreft de illustraties is volstaan de in
geldhistorisch opzicht, belangrijkste
vertegenwoordigende muntsoorten en penningtypen af te
beelden, alsmede datgene, wat zich moeilijk beschrijven
laat.
Dit woordenboek is meer aangepast aan de hedendaagse
numismatiek en de behoeften van de muntenverzamelaars dan het veel oudere 'Wörterbuch der Münzkunde'
van Friedrich von Schötter.

Heinz Dietzel: Die Münzen des Deutschen Reiches ab
1871. 11de druk. Berlijn. 1977. Prijs incl. BTW f7,25.
Die Münzen Europas ab 1945. 9de druk. Berlijn, 1977.
Prijs incl. BTW f 9,50.
Prijscatalogi in zakformaat met afbeeldingen op 2/3
grootte van alle munttypen, jaartallenreeksen, prijsindicaties voor een drietal prijsklassen (zeer fraai,
prachtig en stempelglans), gegevens omtrent
muntmetalen en -plaatsen, alsmecfe verwijzingen naar de
catalogi van resp. Jaeger en Yeoman.
J.C.v.d.W.

Wij lazen in de Volkskrant het onderstaande berichtje
'In een eksternest in Grubbenvorst hebben twee jongens
63 zilveren munten aangetroffen. De grootste zilverling
vijf centimeter in doorsnee en kwam uit Hongarije.'
Op 17 juni 1977 is te Rotterdam opgericht de Stichting
Numismatica 1977. Deze stichting beoogt de
numismatiek te bevorderen door middel van tentoonstellingen, ruilbeurzen, lezingen, pubhkaties e.a. Het bestuur
wordt gevormd door de heren J . H . van Rutte,
B. J. W. M. van Moorst en G. Teders. Het secretariaat is
gevestigd te Rotterdam, Noordsingel 112.
In het najaar van 1977 zullen door deze stichting enige
muntenruilbeurzen worden gehouden. Er is naar
gestreefd deze zoveel mogelijk te organiseren in plaatsen
waar een munthuis werkzaam is geweest. Voor data en
plaats van deze beurzen, zie rubriek: Agenda.

Van 2 t/m 10 september 1977 zal in het gebouw van de
Amrobank aan de Verzetslaan te Deventer een
tentoonstelling getiteld 'Het geld door de eeuwen heen'

worden gehouden. Op deze tentoonstelling worden
allerlei soorten betaalmiddelen sinds de vroegste tijden
uit veler landen geëxposeerd. Ook zal een gedeelte van de
muntencoUectie van het museum de Waag te Deventer
worden tentoongesteld, die een fraai overzicht van de
Deventer muntslag biedt.
De tentoonstelling is op maandag t/m vrijdag van 14 tot
17 uur geopend, op zaterdag van 10 tot 17 uur en op
zondag van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.
Naar wij vernemen is onlangs op een veiling te Hamburg
verkocht een exemplaar van de Numismata Virorum
Barbadica, dat in 1732 te Padua werd uitgegeven. Het
boek, dat de (onpractische) afmetingen van 58 x41 cm
heeft, was op ƒ2000,— getaxeerd. Het is ons niet bekend
voor welk bedrag het werd geveild.

Penningtentoonstelling
in Utrecht
Gedurende de zomermaanden tot vermoedelijk eind
september wordt in het Centraal Museum,
Agnietenstraat 1 te Utrecht, onder de naam 'Penningen
met vlijt vergaerd' een tentoonstelling gehouden van 91
geselecteerde penningen uit het eigen bezit van dat
museum. Het betreft penningen van de 16e tot en met de
20e eeuw.
Een volledig geïllustreerde catalogus met toelichtingen is
voor ƒ 5,— beschikbaar.

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondstraat 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden o p verzoek toegezonden

MEVIUS & HIRSCHHORN INT. B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005
Groothandels-catalogus voor
handelaren op aanvraag verkrijgbaar

Groothandel in numismatische
literatuur, albums etc, uitgevers.

Wij bieden U:

Jè

Grote voorraad Nederland
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Inkoop
Verkoop
Opdrachten
Taxatie

Hoge kwaliteit.
Prijslijst (gratis).
Muntfotografie.

T.M. BOSMA, SIRIUSSTRAAT 132, HOORN (N.-H.) - TEL. 02290-1 6824

ARGENT INTERNATIONAL B.V.
VOORSTRAAT 14 - UTRECHT
TEL. 030-312975 & 316740
Gouden, zilveren en alle andere munten Nederland zowel als internationaal,
bankbiljetten.
Voor Nederlandse postzegels onze onderafdeling TRAIECTUM tel. 030-318075.
Gratis toezending prijslijsten op aanvraag.
—
—
—
—
—

Voor de echtheid der munten wordt ingestaan
Verzending gebeurt aangetekend en op kosten en risico van de koper {kosten: f 4,25)
Munten kunnen in dezelfde staat binnen acht dagen morden geretourneerd
Betaling dient binnen acht dagen te geschieden
Ik heb géén muntenvi/inkel. Verkoop bij mij thuis kan alleen op afspraak plaatsvinden.

aanbod
1/i cent
1883
1 cent
1863
1878
1882
1884
1900
5 cent
1850
1859
1941 Zn
1942 Zn
10 cent
1825 U

van Nederlandse munten:
ZF —

/ 250,—

PR —
PR —
ZF/PR
PR —
PR —

,,
,,
,,
,,
,,

30,20,—
35,—
27,50
35,—

FR/ZF
ZF +
ZF/PR
PR-

,,
,,
,,
,,

12,50
30,20,25,-

FR/ZF

,, 1 5 0 , -

1826 U
1849
1862
1894
1911
1944 Pe
25 cent
1896
1903
1944 Pe
1 gulden
1845
1846
1892
1896

ZF +
ZF +
ZF —
ZF +
PRFDC-

f
,
,
,
,

ZG
ZF +
FDC—

/ 40,, 125,—
, 15,-

ZF —
FR+ lelie
ZF +
ZF

, 75,—
, 100,—
, 80,, 900,-

150,—
150,—
350,—
150,—
115,—
7,50

1905
1906
1906

ZF +
ZF +
PR —
(randtikjes
ZF +
PR
PR
FDC-

1911
1914
1915
1944 Pe
5 gulden
1912
PR/FDC
ducaat
ZF —
1800

f 225,,, 975,,,1175,
,,
,,
,,
,,

,, 950,
,, 450,

(Utrectit-Bat. Rep.)

Staat de m u n t die U zoekt hier niet bij?
Vraagt U dan onze t w e e m a a n d e l i j k s e
GRATIS PRIJSLIJSTEN a a n !

P.N.M van der Zee, numismaat
Ubbergseveldweg 27 - Nijmegen
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600,
100,
100,
250,

ruilbeurzen in Nederland:
zaterdag 17 september 1977:
Grave, Palazzo theater 10-17 uur.
zaterdag 17 september 1977:
Heerde, Hervormde Jeugdcentrum 'Welgelegen',
Stationstraat 2 hoek Dorpstraat; van 10.00-16.300 uur
postzegel- en muntenbeurs.
Inlichtingen: tel. 05782-2629.
Op zondag 9 oktober wordt er in Hoogeveen in het
Cultureel Centrum de Tamboer een grote internationale
muntenbeurs georganiseerd.
Deze dag zal volledig in het teken staan van de muntverzamelaar.
Er is gelegenheid voor informatie, taxatie, ruilgelegenheid en vooraanstaande handelaren zullen aanwezig zijn.
De beurs is geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Reservering is nog mogelijk, de tafelhuur bedraagt
ƒ15,- per tafel. Wij verwachten veel bezoekers o.m. uu
Duitsland.
Voor informatie en reservering kunt u terecht bij
'Muntenbeurs Hoogeveen', Dahliastraat 22, Hoogeveen,
05280-65582 of 05919-2634.
zaterdag 15 oktober 1977:
Harmeien, gebouw Harmelens initiatief, Willem
Alexanderlaan, van 10-17 uur.
zondag 6 november:
O M , hotel-restaurant De Korenbeurs, Markt, van
10-17 uur.
zaterdag 17 december 1977:
Zeist, congreszaal Zeister Slot, van 10-17 uur.

veilingen in hel buitenland
10/11 september
Dresden, Dresdner Münzaktion
22/24 september
Solingen, Muller
4/6 oktober
München, Hirsch
16/17 oktober
Stockholm, Ahlström

Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepahngen
worden niet gegeven.
Vraag no. 8: Het zilveren muntje op bijgaande foto is
reeds lange tijd in mijn bezit. Kunt u mij zeggen wat het
voor een munt is, welke waarde het had en waar het is
geslagen?

' V1&.2 W ^ '•?
Antwoord: Uw muntje is een Groschen van het Bisdom
Hildcsheim, geslagen op naam van Ernst van Beieren die
voor dat Bisdom optrad als Administrator (zie ook
vraag 6) en die Aartbisschop was van Keulen
(1573-1612).
De Groschen was een zeer gangbaar munttype ter waarde
van 3 Kreuzer (ruim 1 Vi stuiver). Het getal 24 op de
rijksappel geeft aan, dat de munt de waarde heeft van
1/24 deel van een Taler, die toen 72 Kreuzer gold.
De voorzijde toont een gekroond wapenschild, waarin in
de velden 2 en 3 de ruiten van het Beierse wapen goed
zichtbaar zijn. De tekst luidt (kleine letters toegevoegd,
dus niet op de munt) ERNestus Deo Gratias
ARchiepiscopus COLoniensis ELectus ADministrator
HILdesiensis ofwel Ernst bij de Gratie Gods
Aartsbisschop van Keulen, Keurvorst, Beheerder van
Hildeshcim.
Het kwam in die tijd nog al eens voor dat een opengekomen bisschopszetel lange tijd openbleef en dat een
ander - in dit geval de Keulse Aartbisschop - daarvan als
administrator de financiële vruchten plukte. Zo'n
administrator had er uiteraard veel belang bij zo'n
situatie zo lang mogelijk te laten voortbestaan.
De keerzijde toont de rijksappel, waarop de waardeaanduiding 24 en waarboven het jaartal 16-06. De tekst
luidt RUDOLF 11 ROmanorum IMPerator SEMper
Augustus ofwel Rudolf II Keizer van het Roomse Rijk
voor eeuwig verheven. Dit was de gebruikelijke titulatuur
van de Duitse Keizers en werd op de munten gezet om
aan te tonen dat de muntheer zijn muntrecht aan die
Keizer ontleende.
Vraag no. 9: Wie kan nadere gegevens verschaffen over
de hieronder afgebeelde munt of penning? Reacties
gaarne naar de redactie.

2/4 november
Keulen, Münzzentrum
7/12 november
Wenen, Wendt K.G.
10/11 november
Dusseldorf, Galerie des Monnaies
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Vraag No. 10
Vraag: Ik bezit 2 munten van Stolberg, zie bijgaande
foto's, en zou graag wat meer detailgegevens daarover
krijgen. Kunt U mij hierover iets vertellen?

ERNST COmes IN STOLberg KONingstein RItzefort /
WERNigerode ET HOnstein DOMinus IN EPstein
MINzenberg Breuberg LOhRa ET CLETtenberg.
Deze tekst is een goed voorbeeld van vermenging van de
landstaal en het latijn. De woorden Comes (graaO>
Dominus (heer) en Et (en) zijn nog in het latijn, de
andere zijn gewoon in het Duits geschreven.

De kleinere munt is een 1/6 Taler (dus de helft in waarde
van de vorige) geslagen op naam van de broeders
Christoph Friedrich en Jost Christian, die behoorden tot
de zogenaamde jongere hoofdlijn van de familie
Stolberg.
Antwoord: De grootste der beide munten is een 8 Gute
Groschenstuk geslagen op naam van Graaf Heinrich
Ernst behorend tot de tak Stolberg-Wernigerode.
De Taler werd in verschillende delen van Duitsland op
diverse wijzen onderverdeeld, soms zelfs op meer dan een
manier tegelijk. Eén dezer verdelingen was in 24 Gute
Groschen. Uw stuk komt derhalve overeen met 1/3 Taler
of ook wel een Vi gulden. Het Graafschap Stolberg,
gelegen in het tegenwoordige Oost-Duitsland, was in
handen van een familie, die verschillende takken kende,
waarvan vaak meerdere leden gelijktijdig het muntrecht
uitoefenden. Er waren in het graafschap enkele
muntplaatsen. De tak, waartoe Graaf Heinrich Ernst
behoorde, bezat de plaats Wernigerode en muntte aldaar.
De voorzijde geeft in tekst de waarde en het jaartal,
daaronder staan de letters I en B. Dit zijn de initialen van
de muntmeester Johan Bostelmann (1671-1674). Zijn
meestersteken een 8 bladige roos staat bovenaan op beide
zijden.
De keerzijde toont een naar links lopend hert. Het wapen
van Stolberg is een zwart hert op een achtergrond van
goud. De tekst loopt over de beide zijden van de munt
door de luidt: (ontbrekende letters klein) HEINRich

Dit stuk is een zogeheten 'Ausbeute munt' hetgeen wil
zeggen dat deze geslagen is uit zilver gewonnen uit de
eigen zilvermijnen van de muntheer. De voorzijde toont
een veelveldig wapenschild, dat de wapens toont van de
verschillende gebieden die de beide graven bezaten. Naast
dit schild staat het jaartal alsmede de letters I I G en een
haak. Dit zijn de initialen en het meestersteken van de
muntmeester van Stolberg (de muntplaats), Jeremias
Gründler (1705-1750). Onderaan de waarde 1/6 en de
woorden Fein Silb(er) een toevoeging die diende om het
vertrouwen in de munt te versterken, deze bevatte dus
aan fijn zilver de tegenwaarde van een zesde Taler.
Het omschrift luidt: CHRISTOph FRIDrich Und JOST
CHRISTIan GEBRüder Grafen ZU STolberg Königstein
Rochefort Wernigerode Und Honstein. Op de keerzijde
staat het Stolbergse hert (zie ook het eerste veld van het
wapen) voor een paal. Het omschrift is typerend voor de,
van uit eigen mijnen gewonnen zilver, geslagen munten
namelijk GOTT SEEGNE UND BEHALTE UNSERE
BERGWERCKE ofwel God zegene en beware onze
mijnen.

Excuses
Vele leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde hebben onlangs abusievelijk een acceptgirokaart van de
Beeldenaar ontvangen.
Om deze administratieve fout recht te kunnen zetten verzoeken wij u deze
aan ons te retourneren.
Bij voorbaat dankend.
De uitgever

48

1975
1975

Tokens
5 Florijnen
1 Florijn

Genemuiden

1975

Eist
Eist
Eist

1976
1976
1976

Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen

Amsterdam
Amsterdam

zilver
nikkel

500,2,50

700 jaar

nikkel

125,-

100 Sceatta
10 Sceatta
1 Sceatta

goud
zilver
nikkel

325,75,30,-

1976
1976
1976

1 Florijn
1 Florijn
1 Florijn

goud
zilver
nikkel

850,—
75,—
27,50

Uden
Uden
Uden

1976
1976
1976

2000 jaar
2000 jaar
2000 jaar

goud
zilver
brons

375,—
65,40,-

EpeOene

1976

Daalder

nikkel

12,50

Surhuisterveen
Surhuisterveen

1976
1976

1 Oord
40 Oord

brons
zilver

5,70,-

Westervoort
Westervoort
\A/estervoort

1976
1976
1976

de Gouden hand goud
de Zilveren hand zilver
de Koperen hand koper

325,65,12,50

Heerde
Heerde
Heerde

1976
1976
1976

100 Denier
10 Denier
1 Denier

goud
zilver
nikkel

325,—
62,50
7,50

Groenio

1977

1 Leeuwendaler

brons

7,50

Kollum

1977

1 florijn

nikkel

7,50

Onstwedde
Onstwedde

1977
1977

lOSolidi
1 Solidus

zilver
brons

55,7,50

Deventer

1977

1 Duit

brons

10,-

Stoomvaart maatschappij 'Nederland'
Munten welke gebruikt werden aan boord van de schepen van de S.M.N.
De serie bestaat uit
brons + aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
brons
brons
brons
Per complete serie

f5,f2,50
M,—
^0,50
^0,25
/0,25
/0,10
/0,05

Fraai
Fraai
Fraai
Fraai
Fraai
Fraai
Fraai
Fraai
slechts

MO,/20,MO,MO,/ 7,50
f 7,50
/ 1,f 1,f85,-

Ministerie van Oorlog 1949-1954
Plastiek munten voor gebruik b j Nato-oefeningen in het buitenland.
De gehele serie compleet n.l. / 5,— rose; f 1 , — grij.3, /0,25 groen, /0,10 blauw,
f 0,05 wit en de f 0,01 bruin.
Per Serie
M75,—

Muntenhandel
A. J . V. d. Berg

Hoefkade 87
Den Haag
Tel. 070-881095

Geopend dagelijks van 900-1800 uur. 's Maandags gesloten.
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Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van elke
maand schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuw, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

gepatineerd en met een diameter van 6S mm.
De Stichting stelt in het bijzonder de leden der
Vereniging, gaarne in de gelegenheid deze speciale
penning te verwerven voor de prijs van ƒ 80,- .
Mocht U van deze mogelijkheid gebruik willen maken,
dan wordt U verzocht dit bedrag over te maken op
postgiro 2900 van de AMRO Bank te Utrecht, onder
vermelding van rekeningnummer 45.66.09.660 van de
Stichting Honderd Jaar Tandheelkundig Onderwijs in
Nederland met de toevoeging 'Penningkunst'. Na 30
september 1977 zal dan de penning aan U worden
toegestuurd, waarna de inschrijving definitief zal worden
afgesloten.

Numismatische kringen
Grave

17-9-77: muntenbeurs in het Palazzo theater te Grave van
10-17 uur. Tevens zal tijdens deze beurs de numismatische kring 'Grave' worden opgericht. Inlichtingen bij
dhr J. P. Niessen, Graspeel 48, Zeeland (N.B.)
Hoogeveen
14-9-77: lezing door dhr J. C. v.d. Wis over
numismatische lectuur.
12-10-77: lezing door dhr J. P . A . v.d. Vin over de
muntslag van Alexander de Grote.
9-11-77: onderlinge veiling.
14-12-77: lezing door mevr. Prof. DrMaaskantKleibrink over Griekse cultusbeelden op antieke munten.

penningen
oud
zilver
platina

Oosl Nederland
27-9-77: lezing. Onderwerp en spreker nog niet bekend.
25-20-77: lezing door prof. dr H. Enno van Gelder.
29-11-77: onderlinge veiling.
31-1-78: bezoek aan het museum De Waag te Deventer.
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST
Ter informatie van de leden der Vereniging voor
Penningkunst deelt de Stichting Honderd Jaar
Tandheelkundig Onderwijs in Nederland ons mede, dat
zij ter gelegenheid van dit eeuwfeest een penning heeft
doen ontwerpen en uitvoeren.
De penning, ontworpen door Professor Paul Grégoire,
van de Rijks Academie van Beeldende Kunst in
Amsterdam, is in een beperkte oplaag aangemaakt en zal
ter gelegenheid van het congres aan de medewerkers
worden aangeboden. De uitvoering is in gegoten brons,

9 oktober

Jansbinnensingel 19a
Arnhem 08&O1052
•MUNTWISSELBANK' (gebouw Banque de Paris), Jansbinnensingel 19a, Arnhem, tel. 085-431052. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Op zaterdagen, zon- en feestdagen gesloten. Prachtige collectie munten en penningen.
Specialiteiten: Munten van het Kon. der Nederlanden. Provinciale munten. Speciale gelegenheidspenningen (munten), Nederlandse Sieden. Eigen verzameling en wisselende kollel^ties. Toegang gratis. Voor bezichtiging totale
kollektie ineens door gezelschappen, gaarne vooraf telefonische afspraak maken. Lopen vanaf het station 5 è 10
min. Voor muntenverzamelaars zenden wij gaarne op verzoek nadere inlichtingen omtrent onze kollektie. prijzen,
etc.

'Muntenbeurs Hoogeveen',
Dahliastraat 22,
Hoogeveen,
tel. 05280-65582 of 05919-2634.

INTERNATIONALE
MUNTENBEURS HOOGEVEEN
In het Cultureel Centrum 'De Tamboer'
geopend van 10.00 tot 17.00 uur
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\/oor inlichtingen, prijzen, bestellingen en aanvraag prijslijst kunt u
zich wenden tot de Afd. Numismatiek
en Edele Metalen van de H.B.U.:
(020) - 292287 - 292288 - 292255 292284 - 292286.

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.
Herengracht 434-440
Amsterdam (C)

De HBU verkoopt alleen originele nnunten.
Een prettige gedachte voor echte muntenverzamelaars.
Ook U zenden wij gaarne onze veel gevraagde muntenboekjes toe, waarin
onder meer het volgende wordt aangeboden:

3 GULDEN 1681
HOLLAND
Provinciaal type
Deimonte 1126

zeldzanne verzannelnnunten
binnen- en buitenlandse nnunten
ronneinse nnunten
byzantijnse nnunten
goud, zilveren platina
muntenliteratuur

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
i'.,,'%».

HUWELIJKSPENNING
Koningin Juliana en Prins Bernhard
Modelleur: J. J van Goor
Afnneting: 22,5 mm goud
zilver
(nog nimmer uitgegeven)
Goud / 214,63
Zilver t 29,72

PENNING PRINS BERNHARD
ter gelegenheid van de 65ste verjaardag
Modelleur: J. P. M. Sloos
Afmeting: 22,5 mm goud
: 50 mm brons en zilver
Goud f 201,90
Zilver/86,52
Brons f 14,25

DE RUYTERPENNING
Michiel Adriaensz. de Ruyter
Modelleur: Jac. J. van Goor
Afmeting: 22,5 mm
Goud /250,—

if^.

WmoÊ^m^

:ANN MAN NUR"
iTfTlPLIZIÈJré^K»'
N"DEM'M"AN

ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning
Modelleur: W. Vis
Afmeting: 22,5 mm
Zilver i 38,50

^mn»
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening
no. 56.63.33.333 bij de Alg. Bank Ned. te Leiden.
Een deel van de opbrengst van deze penning is bestemd voor verdere uitbouw van het
levensvi/erk van Dr Albert Schweitzer.

GIETPENNING RUBENS
1977 Rubensjaar
Modelleur: R. C. Augustinus
Afmeting: 85 mm
Zilveren gepatineerd f 498,—
Bronzen gepatineerd / 92,—

Voorschoten, april 1977
Prijswijzigingen voorbehouden

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten
Tel. 01717-4500, tst. 30
Telex nr. 34184 DCWKB

munt- en penningkundig nieuws

NUMISMAAT

SEDERT 1880
MONNAIES - MEDAILLES - LIVRES NUMISMATIQUES - VENTES PUBLIQUES ARCHEOLOGIE

Bezoek ons op de
kunst- en antiekbeurs
te Delft

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

locques Schuimon B.U
Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922
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Drie Gouden Erepenningen
Van tijd tot tijd ontvangt het Koninklijk Penningkabinet penningen
ten geschenke, dan wel in bruikleen, van personen of instellingen die
het risico van het bewaren van een kostbaar stuk niet langer
aandurven, of die een familiestuk, vaak met erin gegraveerde
namen, graag in een openbare verzameling geplaatst zien. Zo heeft
het Penningkabinet in de eerste helft van 1977 van verschillende
gevers drie gouden penningen als bruikleen ontvangen (overigens
gaan er soms jaren voorbij zonder dat de verzameling met dergelijke
kostbare schenkingen verrijkt wordt). Het zijn alle drie
erepenningen voor verdiensten op cultureel gebied. De oudste is in
1816 toegekend door de Koninklyke Maetschappy van Fraeie
Konsten en Letterkunde te Gent aan Katharina Wilhelmina Bilderdijk geb. Schweickhardt, de vrouw van de beroemde dichter en zelf
ook dichteres, voor een zangstuk met als onderwerp de Slag bij
Waterloo. De tweede werd in 1922 door het Bataviaasch
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen gegeven aan P. de
Roo de la Faille, oud-Resident van Batavia, oud-lid van de Raad van
Indië, als erkenning voor zijn wetenschappelijke artikelen in het
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. De meest
recente werd in 1976 bij Koninklijk Besluit, op voordracht van de
Minister van C.R.M., toegekend aan de Nederlandse Museumvereniging bij haar 50-jarig bestaan, 'als blijk van waardering voor
haar grote verdiensten voor het Nederlandse museumwezen, zowel
nationaal als internationaal'. Deze penningen kunnen als volgt
beschreven worden.
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1. 1816. Op de voorzijde zijn symbolen van Kunsten
en Letteren tot een compositie gegroepeerd: een
schilderspalet met penselen, en over het palet hangend, aan een ketting, een miniatuur of ee, penning,
verder een lier, een gradenboog, lineaal en passer,
een beeldhouwers-hamer, een kapiteel, een vel
papier, een boek, waarop de naam van de auteur,
Vondel, te lezen is, een graveernaald(?), een palmtak
en een lauwertak, alles overgoten door licht dat een
vrouwekopje daarboven uitstraalt (misschien een
Muze?). Om de bovenrand het omschrift: SOC.
REG.GAND. ART. ENLITT. (Koninklyke
Maetschappy van Fraeie Konsten en Letterkunde te
Gent). In de afsnede de datum van de veldslag:
XVIII JUNI MDCCCXV. Op de keerzijde staat in
hoofdletters een Latijnse tekst: Nobilissimae Musarum alumnae - Cath. Wilh. Bilderdyk - Haga
Comitensi - quod - rel. ad Waterloo de Gall. vict. concinno carmine - celebravit (aan de edele muzendochter Katharina Wilhelmina Bilderdijk te Den
Haag, omdat zij de overwinning op de Fransen te
Waterloo behaald in een kunstig zangdicht
bezongen heeft).
Verdere gegevens: gegraveerd gouden plaatje, gevat
in een geprofileerde rand, door Liévin de Bast
(ongesigneerd), 45 mm, met oog en ring.
Lit.: Verzameling der Zangstukken bekroond door
de Koninklyke Maetschappy van Fraeie Konsten en
Letterkunde te Gent den 18 van Weimaend 1816; P.
Claeys, Médailles gantoises modernes 1792-1892,
Gent 1909, p. 63-4; J. Dirks, 2e Toevoegsel bij
Ber^chrijving der Nederlandsche... Penningen
1813-1863, Haarlem 1894, p. 90-1, LI.
Vlak na de slag bij Waterloo was een concours
uitgeschreven, waarvoor schilders, beeldhouwers,
graveurs, architecten, literatoren en componisten
werk konden inzenden, met deze historische
gebeurtenis als onderwerp. Bij de literatoren
werden eerste prijzen behaald door Katharina
Wilhelmina Bilderdijk te Den Haag en de Heer Ph.
Lesbroussart te Gent voor cantates, respectievelijk
in het Nederlands en het Frans. Hun werk werd
gekozen uit 15 Nederlandse en 14 Franse
mzendingen. Van de 7 muzikale ingezonden werken
v,'erden er ook twee bekroond. Deze vier prijswinnaars kregen een gouden penning, waarin
variërende voorstellingen en teksten gegraveerd
waren door Liévin de Bast, een Gentse goudsmid.
Verder kregen nog twee literatoren en een
componist een zilveren gegraveerde penning. Een
hiervan, gewonnen door Pierre Lebrocquy, student
in de rhetorica te Gent, is beschreven door Dirks.
Het blijkt dat de voorstelling op de voorzijde
enigszins anders is dan op de penning van mevrouw
Bilderdijk. Op het vel papier staat 'Bataille de
Waterloo', de naam Vondel is vervangen door
Racine, en onder het vrouwekopje is een
4

bloemenkrans aangebracht. De penningen werden
op 10 juli 1816 uitgereikt in een plechtige zitting,
gevolgd door een banket.
Het winnende werkstuk van de dichteres is een
cantate van een kleine 200 regels, voor koor, rei
van grijzaards, kinderkoor en drie solisten. Het is
geschreven in de bombastische stijl van die tijd,
met regels als:
Oranjes borst, voor 't lood ontbloot.
Trotseerde d'onverbidbre dood,
Gerugsteund door den bloem van Batavier en
Belgen
Haar gouden penning is later in het bezit gekomen
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden, waarschijnlijk door schenking van een
nakomeling van het beroemde echtpaar. Samen
met 23 bronzen penningen, alle betrekking
hebbend op de letterkunde, werd de prijspenning
tijdelijk voor onderzoek en beschrijving naar het
Koninklijk Penningkabinet overgebracht. Juist in
de daaropvolgende week werd bij de Maatschappij
ingebroken, en de penningen zouden zeker
gestolen, en waarschijnlijk nooit meer te
achterhalen geweest zijn, als zij nog in Leiden
waren geweest. De Maatschappij besloot dan ook
om haar penningverzameling in langdurig
bruikleen aan het Penningkabinet in bewaring te
geven.
2. 1922. Eigenlijk is deze penning ouder dan de
eerste, omdat de stempels al in 1780 gemaakt zijn
door Johan George Holtzhey. In 1922 werden nog
steeds afslagen van de oude stempels door het
Bataviaasch Geriootschap voor Kunsten en Wetenschappen uitgereikt.
Op de voorzijde staat, tegen de achtergrond van
een Oosters landschap, een kokospalm met het
wapen van Batavia, door een lint aan de stam
vastgebonden. Omschrift: BATAVIA's
GENOOTSCHAP. In de afsnede: OPGEREGT 24
APRIL 1778. Tussen de lijnen van de afsnede de
signatuur: J. G. HOLTZHEY FEC:
(zie omslag)
Op de keerzijde staat Mercurius, god van de
handel, aan het strand van een zee waarop schepen
te zien zijn, naast een vat, een theekist met het
monogram van de V.O.C., een koffiebaal, een
peperbus, theepot, rol tabak, porseleinen pot,
suikerriet en nog wat kleine onduidelijke voorwerpen. Omschrift: TEN NUTTE VAN HET
GEMEEN. In de afsnede is de naam van de
bekroonde, P. DE ROO DE LA FAILLE en de
datum 1922 gegraveerd. De penning heeft een
diameter van 50 mm.
Lit.: Vervolg van Loon 524; Jaarboek voor Munten Penningkunde 1919, p. 87, nr. 29; Cat. K.P.K.
3318 (zilver, zonder naam).

van de erepenning zich daar nog bij bevinden, is
niet bekend.
De activiteiten en studies van de leden van het
Genootschap werden gepubliceerd in de
Verhandelingen die jaarlijks werden uitgegeven, en
van 1853 tot 1955 in het Tijdschrift voor Indische
Taal-, Land- en Volkenkunde. De Heer De Roo de
la Faille heeft de tijd gevonden om, naast de vele
werkzaamheden die zijn belangrijke functies meebrachten, de Indische taal en geschiedenis te
bestuderen en zijn bevindingen te publiceren. Toen
hij in 1922 naar Nederland terugkeerde kreeg hij
als blijk van waardering de gouden penning van
het Genootschap. Zijn dochter heeft dit
familiestuk een veilige bewaarplaats willen geven
en het als bruikleen in het Penningkabinet
gedeponeerd.

Het Bataviaasch Genootschap der Konsten en
Weetenschappen werd in 1778 opgericht naar het
voorbeeld van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen, 'tot nut van 't gemeen', d.w.z.
om het culturele peil van de maatschappelijk
minder bedeelden te verheffen. Er werden
prijsvragen uitgeschreven over onderwerpen die
daartoe bij konden dragen, die bekroond werden
met een gouden penning, of 100 'gekartelde'
dukaten, naar keuze. In 1780 werden de stempels
voor de penning in Amsterdam gemaakt. Volgens
mededeling van Prof. Dr. P. H. Pott van het
Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, hoopt
de Indonesische voortzetting van het Genootschap
volgend jaar zijn tweede eeuwfeest te vieren, en
zijn er plannen om de verzamelingen in een apart
museum onder te brengen. Of de oude stempels

<tfh.3

3. 1976. In 1877 werd voor het eerst besloten een
medaille in te stellen 'als een blijk van
erkentelijkheid en goedkeuring... aan diegenen,
die door het aanbieden van belangrijke geschenken
of op eenige andere wijze zich verdienstelijk
hebben gemaakt ten opzichte van de verschillende
wetenschappelijke en kunstverzamelingen des
Rijks'. Het desbetreffende Koninklijke Besluit
werd gewijzigd, en het type van deze z.g. museummedailles werd veranderd, in 1898, 1917 en 1952.
De stempels van dit laatste type, ontworpen door
Joop Hekman en vervaardigd in 's Rijks Munt,
zijn nog steeds in gebruik. Een afslag hiervan in
goud is in 1976 toegekend aan de Nederlandse
Museumvereniging, die museummedewerkers en
musea tot leden heeft, bij haar 50-jarig bestaan.
Op de voorzijde staat het portret van de koningin
met het opschrift: JULIANA KONINGIN DER
NEDERLANDEN. Op de keerzijde is het
rijkswapen in een verdiept vlak in het midden
afgebeeld, met om de rand het omschrift: VOOR
VERDIENSTEN JEGENS OPENBARE VERZAMELINGEN. Binnen deze tekst is een tweede
omschrift in de stempel aangebracht: AAN DE

NEDERLANDSE MUSEUMVERENIGING, en
daarbinnen: DEN HAAG 1976. Hier is dus een
andere technische oplossing gekozen dan bij de
twee andere penningen, waar de gegevens over de
toekenning in het oppervlak van de penning zelf
gegraveerd zijn. Bij de museum-medaille staan
deze gegevens in hoogreliëf op de penning. Deze
heeft een diameter van 36 mm, is voorzien van oog
en ring en hangt aan een oranje lint met twee
smalle verticale rode strepen in het midden. Dat
het ontwerp zo saai en fantasieloos is geworden, is
waarschijnlijk niet de .schuld van de medailleur.
Hij zal wel nauwkeurige instructies hebben
gekregen over de elementen die erin moesten
worden verwerkt.
Omdat de Nederlandse Museumvereniging zelf
geen verzameling heeft, besloot het bestuur om de
penning in langdurig bruikleen te geven aan het
Koninklijk Penningkabinet.
Na de voorgenomen, maar nog steeds niet te
verwezenlijken, verhuizing van het Penningkabinet
zal het mogelijk zijn om deze drie unieke stukken
in een expositie aan een groter publiek te tonen.
G. van der Meer
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Friesland
ZilveienDtikaatlöOS.
Deze 17e eeuwse zilveren Dukaat is zeer
zeldzaam (RR). U zult deze munt dan ook
op veilingen of in prijslijsten praktisch
nooit aantreffen. Maar Van Lanschot hectt
m voor u
Van Lanschot heeft vanzelfsprekend nog
meer munten. Voor beleggers en

verzamelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseerd zijn in een betrouwbare
belegging, welke tegelijkertijd een
fascinerende hobby is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze
uitvoerige prijslijsten. Wij sturen u deze
gratis toe!

Evan Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoon (073) 15 33 59, 15 32 45, 153460.
's-Hertogenhosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Hilversum,
Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught.

De Muntslag in Noord- Brabant door de eeuwen heen
door A. T. Puister
Naschrift
Van diverse zijden ontving ii< sympathieke reacties
op mijn artikel, in het bijzonder van de heer
Vandercammen te Evergem, België, die mij een
foto zond van een tot dusver onbekende duit van
's-Hcrtogenbosch. Het is met zijn instemming dat
ik dit muntje publiceer. De duit dient in deze
publikatie bij 's-Hertogenbosch te worden
ingevoegd als No. 5C8 bis.
. > '•
Duit, koper
Vz: gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapen;
boom: ALBERTVS.ET.ELISABET.D.G.
Kz: wapen van 's-Hertogenbosch op kort
gebloemd kruis;

boom: ARCHD.AVST.DVX.BVRG.ET.B.
Het stuk lijkt sterk op de Brabantse duit geslagen
te Maastricht en beschreven onder nummer 302-2
in Van Gelder en Hoc, en zal in een eventuele
nieuwe druk hiervan, of in een aanvulling hierop,
allicht worden opgenomen als No. 302^
Ik hoop dat nog meerdere soortgelijke reacties
verdere naschriften nodig zuUen maken.

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEEen 1880

'MAqSON TUATT s.a.
49 rue de Richelieu'
7 5 0 0 l \ - PARIS
Tèl.: 742i
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MEDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • E X P E R T I S E • O R G A N I S A T I O N DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et de fournitures numismatiques sur demande

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
munten, penningen,
topografische prenten,
boekwerken, antiquiteiten,
ruim assortiment Nederlandse
en buitenlandse bankbiljetten
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

siGms
'ABTVaUHOVT •
XXXIX-]POST
OPPIDIS TH.A.'NS
ETfVM l U
HlSPAlfO TRI

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel7831
Nederland
-

Tel. 05423-1221

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Overzeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.
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WILLEM II1840-1849
1 GULDEN 1848.
Vz.: portret Willem II.
Op de afsnede van de hals:
VDK = van der Keilen, de
graveur die de stempels
heeft vervaardigd.
Rondom het portret de
tekst WILLEM II
KONING-DER NED.
(erlanden) G.(roothertog)
V.(an) L.(uxemburg).

Munten verzamelen.
Een boeiende vorm van sparen.
De geschiedenis van Nederland wordt voor een groot
deel in munten weerspiegeld. Dat maakt munten
verzamelen tot een boeiende bezigheid.
Daarnaast is het een mooie vorm van sparen. De
waarde wordt onder meer bepaald door kwaliteit, zeldzaamheid en varianten.
De Nederlandsche Middenstandsbank heeft ervaren
numismatische experts. Zij volgen alle ontwikkelingen
nauwlettend. Daarom krijgt u bij de NMB betrouwbare
adviezen.

Nieuwe katalogus
'Koninkrijksmunten!
Deze katalogus „koninkrijksmunten" omvat
100 pagina's met zo'n 2.500 nummers.
Naast de koninkrijksmunten zijn in deze katalogus
ook e?n aantal interessante buitenlandse munten
opgenomen.
Geïnteresseerden kunnen deze uitgebreide katalogus
bestellen bij de NMB, afdeling Numismatiek,
Postbus 1800, Amsterdam.

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK

De NMB denkt met u mee. Nu al zo'n 50jaar.
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Sinds enige tijd is er een groeiende belangstelling
voor papiergeld. Daarom zal ik trachten in dit
artikel een overzicht te geven van de geschiedenis
en de economische functie van het papiergeld en
enige aandacht te besteden aan de ontwerpers, die
in de loop der jaren het uiterlijk van het
Nederlandse bankbiliet hebben bepaald.

was over het algemeen niet erg gebrand op het
vervoeren en bewaren van zijn bezit in speciën. Hij
gaf dus meteen zijn bezit weer in beheer en kwam
dus op de vervaldag alleen maar een nieuw
depótbewijs halen. Daardoor verloor de vervaldag
zijn praktische betekenis en verdween geleidelijk
aan van de depötbewijzen.
Aangezien de bij hen gedeponeerde waarden vaak
gedurende lange tijd niet werden opgevraagd
konden de wisselaars gemakkelijk crediet geven.
Het risico dat alle wissels tegelijk werden

In vroeger tijden was men voor het verrichten van
betalingen aangewezen op munten. De oudste
munten vertegenwoordigden hun werkelijke
waarde in edel metaal; het oudste kopergetd stond
al los van de intrinsieke waarde. Onder bepaalde
omstandigheden echter werd ook koper gebruikt
voor de vervaardiging van betaalmiddelen waarvan
de waarde bepaald werd door de waarde van het
metaal. Zo is er in Scandinavië in vroeger tijden
een dusdanig overschot aan koper geweest dat men
op grote schaal koperen plakken als betaalmiddel
gebruikte. Dat was nogal onpraktisch, vooral als
het ging om grote bedragen. Oude kronieken
verhalen van dure aankopen waarvoor het koperen
geld in kruiwagens moest worden aangedragen.
De oorsprong van het papieren geld moeten we
zoeken in de middeleeuwen. Het kwam in omloop
in de vorm van bewijzen dat men bij een wisselaar
bijvoorbeeld een bepaalde waarde aan zilveren of
gouden munten had gedeponeerd. Al in de late
middeleeuwen ontstond de gewoonte onder
kooplieden hun geld te deponeren bij wisselaars en
de daarvoor ontvangen depötbewijzen als betaalmiddel te hanteren.
Een praktisch probleem vormde de vervaldatum,
waarop de waarde aan toonder werd uitbetaald.
Degeen, die op die dag zijn geld moest opnemen,

verzilverd was bijzonder klein en daarmee werd de
mogelijkheid geopend slechts gedeeltelijke dekking
aan te houden voor het gegeven crediet.
Deze geldschepping is een karakteristieke functie
van het bankwezen. De snelle opkomst van het
bankwezen leidde tot de bloei van Amsterdam in
de gouden eeuw.
Een mijlpaal in de ontwikkeling van hel
bankwezen in ons land was de oprichting van de
Nederlandsche Bank in 1814. Deze kreeg van de
Staat het alleenrecht tot het uitgeven van
bankpapier, dat op vertoon kon worden
ingewisseld tegen gouden en zilveren munten. De
oorspronkelijke tekst op de bankbiljetten luidt:
Ontvangen van Toonder de Somma van
(bijvoorbeeld) Twee Honderd Guldens / om aan
Toonder, op vertooning te restitueren. Deze eerste
biljetten hadden het uiterlijk van een wissel; zij
waren met de hand gesigneerd en ook het nummer
was met de hand ingevuld. Zij werden uitgegeven
in een grote verscheidenheid van waarden - 25, 40,
60, 80, 100, 200, 300, 500 en 1000 gulden - maar
er hebben in vergelijking met later tijden slechts
weinig van deze biljetten gecirculeerd.
In 1845 werd besloten de nog in omloop zijnde
provinciale munten en generaliteitsmunten uit de
circulatie te nemen; zij konden worden ingewisseld

Papiergeld
door dr. A. A. de Boer
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tegen muntbiljetten, die werden uitgegeven in
waarden van 5, 10, 20, 100 en 500 gulden. Ook
deze hadden het karakter van wettig betaalmiddel.
De eerste bankbiljetten bleken in de praktijk slecht
te voiu.">en omdat zij gemakkelijk konden worden
nagemaakt. Daarom werden in 1860 nieuwe
bankbiljetten van 25, 40, 60, 100, 200, 300 en 1000
gulden in omloop gebracht. Het biljet van 25
gulden was geel en ging de geschiedenis in als
'geeltje'; ook het biljet van 1000 gulden met zijn
rode achterkant (een rode rug dus) verwierf zich
een plaats in het spraakgebruik.
Zowel de muntbiljetten als de bankbiljetten uit de
periode tot de eerste wereldoorlog waren pompeus
van ontwerp, met Vrouwe .lustitia gebeeldhouwd
aan weerszijden van de tekst, guirlandes, de
Nederlandse maagd met wapperende vlag en
beschermd door een aan haar voeten liggende
leeuw of een noeste werker die zijn hamer op het
aambeeld laat rusten.
De eerste wereldoorlog is aanleiding tot het
verschijnen van een nieuwe vorm van papiergeld,
de zilverbons. Zij dienen ter vervanging van de
munten, di ils gevolg van oppotting schaars
worden. De eerste serie is gedateerd 7 augustus
1914, in waarden van 1,2'/: en 5 gulden. Zij
worden in 1916 gevolgd door zilverbons van een
nieuw type in waarden van I en 2'/: gulden (zie

Weinig mensen zullen zich in de periode rond de
eerste wereldoorlog hebben gerealiseerd, dat zij
twee volkomen verschillende soorten papiergeld in
hun portefeuille hadden. De zilverbons zijn
namelijk, net als het gemunte geld, uitgegeven
door de Staat. Zij ontstaan naast de munten in een
noodsituatie en verdwijnen weer, als de nood weer
voorbij is. In 1921 zijn de zilverbons dan ook weer
uit de circulatie verdwenen. Bankbiljetten
daarentegen worden in circulatie gebracht door de
Nederlandsche Bank die, overeenkomstig de
Bankwet de taak heeft de geldsomloop in
Nederland in de vorm van bankbiljetten te
verzorgen.
Rond 1920 verschijnen de eerste bankbiljetten die
versierd zijn met de z.g. guilloches, fijn getekende
meestal veelkleurige rozetvormige ornamenten die
daarna vele jaren karakteristiek waren voor het
bankbiljet. Zij ontlenen hun naam aan de
uitvinder van een apparaat om deze figuren te
tekenen, de fransman Guillot. Sommigen kennen
dit apparaat misschien in de vorm van de
spirograaf, die enige jaren geleden als speelgoed
werd geïntroduceerd en waarmee men zelf deze
ornamenten kan tekenen.

oarer "tlh?*?"''''' «f ^er^«fc„ „
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Een fraai voorbeeld van de toepassing van
guilloches is de achterzijde van het in 1929
uitgegeven 50 gulden biljet, ontworpen door Jac.
Jongert (1883-1942) die in zijn tijd naam maakte
als etser, tekenaar en schilder van portretten.
(96*).De man, die jaren lang het uiterlijk van de
Nederlandse bankbiljetten bepaalde, was de
bekende grafische kunstenaar en binnenhuisarchitect uit de Jugendstil-periode, C. Lion Cachet
(1864-1945). Hij kreeg o.a. bekendheid door zijn
interieur-ontwerpen voor grote Nederlandse
passagierschepen. Verschillende bankbiljetten zijn
door hem ontworpen, zoals het fraaie 10
guldenbiljet van 1933 met het portret van een oude
man, ontleend aan een schilderij van Rembrandt
en het daarop volgende biljet van dezelfde waarde
met het portret van Koningin Emma. (40,41). De
guilloches aan de achterzijde van deze biljetten
zijn kunstig van constructie en fraai van kleur, (zie
afb.)

De door Lion Cachet ontworpen biljetten zijn in
omloop als de tweede wereldoorlog uitbreekt. Het
portret van Koningin Emma wordt op de 10 gulden
biljetten vervangen door een vrouwenportret naar
de Utrechtse schilder Paulus Moreelse (42), die
leefde van 1571-1638. Een nieuw 25 guldenbiljet,
met een meisjesportret van dezelfde schilder (77),
ontworpen door A. van der Vossen die in dienst
was van de drukker, Joh. Enschedé en Zonen,
werd, omdat de oranje kleur de bezetter irriteerde,
in 1943 vervangen door een bruingekleurde versie.
(78). Een reproductie van het schilderij van
Moreelse, waaraan het meisjesportret ontleend is,
kan men vinden in deel 13 van de Winkler Prins
(7e druk) op pag. 453.
Ook de zilverbons, in 1938 bij wijze van voorzorg
gedrukt, verschijnen in de tweede wereldoorlog
weer op het toneel. In Londen treft de regering
voorbereidingen voor de geldcirculatie na de
oorlog, o.a. door in de V.S. muntbiljetten te laten
drukken in waarden van 1 tot 100 gulden, die
korte tijd in het bevrijde zuiden van ons land
gebruikt zouden worden. Zij werden al spoedig
vervangen door muntbiljetten van 1 en 2Vi gulden,
die in Londen waren gedrukt. Ook deze zilverbons
en muntbiljetten uit de periode rond de tweede

wereldoorlog werden, in tegenstelling tot de
bankbiljetten, uitgegeven door de Staat; ook nu
weer verdwenen zij in vredestijd, al is het
muntbiljet van IVi gulden met de beeltenis van
Koningin Juhana nog niet officieel uit de circulatie
genomen.
Grafisch gesproken zijn de muntbiljetten weinig
aantrekkelijk, evenals de in Londen gedrukte
bankbiljetten van 10, 20 en 1000 gulden. Het
Londense 10 gulden biljet (46) is alleen curieus
omdat op een eerste oplage een onjuist geboortejaar was vermeld bij het portret van Koning
Willem I, namelijk 1788 in plaats van 1772.
Het is uiteraard ondoenlijk aandacht te besteden
aan alle ontwerpers, die in de loop der tijd
bankbiljetten hebben ontworpen; we moeten ons
dus beperken. Nog tijdens de tweede wereldoorlog
circuleerde een vijftig gulden biljet (97) ontworpen
door Leo Gestel (1881-1941). Hij werkte o.a. in
Bergen N.H. en in Frankrijk. Verschillende musea
exposeren werk van hem. Het is een curieus
ontwerp. Op de voorzijde is de waarde-aanduiding
geflankeerd door tweemaal een meisjeskopje, op
twee verschillende wijzen gestyleerd. H'"t is
ontleend aan het schilderij 'het oestereetstertje'
van Jan Steen, dat te bezichtigen is in het
Mauritshuis; een kleurenreproductie van het
schilderij vindt men in het boek van O. ter Kuile:
500 jaar Nederlandse Schilderkunst, (pag. 134). In
hetzelfde boek vindt men (pag. 84) een reproductie
van het meisjesportret van Johannes Cornelisz.
Verspronck, dat model stond voor het meisjeskopje op het lila 25 gulden biljet van 1945 (80).
Het origineel kan men vinden in het Rijksmuseum.
Dit biljet is voor de Fa. Enschedé en Zonen
ontworpen door W. de Jonge.
Veel bekender zal velen de naam in de oren
klinken van de tekenaar J. F. Doeve, beter bekend
als Eppo Doeve. Velen kennen zijn tekeningen en
politieke prenten. Deze in 1907 in NederlandsIndië geboren kunstenaar beweegt zich op een
breed terrein van beeldende kunst: hij ontwierp
postzegels en bankbiljetten, wanddecoraties en
glasramen, hij schildert, etst en illustreert boeken.
De serie bankbiljetten die zojuist uit de circulatie
zijn genomen, is van zijn hand.
In 1966 verscheen het eerste van een .serie bankbiljetten in een geheel nieuwe stijl: het oudste van
de twee thans nog in omloop zijnde biljetten van 5
gulden met het portret van Vondel (23). Ontwerper
van deze biljetten is R. D. E. Oxenaar,
kunstschilder en ontwerper, docent aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.
Op zijn eerste ontwerp is het gezicht van Vondel
fijn getekend. Het portret van Frans Hals op het 10
gulden biljet van 1968 is veel meer gestileerd,
evenals dat van Sweelinck (25 gulden, 1971),
Michiel de Ruyter (100 gulden, 1970) en Spinoza
11

(1000 gulden, 1972). Met het nieuwe biljet van 5
gulden van 1973 is de eenheid van de serie
volledig. Ook op dit biljet komt een portret van
Vondel voor, maar het biljet is nu geheel op
dezelfde wijze getekend als de rest van de serie.
Het portret is dan ook op dezelfde manier
gestileerd als op de andere biljetten.
Het is niet mijn bedoeling te pretenderen, dat dit
artikel een volledig overzicht geeft van de
ontwikkeling van het papiergeld; ik heb op enkele
facetten van die ontwikkeling willen wijzen en
getracht de aandacht te vestigen op de kunstenaars

die de bankbiljetten ontwierpen. In de literatuur
over deze kunstenaars vindt men meestal wel, dat
zij postzegels ontwierpen, maar het ontwerpen van
bankbiljetten is in de meeste gevallen zelfs aan de
aandacht ontsnapt van Pieter Scheen, de auteur
van een bekend tweedelig naslagwerk over de
Nederlandse beeldende kunstenaars vanaf 1750.
Het is te hopen dat degenen, die zich de laatste tijd
voelen aangetrokken tot het verzamelen van oude
bankbiljetten en ander papiergeld ook voor dit
facet van hun verzamelobject belangstelling zullen
tonen.

* De nrs. verwijzen naar de catalogus van Mevius en
Lelivelt.

De bankbiljetten zijn gereproduceerd met toestemming
van de Nederlandsche Bank.

MUNTHANDEL BATAVIA
Munten
Bankbiljetten
Primitief geld

Boeken
Catalogi
Albums

Oranjelaan 10
Den Haag
Tel. 070-412537
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
Donderdagavond tot 21.00 uur
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Nogmaals de klop
*Soumenep'
Naar aanleiding van mijn opstel over de munten
welke aan Soumenep worden toegeschreven, in het
april 1977 nummer van dit blad, heb ik een aantal
vragen ontvangen. De vragenstellers hebben
inmiddels alle persoonlijk antwoord gehad, maar
uit enkele van die vragen bleek dat ik kennelijk
onvolledig geweest was en dat houdt in dat het
antwoord op die vragen mogelijk van interesse is
voor een bredere kring.
Het is in ieder geval verheugend dat de
belangstelling voor de inlandse muntcirculatie van
onze vroegere koloniën duidelijk toeneemt. Alle
afbeeldingen zijn voor de duidelijkheid van de
kloppen weer twee-maal vergroot weergegeven.
Allereerst over de bloemvormige instempeling
welke als eerste in Soumenep werd gebruikt.
Scholten zegt hierover:
'Op sommige zilveren munten gangbaar in
Indonesië, waarbij ook te rekenen Spaansche
Matten, Nederlandsche munten enz. ziet men een
instempeling, voorstellende een driebladige bloem.
Dit is het merk van den vorst Pakoe Nata Ningrat,
daarop geplaatst in 1819 ( A'. en v. d. Ch. p. 189).
Wij hebben nagelaten deze instempeling te
vermelden wanneer zij voorkwam, omdat die
munten eigenlijk daardoor inlandsche munten
zijn geworden.'
Op grond waarvan Scholten aanneemt dat het om
een drie-bladige bloem gaat weet ik niet. In mijn
collectie bevindt zich een munt van Filips IV
(1621-1665) geslagen in Mexico (165?) waarop een
aantal vier-bladige bloemmotieven voorkomen.
Zie foto VI.

Netscher en v. d. Chijs, waar Scholten naar
verwijst, beelden onder nr. I76b een munt af met
een vijf-bladige bloem. Zie foto VII. En in het
April nr. beeldde ik reeds een zes-bladige bloem af,
voorkomend op een halve dukaton. (Zie foto nr.
IV uit dat artikel.) Er zijn dus voldoende bloemmotieven als instempeling te vinden, die alle uit het
voormalige Ned.-Indië stammen, maar het zal wel
niet meer uit te maken zijn welke nu de 'Bloem

van Soumenep' is.
Een andere vraag ging over de instempelingen met
grote cijfers, waarvan ik hier een afbeelding geef.
Zie foto VIII. Deze instempelingen werden ook
genoemd door Netscher en v. d. Chijs en zij
geven onder de nrs. 179 en 180 afbeeldingen hiervan, waarover zij het volgende schreven:
'De stempel op no. 179 en 180 ( 600 en 300 binnen
een vierkant vak, voorzien van een halfrond aan
de bovenzijde) is minder zeker van Madureschen
of inlandschen oorsprong, vermits de cijfers zijn
Romeinsche cijfers en het halfrond eene figuur
bevat, die veel op een kruis gelijkt. Met dit soort
van stempel vindt men ook reaal-batoe 's, waarop
de getallen 100, 200, 500, 800 en 1000 en, naar
men zegt, zelfs 2000 en 3000 voorkomen, ook
zonder halfrond boven het vierkant.
Volgens welke eenheid die cijfers berekend zijn,
durven wij niet bepalen, maar volgens het gewigt
moeten de reaal-batoe's met 300 de helft zijn van
die met 600.'
Ook Millies kende deze instempelingen, en zei
daarover:
'Sur d'autres on trouve la contremarque en
chiffres européens de 100, 200, 300, 500, 800, 1000
etc, dont la signification n'est pas tres claire. En
comparant Ie poids on pourrait savoir si ces
chiffres indiquent un poids, car on se sert souvent
de ces pieces pour peser l'or et les diamants, ou
s'ils expriment la valeurpar Ie nombre depitis ou
d'autre petite monnaie.'
Dat de bovengenoemde schrijvers met deze instempelingen welke in Indië veel op munten werden
aangetroffen, niet goed raad wisten is uit bovenstaande wel duidelijk. De instempeling is dan ook
van geheel andere oorsprong, nl. afkomstig uit
Brazilië. De instempelingen werden door de
Portugezen in Brazilië (en mogelijk ook in
Portugal) op munten, veelal Spaanse realen,
geplaatst en geven de waarde aan in reis, de
Portugese munt-eenheid. Munten met deze
instempelingen behoeven dus in het geheel niet in
Ned.Indië gecirculeerd te hebben.
De door mij afgebeelde munt, een 8 realen stuk
van Carlos II (I665-I700) geslagen in Mexico, is
eigendom van de Fa. J. Schulman B.V. te
Amsterdam, die mij de munt welwillend ter
beschikking stelde.
Een andere instempeling, waarover ik vragen
ontving is wel van Indische oorsprong. Het is een
instempeling met Arabische cijfers, meestal
voorkomend naast het stempel Soumenep, dat ik
vermeldde in het april-nummer en afbeeldde op foto
I aldaar. Op foto IX geef ik twee van die instempelingen. Op de linker munt is duidelijk '235' in
arabische cijfers te herkennen. Op de rechter m'.mt
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is door de scheve instempeling de 2 weggevallen.
De munten zijn beide van Philips V (1700-1745) en
geslagen te Mexico. Van deze instempeling schreef
Millies in 1852:
'Op een stuk, of zoogenaamde vierkante
Mexicaanse piaster of Sp. mat van 1732 vonden
wij een stempel ingeslagen met den naam,
Soemenap, op een ander nog daarenboven het
jaartal 1235 (1819/20), waarvan wij nog geen
verklaring weten, daar ons niets bekend is van
eenig muntregt door den Sultan van Soemenap op
Madoera, of door een ander aldaar uitgeoefend.'

176b komt naast de instempeling met Soumenep m
arabische letters ook de instempeling '235' voor.
Zie foto Vil. Maar ook op de munt met de instempeling 'Belandjar.' welke zij afbeelden onder nr.
178, (zie de afbeelding nr. III in het april 1977 nr.

Op geen enkel stuk heb ik 1235 aangetroffen en ik
meen dan ook dat dit een vergissing is, omdat.
Millies in 1852 schrijft over een instempeling, in
arabische cijfers, van '235':
'Ce qui se rapporte peut-être a l'année 1235 H.
(= 1819/20), époque oü selon la tradition Ie Sultan
de Soemenap Pakou Nata Hingratfit marquer la
monnaie d'argent a cause des pieces fausses, qui
étaient en cours. Il semble que eet usage de
marquer les pieces a porté quelque profit aux
prices de Soumenap.'
Het is duidelijk dat Millies zijn oorspronkelijke
foutieve lezing van de instempeling, waaruit hij
concludeerde dat het een jaartal in de Moslim tijdrekening zou voorstellen, in zijn latere werk,
aanzienlijk afzwakt. Het is mij ook onduidelijk
waarom het Moslim-jaar 1235 op de munt zou
worden ingestempeld als '235'. Wel is het
verwonderlijk dat het jaar 1235, (1819/1820 in
onze jaartelling) aardig overeenkomt met het jaar
1818 of 1819 dat Netscher en v. d. Chijs opgeven
als het jaar waarin de instempeling te Soumenep is
begonnen. Ook Netscher en v. d. Chijs kenden
deze instempeling maar dit gaf voor hen aanleiding
tot een geheel andere conclusie. Op hun plaat nr.

van dit blad.) bevindt zich deze instempeling '235'.
Omdat nu de instempeling Soumenep van
Maduresche oorsprong is, schrijven zij:
'No. 178 vertoont in Arabische cijfers hetzelfde
getal (230), duidelijk met denzelfden stempel
daarin geklopt, als no. 176b, en bovendien
Ingegrift of hol ingeslagen het woord belandjar
met Arabische of Maleische letters. Zoowel de
overeenkomst in de cijfers, als het woord
belandjar, dat in zuiver Maleisch belandja luidt,
schijnen op een' Madureschen oorsprong te
wijzen.'
Omdat de instempeling '235' dus kennelijk ook op
munten voorkomt die niet het stempel van
Soumenep dragen is de conclusie dat het hier om
het jaartal zou kunnen gaan waarin te Soumenep
de munten gestempeld werden, enigszins op losse
schroeven komen te staan. De conclusie dat twee
verschillende stempels nl. 'Soumenep' en
'Belandjar' uit de zelfde streek moeten stammen,
omdat een derde stempel nl. '235' naast beide
andere wordt gevonden is ook nogal speculatief.
Ook hier zal wel niet meer na te gaan zijn wat nu
de werkelijke betekenis van de instempeling '235'
is. (Netscher en v. d. Chijs lezen foutief '230'
i.p.v. '235', de ' o ' is de arabische '5'.)
Op de rechter munt in foto IX is nog een tamelijk
grote ronde instempeling te zien, waarover ik
echter niets kan zeggen. Een andere instempeling,
eveneens rond, maar nu met 'spaken' komt ook
relatief vaak op munten voor. Zie foto X. Deze
instempeling zou van Engelse oorsprong zijn. De
munt is van Philips V (1700-1745) en geslagen te
Mexico (171?).
Een heel ander type instempelingen, dat ook veelal
op realen voorkomt en waarover ik vragen kreeg,
valt eigenlijk buiten de bedoeling van mijn opstel.

^ . ^ ^

IX

XI

maar voor de volledigheid zal ik ook deze instempeiingen even noemen. Zie foto XI. De kleine
instempelingen die op deze Spaanse reaal van
Carolus III geslagen te Mexico in 1783 worden
vaak aangeduid met de maleise naam 'tjap', dat
zegel, stempel of merk betekent. Zij worden ook
wel Chop-marks genoemd. Zij werden door
chinese handelaren geplaatst op de door hen
ontvangen en echt bevonden munten. Omdat er
zoveel vals geld in omloop was, werden de munten
door de voor de handelaar optredende kassier bij
ontvangst gekeurd. Als hij vermoedde dat de munt
een verzilverde nabootsing was, dan werd een

putje in de munt gemaakt om het onderliggende
metaal te kunnen zien. Werd de munt goed
bevonden, dan plaatste de kassier er zijn persoonlijke 'Tjap' op. Er zijn munten bekend met
honderden van deze kleine instempelingen.
Munten met deze instempelingen zijn daarom zo
interessant, omdat zij een beeld geven van de
muntcirculatie in Zuid-Oost-Azië, en dus ook van
Ned.-Indië. Dat deze kleine instempelingen geen
waarborg voor de echtheid inhielden blijkt uit een
gegoten vervalsing in mijn verzameling van een

MUNTHANDEL HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Geleen
Tel: 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

Aanbiedingslij sten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
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acht-reaal van Carolus IIII, in 1802 geslagen te
Mexico, waarin de 'Chop-marks' die in het
origineel reeds aanwezig waren, keurig in de copie
werden meegegoten.
Dat het aanbrengen van merktekens door de
Chinezen nog heel lang is doorgegaan, blijkt uit de
gulden van 1908 die ik hier afbeeld. Foto XII. Ik

LANZ GRAZ
Veiling IX
op 2 december 1977, Hotel Daniel, Graz
Munten en Penningen van de

'Deutsche Neufürsten'
Zeer zeldzame talers, veelvouden daarvan en
penningen in zilver en koper uit een belangrijke oude verzameling.

Veiling X
op 3 december 1977, Hotel Daniel, Graz
heb mij laten vertellen dat de instempelmg 'Ho
Yuen' zou zijn en dat dit een naam is.
Ook hier is het interessante van de instempeling,
dat daaruit blijkt, dat deze gulden in Ned.-Indië
heeft gecirculeerd, en dus thuis hoort bij de
munten van de Nederlandse Koloniën.
J. Leyten
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Antieke IVIunten
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Oost-Gotische en
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H. C. Millies. Recherches sur les monnaies des
indigenes... Den Haag 1871. Blz. 55-56.
H. C. Millies. De munten der Engelschen voor den
Oost-lndischen Archipel. Amsterdam 1852. Blz. 108.
C. Scholten. De munten van de Nederlandsche
gebiedsdelen Overzee. 1601-1948. Amsterdam 1951. Blz.
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J. Leyten. De klop 'Soumenep' in 'De Beeldenaar' Ie
jaargang no. 4 (april 1977).
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Rijk geïllustreerde catalogus
per stuk / 10,—
Münzhandlung Lanz
Hauptplatz 14 - Postfach 677
A 8011 Graz / Osterreich

Exclusieve
gedenkpenning
Ter gelegenheid van de heropening van het gerestaureerde
raadhuis in Apeldoorn wordt een bronzen gedenkpenning
geslagen.
De voorzijde toont een zeer gedetailleerde weergave van
het raadhuis, dat in 1898 werd gebouwd, maar in 1943
door brand gedeeltelijk werd verwoest. Het raadhuis is nu
in oude staat gerestaureerd en wordt op 31 oktober
officieel heropend.
De achterzijde toont het stadswapen van Apeldoorn, zoals
dat in 1818 officieel aan de stad werd toegewezen:
een schild van goud, waarop een rode uitgespreide arend
met blauwe bek en nagels, met een zilveren sleutel op de
borst.
De penning wordt in een gegarandeerde oplage van slechts
duizend stuks geslagen door C. J. Begeer te Utrecht.
Artistieke uitvoering. Modelleur: Dielissen. Alle penningen
worden geslagen in brons. Diameter 50 mm.
Toezending, in luxe cassette, vindt plaats voor 31 oktober
aanstaande na ontvangst van betaling.
Prijs ƒ 35,00.
Bestellingen kunnen worden gedaan door overmaking van
/ 35,00 + ƒ 5,00 verzendkosten op rekeningnummer
644197013 van Slavenburgs Bank te Apeldoorn (gironummer van de bank: 1013021). Als omschrijving te vermelden: 'gedenkpenning', naam en adres.
De penning wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid
van Nederlandsche Tafelronde 120 Apeldoorn. De opbrengsten worden geheel bestemd voor de hulp aan
afasiepatienten, patiënten die lijden aan een aantasting van
het spraakvermogen.
Bij overtekening worden betalingen direct geretourneerd.

Stichting Numismatica 1977
Agenda nationale munten- en penningenbeurzen
26 november t / m 2 december 1977
zaterdag 26 november 1977
I e nationale beurs te Rotterdam in het Groothandelsgebouw/ 'Tollenszaal', Stationsplein
van 10.00-18.00 uur
van 9.00-10.00 uur uitsluitend voor de handel
maandag 28 november 1977
2e nationale beurs te Nieuwegein in het Sociaal Cultureel Centrum 't Veerhuis, Nijemonde 4
van 15.00-22.00 uur
van 14.00-15.00 uur uitsluitend voor de handel
dinsdag 29 november 1977
3e nationale beurs te Amersfoort in Café-Rest. Cobus aan de Poort, Utrechtsestraat 49
van 15.00-22.00 uur
van 14.00-15.00 uur uitsluitend voor de handel
woensdag 30 november 1977
4e nationale beurs te Haarlem in 'De Wintertuin', Brinkmancomplex, Stationsplein
van 15.00-22.00 uur
van 14.00-15.00 uur uitsluitend voor de handel
donderdag 1 december 1977
Se nationale beurs te Amsterdam in hotel Marriott, Stadhouderskade 21 (bij het Leidsebosje)
van 15.00-22.00 uur
van 14.00-15.00 uur uitsluitend voor de handel
vrijdag 2 december 1977
6e nationale beurs te Arnhem
in hotel Haarhuis, Stationsplein (t.o. station)
van 15.00-22.00 uur
van 14.00-15.00 uur uitsluitend voor de handel
Agenda Internationale Munten- en Penningenbeurzen
zaterdag 15 oktober 1977
I e internationale beurs te Harmeien, in het gebouw Harmelens Initiatief, Willem Alexanderlaan
van 9-17 uur; van 9-10 uur uitsluitend voor de handel
zondag 6 november 1977
2e internationale beurs te Oss, in hotel-restaurant de Korenbeurs, Markt
van 9-17 uur; van 9-10 uur uitsluitend voor de handel
zaterdag 17 december 1977
3e internationale beurs te Zeist, in de Congreszaal van het Zeister Slot
van 9-17 uur; van 9-10 uur uitsluitend voor de handel
zaterdag 14 januari 1978
4e internationale beurs te Kampen, in gebouw Hanzestad (boven de Amro-bank t.o. de IJsselbrug); Oudestraat 135
van 9-17 uur; van 9-10 uur uitsluitend voor de handel
zaterdag 4 februari 1978 - zondag 5 februari 1978
5e internationale beurs te Den Haag, Ned. Congresgebouw, Faja Lobizaal, Churchillplein 10
van 9-18 uur; van 9-10 uur uitsluitend voor de handel
zaterdag 18 maart 1978
6e internationale beurs te Gorinchem, Nieuwe Doelen; Foyer, Haarstraat 64
van 9-18 uur; van 9-10 uur uitsluitend voor de handel
zondag 2 april 1978
7e internationale beurs te Thorn (L.), Café-Restaurant Metten-Rulkens, Steegputstraat 4
van 11-17 uur
zaterdag 22 april 1978 - zondag 23 apriM978
8e internationale beurs te Nijmegen, Hotel-Restaurant 'park Tivoli', Oude Kleef se Baan 116, Berg en dal
zaterdag van 9-18 uur; van 9-10 uur uitsluitend voor de handel; zondag van 10-17 uur
zaterdag 6 mei 1978 - zondag 7 mei 1978
9e internationale beurs te 's—Heerenberg, De Oude Grafelijke Munt, het voormalige Berghse muntmeesterhuis te
's—Heerenberg
zaterdag van 9-18 uur; van 9-10 uur uitsluitend voor de handel; zondag van 12-17 uur
zondag 4 juni 1978
10e internationale beurs te Wijk bij Duurstede, in Kasteel Duurstede
van 9-18 uur; van 9-10 uur uitsluitend voor de handel

U kunt alle inlichtingen betreffende de sticfiting ontvangen bij ons sekretariaat:
Accountantskantoor G. Teders
Noordsingel 112
3032 BH Rotterdam, Holland
Tel. 010-655244
Vragen naar mevrouw v. d. Berg.
Kantooruren van 9 tot 12.30 en 13.30 tot 15.00 uur, behalve woensdagmiddags.
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MUNTEN EN PENNINGEN
INKOOP - VEILINGEN - VERKOOP - TAXATIES - EXPOSITIES - PERIODIEKE PRIJSLIJSTEN
LABORATORIUM VOOR ONDERZOEK OP ECHTHEID

GROTE MUNTENVEILING IN DEN HAAG
op 21, 22 en
23 november
van 10.00 tot 18.00 uur
Circa 2000 nummers Nederlandse en buitenlandse munten en penningen,
complete series van het koninkrijk.
Munten in de prijs van 5 gulden tot 25.000 gulden per stuk.
Rijk geïllustreerde kunstdrukcatalogus (incl. lijst van gerealiseerde prijzen
welke 14 dagen na de veiling verschijnt), te verkrijgen door overschrijving van
Sguldenoppostgiro nr. 60.000 van de N.M.B, te Den Haag, onder vermelding
van: Bestemd voor Coin Investment Cat. 8B.

Organisatie en inlichtingen:
Coin Investment B.V. --Plaats 13 —
Den Haag
Kantooruren: maandag t / m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur
Telefoon 070-624781 - 656517 - 656717 - 657117 - 657317
1
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Geopend: dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur- 's maandags gesloten

EGYPTE:
5 Milliemes 1977; koper-zink; 0 18 mm; 2 gram.
5 Piasters 1977; koper-nikkel; 0 25 mm; 2 gram.
50 Piasters 1977; koper-nikkel; 0 24,9 mm; 4,5
gram.
De beide eerste munten zijn FAO-uitgaven, de
laatste munt is een herdenkingsstuk, waarvan
nadere gegevens op dit moment nog ontbreken.
(Afb. 6).
Rubriek verzorgd door J . C . van der Wis
ANGOLA
50 Lwei z.j.; koper-nikkel; 0 16 mm; 2 gram.
1 Kwanza z.j.; koper-nikkel; 0 21,5 mm; 4,1
gram.2 Kwanza z.j.; koper-nikkei; 0 23,5 mm;
5,5 gram.
5 Kwanza z.j.; koper-nikkel; 0 25,5 mm; 7 gram.
10 Kwanza z.j.; koper-nikkel; 0 27,5 mm; 8,2
gram.
Nieuwe circulatiemunten van de MPLA-regering
ter vervanging van het Portugese koloniale geld.
Opmerkelijkerwijs dragen deze munten geen
jaartal (Afb. 1 t/m 5).

ETHIOPIË:
1 Cent 1977; aluminium; 0 17 mm; 0,57 gram.
FAO-uitgave met als onderwerp de irrigatie
(Afb. 7).

"A

FIDJI-EILANDEN:
1 Cent 1977: brons; 0 17,5 mm; 1,9 gram.
Nieuwe circulatiemunt, die eveneens aan de FAO
is gewijd. (Afb. 8)

f0^M
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INDIA:
5 Paise 1977; aluminium; 0 22 mm; 1,5 gram.
10 Paise 1977; aluminium; 0 26 mm; 2,3 gram.
10 Rupie 1977; koper-nikkel; 0 26 mm; 25 gram.
50 Rupie 1977; zilver 500/1000; 0 44 mm; 35
gram.

BELIZE:
1 Cent 1977; aluminium.
Deze munt is gelijk aan het in Yeoman onder nr. 1
afgebeelde stuk, dat voorheen van brons werd
vervaardigd.

FAO-uitgaven met op de keerzijde het staatswapen
en de waardeaanduiding. De voorzijden zijn
hieronder afgebeeld en spreken voor zich.
(Afb. 9)

COMOREN:
100 Francs 1977; nikkel; 0 28,5 mm; 10 gram.
Nieuwe circulatiemunt in het kader van het hulpprogramma van de FAO met de visvangst als
motief op de voorzijde.
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MAN:
1/2 Penny 1977; brons; 0 17,2 mm; 1,8 gram.
Nieuwe circulatiemunt van het type Yeoman nr. 15
ondcr toevoeging van 'F.A.O.' en 'FOOD FOR
ALL' op de keerzijde.

POLINESIE (FRANS):
100 Francs 1976; nikkel-brons; 0 30 mm; 10 gram.
Aanvulling op de reeks circulatiemunten met de
toevoeging van de letters I.E.O.M., afkorting voor
institut d'Emission d'Outre Mer'. (Afb. 12)

MOZAMBIQUE:
1 Metica; koper-nikkel; 0 28,4 mm; 11,3 gram.
Nieuwe circulatiemunt, waarmee een begin wordt
gemaakt met de vervanging van de Portugese
koloniale munten. Op de voorzijde staat president
Samora Machel.

RHODESIË:
10 Cents 1975; koper-nikkel; 23,5 mm; 5,7 gram.
20 Cents 1975; koper-nikkel; 28,5 mm; 11,3 gram.
25 Cents 1975; koper-nikkel; 32 mm; 14,2 gram.
Aanvulling op de reeks circulatiemunten (Yeoman
late listing). (Afb. 13 t/m 15)

NEPAL:
lü Paisa 1977; koper-nikkel, 0 18,5 mm; 2,25
gram.
Het betreft ook hier een nieuwe FAO-uitgave.
NOORWEGEN:
In dit land is men van plan de bankbiljetten van 10
Kroner te vervangen door munten.
OOSTENRIJK:
100 Schilling 1977; zilver 640/1000; 036 mm; 24
gram; oplage 2 miljoen.
Herdenkingsmunt op het 1200-jarig bestaan van
het stift Kremsmiinster in Opper-Oostenrijk met
op de voorzijde de zgn. Tassilo-kelk, die één van
de weinige voorbeelden van pré-Karolingische
kunst is en ca. 769 werd vervaardigd. (Afb. 11)
SAOEDI-ARABIË:
100 Halala (= 20 Ghirsh = 1 Ryal) 1977;
koper-nikkel; 0 30 mm; 10 gram.
FAO-munt, waarvan de voorzijde van het
gebruikelijke type is, reden waarom alleen de
keerzijde is afgebeeld. (Afb. 16)

SOMALIË:
5 Senti 1976; aluminium; 0 19,1 mm; 0,8 gram.
10 Senti 1976; aluminium; 0 22,6 mm; 1,3 gram.
50 Senti 1976; koper-nikkel; 0 21 mm; 3,75 gram.
1 Shihn 1976; koper-nikkel; 0 25,5 mm; 6,2
gram.
Serie FAO-munten met afbeeldingen die
betrekking hebben op de landbouw en de veeteelt.
(Afb. 17 t/m 20)
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THAILAND:
1 Baht 1977; koper-nikkel; 0 25 mm; 7 gram.
50 Baht 1977; zilver 925/1000; 0 35 mm; 22 gram.
Het betreft hier nieuwe FAO-uitgaven. (Afb. 27 en
28)

ST. THOMAS en PRINSEILANDEN:
50 Centimes 1977; koper-tin-aluminium; 0 17,1
mm; 1,75 gram.
1 Dobra 1977; koper-tin-aluminium; 0 20,1 mm;
2,75 gram.
2 Dobras 1977; koper-nikkel; 0 18,6 mm; 2,35
gram.
5 Dobras 1977; koper-nikkel; 0 23,1 mm; 5
gram.
10 Dobras 1977; koper-nikkel; 0 26 mm; 6,4
gram.
20 Dobras 1977; koper-nikkel; 0 29 mm; 8,1
gram.
Serie FAO-munten met één uniforme voorzijde en
met keerzijden, die betrekking hebben op diverse
facetten van de landbouw en de visserij. (Afb. 21
t/m 26)

URUGUAY:
5 Nieuwe Pesos 1976; koper-nikkel-aluminium; 0
33 mm; 14,5 gram.
Herdenkingsmunt op het 250-jarig bestaan van de
stad Montevideo met op de voorzijde het portret
van de stichter Bruno Mauricio de Zabala. (Afb.
29)
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een
betrouwbare
vesting

Een vesting van beton en onverwoestbaar,
niet inboorbaar Martin-Siemensstaal.
Gemaakt om uw kostbare, vaak onvervangbare postzegel- of muntenverzameling
en andere waardevolle goederen
te beschermen tegen brand en diefstal.
Zupa brandkasten zijn het afdoende
antwoord op de tegenwoordig steeds
vaker voorkomende berichten van verloren
gegane collecties die niet voldoende
beschermd waren.
Achter deze risicoloze wanden van beton
en staal zijn uw kostbaarheden veilig
opgeborgen.

Andere modellen
Naast de afgebeelde kast kunnen wij nog
grotere en kleinere modellen leveren.
Al vanaf f995.-.
Van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 5 uur
kunt u zelf bekijken wat voor u de meest
geschikte 'vesting' is.

KADIJKSPLEIN 1

YA\n*Ai

PAKHUIS 48

AMSTERDAM-C
TEL. 020
267873,274510

Thans wordt de waarde door de Firma Seaby, van
wie wij deze inlichtingen ontvingen, op £ 3000
geschat.

De orde van de ster van
Brits-Indië

Hoewel niet van munt of penning, lijkt het ons
toch wei interessant voor onze lezers om een
afbeelding van de versierselen van de Orde van de
Ster van (Brits) Indie op te nemen. Dit is het enige
Britse ereteken dat met diamanten is bezet en het
bevat een medaillon van Koningin Victoria. De
versierselen werden aan de gedecoreerde in
bruikleen gegeven voor de duur van diens leven, en
komen daardoor practisch niet in particulier bezit
voor. Een enkele keer kon het ereteken tegen
aanmaakkosten door de gedecoreerde in eigendom
worden verkregen, en dit geschiedde bij het hier
afgebeelde stuk in 1921, voor een bedrag van £35.

Familie-expositie 'Overeem' in Veluws Museum
Nairac te Barneveid
Van 12 oktober tot en met 12 november a.s. is in
het Veluws Museum Nairac te Barneveid de
familie-expositie 'Overeem' ingericht. Drie
Barnevelders, de boer-schrijver-dichter Jacob
Overeem en zijn twee zoons Gerard Overeem,
beeldhouwer en Brand Overeem, fotograaf, tonen
in het museum hun werk, dat zo onlosmakelijk
verbonden is met de Veluwe.
Jacob Overeem, 62 jaar en van beroep boer, heeft
sinds de oorlogsjaren 60 streekromans
gepubliceerd, alle geïnspireerd door het
Christelijke geloof.
Gerard Overeem, 32 jaar, beroep steenhouwer,
geniet met name in de Gelderse Vallei en op de
Veluwe bekendheid als ontwerper en uitvoerder
van beelden, penningen, plastieken en mozaïeken
voor gemeenten, scholen, bedrijven en andere
instellingen.
Brand Overeem, 31 jaar en in 't dagelijkse leven
foto-journaHst, heeft met zijn foto's - portretten,
series, features - vele prijzen behaald bij Zilveren
Camera en World Press Photo.

Gaarne maken wij hier melding van een initiatief van de
Nederlandse Tafelronde om in het kader van een aktie
t.b.v. de hulpverlening aan afasiepatiënten (spraakgestoorden) een penning uit te geven in brons geslagen
met een oplage van 1000 stuks. Modelleur is Dielissen,
diameter 50 mm. Prijs incl. verzendkosten ƒ 40,—. Te
bestellen door overmaking van dit bedrag aan rekening
644197013 bij Slavenburgs Bank te Apeldoorn (Giro van
de Bank is 1013021). Van harte aanbevolen voor dit
zeer goede doel.

Muntenhandel GRONINGANA
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, ansichtkaarten,
boeken op elk gebied met een speciale afdeling numismatische literatuur.
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Grenswisselkantoren vieren 50-jarig jubileum.

Het twintiggulden-zikerstuk
Bijzondeie juteleum-uiti^e met unieke garantie.

Unieke garantie
Het opschrift.Goed voor
twintig gulden" geeft de
garantie dat tiet zilverstuk te
allen tijde voor een bedrag van
f 20.- inwisselbaar is bij elk
Grenswisselkantoor Dat maakt
tiet twintiggulden-zilverstuk
tot een zeer bijzondere uitgifte.

Een halve eeuw geleden werd op het
station van Zevenaar het eerste wisselkantoor geopend. En nu? Nu praten we van
De Grenswisselkantoren N.V. Samen met
haar spaarinstelling N.V.Crediet-en Depositokas, een all-round geldbedrijf waar u welkom
bent voor al uw geldzaken.
Met 60 kantoren op de stations en aan
de grenzen, die ook's avonds en in het
weekend voor u open zijn. Met een service
zondergrenzen,of't nu om geldwisselen,
sparen of verzekeringen gaat.
Of om munten en penningen.
1927-1977. Het gouden GWK-jubileum is
een uitmuntende gelegenheid voor zo'n
unieke uitgifte.
Het twintiggulden-zilverstuk is geslagen
bij 's-Rijks Munt te Utrecht en voorzien van
de waarborgtekens van de Rijksmuntmeester (haan) en 's-Rijks Munt (mercuriusstaf). De volstrekt éénmalige oplage is beperkt
tot slechts 10.000 exemplaren.
Zilvergehalte: 720/1000 fijn. Kwaliteit: RD.C.
(ofwel: zó uit de muntpers). Prijs f 24,50
(f 20,--H f 4,50 bijkomende kosten).
Hoe te bestellen?
Vanaf woensdag 12 oktober 1977 kunt u
bestellen. Bij het Grenswisselkantoor bij u in
de buutt, op het station of aan de grens.
Of maak f24,50 over op postgiro 47950
van De Grenswisselkantoren N.V.,Amsterdam,
met als vermelding: „zilverstuk'!Telefonisch
bestellen is niet mogelijk.
Er wordt slechts één zilverstuk per
bestelling geleverd! Levering zal geschieden
zolang de oplage strekt. Daarna worden
overgemaakte bedragen geretourneerd.
U krijgt het twintiggulden-zilverstuk
aangetekend thuisgestuurd, in luxe etui en
met gedetailleerde beschrijving.

De fijne details
Hef teken van ontwerper
Willem VIS flankeert op de
voorzijde een groepje knikkerende kinderen. Speelse
vertxelding van het geldwisselbedrijf.
De keerzijde draagt tiet
opschrift DE GRENSWISSELKANTOREN 1927 -1977. Links
en rechts van het jaartal 1977
staan de tekens van Rijksmuntmeesteren 's-Rijks Munt.
De wapens van de elf provinciën
omgeven het opschrift
GOED VOOR TWINTIG GULDEN
10.000 ex.
Oplage
Gewicht
25 gram
720/1000 fijn
Gehalte
37 mm
Doorsnede
Randafwerking gekarteld
Kwaliteit
F.D.C.
Er zijn géén pro of-exemplaren
geslagen.

De jubileum-uitieifte van de Grensvrtsselkantoien N.V
Hoofdkantoor Centraal Station, Postbus 721 Amsterdam
(samenwerking van NV Nederlandsche Spoorwegen, NV AMEV en Pierson, Heldring i Pierson NV)

Boeken
Jhr. Ir. A. C. von Weiier, Penningen geslagen of gegoten
in de jaren 1960-1975, Deel VI ( van een serie publikaties
over de penningen vervaardigd door de Koninklijke
BegeerB.V.), Voorschoten 1976
Nederland is waarschijnlijk het enige land ter wereld met
een doorlopende reeks handboeken over in het eigen land
vervaardigde of daarop betrekking hebbende penningen.
Bij alle andere landen zijn wel perioden aan te wijzen,
die niet door een overzichtspublikatie gedokumenteerd
zijn. De vroegste Nederlandse penningen, tot 1555, zijn
beschreven door Frans van Mieris. De vier delen
Nederlandsche Historipenningen van Gerard van Loon
behandelen de periode van 1555 tot 1716. Daarop sluit
aan het door verschillende personen geschreven en door
het Koninklijk Nederlandsch Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten uitgegeven Vervolg van Loon, dat loopt tot 1806. Graaf
Nahuys heeft dit werk voortgezet door de penningen,
geslagen tussen 1806 en 1813, te beschrijven. Het meeste
van wat de voorgaande schrijvers overgeslagen hadden is
verder nog behandeld door J. Dirks in zijn
Penningkundig Repertorium. Dezelfde J. Dirks
publiceerde de tussen 1813 en 1863 geslagen penningen.

•MUNTWISSELBANK' (gebouw Banque de Paris), Jansbinnensingel 19a, Arnhem, tel. 085-431052. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Op zaterdagen, zon- en feestdagen gesloten. Prachtige collectie munten en penningen.
Specialiteiten: Munten van tiet Kon. der Nederlanden, Provinciale munten, Speciale gelegentieidspenningen (munten), Nederlandse steden. Eigen verzameling en wisselende kollekties. Toegang gratis. Voor bezichtiging totale
kollektie ineens door gezelschappen, gaarne vooraf telefonische afspraak maken. Lopen vanaf het station 5 è 10
min. Voor muntenverzamelaars zenden wij gaarne op verzoek nadere inlichtingen omtrent onze kollektie, prijzen,
etc.

W. K. F. Zwierzina sloot hierbij aan met een
beschrijving van alle hem bekende penningen die tussen
1863 en 1908 gemaakt zijn.
Tot dan toe hadden de auteurs zich alle moeite gegeven
om de hele produktie van de door hen beschreven
perioden te achterhalen. Door de opkomst van de
sportwedstrijden en het tentoonstellingswezen in de 20e
eeuw, en de daarmee gepaard gaande toeneming van het
aantal prijspenningen, werd het steeds moeilijker er achter
te komen wat er zoal in Nederland geproduceerd werd.
Na 1908 is Zwierzina nog wel verder gegaan met zijn
handl ^ken, tot 1935, maar hij heeft zich beperkt tot de
penningen die door de fabriek van Begeer, tengevolge
van fusies en splitsingen van tijd tot tijd van naam
verwisselend, gemaakt zijn. Hoewel ook 's Rijks Munt en
een aantal kleine fabrieken een deel van de Nederlandse
penning >roduktie voor hun rekening namen, kan toch
gezegd worden dat door de latere handboeken van
Zwierzina een groot gedeehe van de totale produktie
gedokumenteerd is. Gelukkig vond hij een opvolger in de
heer Von Weiier, die eerst de penningen gegoten of
geslagen tussen 1935 en 1960 beschreef, en nu de serie
handboeken up to date gemaakt heeft door zijn pas
verschenen werk over de periode 1960-1975. Als
oud-directeur van de Koninklijke Begeer bezit hij de
deskundigheid om dergelijke beschrijvingen, gebaseerd
op de bij Begeer bewaarde stempels en administratieve
gegevens, naar behoren uit te voeren. Uit de opschriften
en de voorstellingen op de penningen valt niet altijd af te
leiden bij welke gelegenheid of in welk jaar zij gemaakt
zijn, wie de opdracht gegeven heeft, en welke medailleur
het modelé vervaardigd heeft. Het is daarom zo
belangrijk dat dergelijke gegevens vastgelegd worden,
wanneer ze nog te achterhalen zijn.
Een verbetering ten opzichte van de vorige vijf delen van
deze serie is, dat de auteur een register van kunstenaars
gemaakt heeft, zodat nu zonder veel moeite een deel van
hun oeuvre bijeengezocht kan worden. Wat de
medailleurs betreft die bij Begeer in vaste dienst zijn, of
geweest zijn, zal dit register een vrij volledig beeld van
hun werk geven. Anderen hebben echter slechts
incidenteel een penning bij Begeer laten gieten of slaan,
al of niet in opdracht. Vooral na de tweede wereldoorlog
hebben veel penningkunstenaars de voorkeur gegeven
aan gietpenningen boven slagpenningen. Hun modellen
hebben zij vaak bij kleine gieterijen laten afgieten.
Daardoor, en door de moeilijk te achterhalen produktie
van enkele kleine penningfabrieken, is het bijna
ondoenlijk geworden om een allesomvattende katalogus
te maken van moderne Nederlandse penningen.
Wij moeten de Heer Von Weiier dankbaar zijn dat hij in
elk geval een aanzienlijk deel hiervan voor toekomstige
verzamelaars en onderzoekers toegankelijk gemaakt
heeft. De directie van de Koninklijke Begeer komt lof toe
voor zijn bereidheid het financiële risiko van de uitgave
van dit nuttige boek voor zijn rekening te nemen.
G. van der Meer.
Johan Mevius-Speciale catalogus van de Nederlandse
Gelegenheidsmunten 1978/3,75. Zoals reeds was
aangekondigd is deze catalogus dezer dagen verschenen.
Voorzien van goede foto's zijn de recente
gemeentepenningen (jammer genoeg officieel hier
munten genoemd) opgenomen van 25 verschillende
uitgiften, geslagen bij de Rijksmunt. Waarom Mevius
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deze beperking aanbrengt is niet duidelijk, aangezien het
toch in feite niets uitmaakt waar de betrokken penningen
geslagen zijn. Als dan toch een aparte catalogus wordt
uitgegeven, gemotiveerd in het voorwoord met de vele
ontvangen negatieve reacties op vroegere opname in de
gewone muntencatalogus heeft zo'n beperking geen
grond. De volgorde der uitgiften is waarschijnlijk jaar
van emissie en daarbinnen alfabetisch op plaatsnaam. De
prijzen zijn voor de kwaliteit F.D.C. De verzorging is
zeer goed.
W. K. de Bruijn
Raymond Weiller: Les Monnaies Luxembourgeoises.
Leuven. 1977. Prijs excl. BTW f 140,—.
'Les Monnaies Luxembourgeoises' is een uitgebreide
catalogus van tol op heden bekende muntsoorten en hun
varianten vanaf de oorsprong van het Luxemburgse
muntwezen (11 de eeuw).
Historische aantekeningen en beschouwingen omtrent de

gevoerde muntpolitiek gaan vooraf aan ieder
catalogusdeel.
Aan de totstandkoming van dit werk is een uitgebreid en
kritisch onderzoek van particuliere en museumcollecties,
archivalia en literatuur voorafgegaan. Men vindt er o.a.
in opgenomen een overzicht van nog aanwijsbare muntvondsten, die Luxemburgse munten hebben bevat,
uittreksels van belangrijke archivalia en volledige
publicaties van nieuwe documenten betreffende het
Groot-Hertogdom vanaf 1854.
De 40 fotopagina's bevatten illustraties van alle
munttypen. Uit e.e.a. valt af te leiden, dat deze catalogus
meer bevat dan een droge opsomming van oplagen,
jaartallenreeksen, etc.
Voor de materieel geïnteresseerden zijn prijsindicaties
gegeven van die stukken, die niet tot de unica behoren.
J. C. van der Wis

INKOOP EN VERKOOP VAN MUNTEN EN ZEGELS

Wij bieden u een ruime
sortering munt-benodigdheden o.a.:
Div. Munten-albums
Muntenhouders H.B.
Muntenkasten
Catalogi
Zojuist verschenen: Coins
of the World
^65,—

p€)8f26f el- SB

Wegens
personeelsgebrek, hebben wij niet op
alle aanbiedingen kunnen
reageren doch binnenkort
zult u van ons horen.

KLEINE NOORD 1 HOORN TELEFOON 02290 17920

> ^
Wij bieden U:

#

. /
#

jè. ^

Grote voorraad Nederland
Hoge kwaliteit.
Prijslijst (gratis).
Muntfotografie.

Inkoop
Verkoop
Opdrachten
Taxatie

T.M. BOSMA, SIRIUSSTRAAT 132. HOORN (N.-H.) - TEL. 02290-1 6824

ARGENT INTERNATIONAL B.V.
VOORSTRAAT 14 - UTRECHT
TEL. 030-312975 & 316740
Gouden, zilveren en alle andere munten Nederland zowel als internationaal,
bankbiljetten.
Voor Nederlandse postzegels onze onderafdeling TRAIECTUM tel. 030-318075.
Gratis toezending prijslijsten op aanvraag.
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Beurzen in Nederland en België:
11 november Internationale Muntenbeurs in de Grote
Sporthal, Minderbroederstraat 15 te Tienen (België).
Reserveren tel. 016-814947.
13 november 1977: Rotterdam De Doelen, Muntenbeurs,
Ned. Ver. de Verzamelaar, van 11-17 uur. Inl. tel.
010-294076.
19/20 november Internationale Munten- en
Postzegelbeurs in het Nationaal Bouwcentrum, Jan van
Rijswijcklaan 191, Antwerpen. Inl. Tel. 031-364625.
Beurzen van de Stichting Numismatica, tel. Rotterdam
010-655244
6 november Internationale beurs: gebouw Harmelens

Initiatief, Willem Alexanderlaan, Harmeien 9-17 uur.26
26 november Nationale beurs Groothandelsgebouw
Tollenszaal, Stationsplein Rotterdam, 10-18 uur.
28 november Nationale beurs Soc. Cult. Centrum 't
Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein 15-22 uur.
29 november Nationale beurs Café Cobus aan de Poort,
Utrechtsestraat 49, Amersfoort 15-22 uur.
30 november Nationale beurs De Wintertuin, Brinkmancomplex, Stationsplein, Haarlem 15-22 uur.
1 december Nationale beurs Hotel Marriott,
Stadhouderskade 21, Amsterdam 15-22 uur.
2 december Nationale beurs Hotel Haarhuis,
Stationsplein, Arnhem 15-22 uur.
Deze 6 nationale beurzen zijn voor de handel een uur
eerder open.
17 december Internationale beurs Congreszaal Zeister
Slot, Zeist 9-17 uur.
De internationale beurzen zijn voor publiek pas om 10
uur toegankelijk.

Kunst werke der Antike
Münzen und Medaillen aller Zetten und Lander
Monatliche Preislisten
Aukt ionen
Fachliteratur

Münzen und Medaillen AG Basel
Malzgasse 25 / Postfach 875 / CH-4002 Basel
Ned. Ver. 'De Verzamelaar'
Afdeling Rotterdam

Special Coin Show 11 a.m.-5 p.m.
Rencontre Numismatique
Grosses Münzsammiertreffen

Grote Muntenruilbeurs 1977
Rotterdam - De Doelen - Kruisplein 40 (bij Centr. Station)
Zondag 13 november van 11 tot 17 uur
Ingang expositiezaal
Entree f 2,50;
leden en kinderen tot 17 jaar M , —

Inlichtingen, Information, Auskunft:
M. Bot, Dorpsweg 181c
Rotterdam (3021), Tel. 010-294076
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Romeinse munten
Denarii:

Vroeg-en Laatromeins,
Kwaliteit: ZF tot en met FDC,
Prijzen vanaf / 225,— perstul<.
Bronsgoed:
Laatromeins,
Kwaliteit: Pen FDC,
Prijzen vanaf f 80,— per stuk.
Klein Bronsgoed: Laatromeins, enkele exemplaren,
Kwaliteit: FDC (grandioos!)
vr. pr. f 150,— per stuk.
tel. 070-241151, na 18.00 uur.

Aangeboden:
Complete cassette met 23 gouden legpenningen van grote componisten.
Beperkt aantal uitgegeven in 1965 in Duitsland. Garantiebewijs van Deutsche
HGMBH.
Specificatie der penningen: doorsnee 30 mm
22 krt. goud
gewicht ca 22,2 gram per stuk.
Te koop of in ruil tegen vijf gulden goud of tien gulden goud.
H. J. Vanhulst

Kasteel Terwormstraat 29 A

Numismatik

Maastricht - Tel. 043-622273

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.

OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

B. A. SEABY L T D .

•

7940

TELEFOON 05499-1322

M U N T E N EN P E N N I N G E N

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABV's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.
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Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet gegeven.
Vraag no. II: Bijgaand stuur ik u een foto van een
Parthisch muntje. Kunt u mij mededelen wat voor munt
dit is, alsmede waar en wanneer het is geslagen en wie
erop staat afgebeeld? Van de tekst op de keerzijde kan ik
niets ontcijferen.

Antwoord: Uw munt is inderdaad Parthisch. Het is een
drachme van koning Vologases III (105-147 na Chr.).
Het koninkrijk der Parthen - in het huidige Perzie ontstond ongeveer 250 jaar voor Christus, tijdens het
geleidelijk verminderen van de macht der Seleuciden, die

de opvolgers van Alexander de Grote waren in dit
gebied. Onder hun leider (koning) Arsaces maakten de
Parthen zich onafhankelijk. De dynastie der Arsaciden
heeft zich ruim 4'/: eeuw gehandhaafd, waarna zij plaats
moest maken voor de Zuid-Perzische dynastie der
Sassaniden. Vologases UI behoort derhalve tot de latere
vorsten.
De voorzijde toont het beeld van de koning naar links
gericht, hetgeen vrijwel zonder uitzondering gebruikelijk
was. Het portret onderscheidt zich van dat van andere
vorsten door een combinatie van een aantal details, als
puntig toelopende baard, haar in 3 horizontale golven,
hoofdtooi etc.
De keerzijde toont een naar rechts zittende boogschutter
(gebruikelijk voor vrijwel alle onder deze dynastie
geslagen drachmen), die de stamvader Arsaces voorstelt.
Onder de boog staat een grote letter A, naar wc dt
aangenomen het teken van de muntplaats Ecbatana.
Daaromheen een tekst van 7 regels, die vaak maar ten
dele te zien is. Deze tekst is in griekse letters die in deze
periode van de dynastie al dusdanig verbasterd zijn, dat
men moet weten wat er staat om het te kunnen lezen. De
bovenste 2 regels luiden: Basileos - Basileon (Koning der
Koningen). De rechter regel luidt: Arsacou. De onderste
2 regels luiden: Evergelou - Dikaiou (krijgshaftig - rechtvaardig) en de 2 linker: Epiphanous - Philhellenos (doorluchtig - vriend der Grieken). Enkele regels vallen buiten
het muntplaatje.
Naast het portret op de voorzijde is het aantal regels en
de tekst van de keerzijde van grote betekenis voor het
determineren van deze munten.

Ter gelegenheid van het
feit, dat de
voll<sdichter en
staatsman
J A C O B CATS
400 jaar geleden te
Brouwershaven werd geboren,
werd een gedenkpenning ontworpen door de medailleur NIEL STEENBERGEN te Oosterhout en
geslagen door Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten.
Op de beeldenaarzijde staat een portret van Jacob Cats met daarboven: '1577 JACOB CATS
1977' en onder het portret is een silhouet van het oude Brouwershaven afgebeeld. De keerzijde
toont als ondergrond Zeeland met de stad Brouwershaven aangegeven door het wapen. Het
middenmotief geeft een symboliek van Jacob Cats als schrijver, raadspensionaris en advocaat,
als boer en tuinarchitect en als bedijker. Daaromheen staat de spreuk: 'WAER GHY DEN
GRONT NIET KLAER EN SIET EN GAET DAER IN HET WAETER NIET'.
Deze fraai uitgevoerde penning heeft een diameter van 60 mm. De uitvoering in brons gepatineerd weegt ca 100 gram, die in zilver ca 120 gram, terwijl de kosten respectievelijk t 42,50 en
M55,— bedragen.
Bronzen penningen kunnen worden besteld door het bedrag over te maken op girorekening
nr9558t.n.v. gemeente Brouwershaven, onder vermelding: Cats-penningen. Deze worden dan
aangetekend toegezonden.
Zilveren exemplaren kunnen worden aangevraagd bij ir. A. F. Sandbergen, Ring 11 te Dreischor,
3668; bij voldoende inschrijvingen zullen deze worden geslagen, waaromtrent de inschrijvers
nadere mededelingen zullen ontvangen. De gezamenlijke oplage zal maximaal 1000 stuks
bedragen.

Zoekt u dit soort munten?
1. Yung-t'ung wan-kuo (het altijd blijvende geld van
het keizerrijk), uitgegeven door keizer Hsüan
(578-580 AD) in het jaar 580, koper, 27 mm
Schjöthnr252

Anonieme dirham van de Umalyaden kaliefen, geslagen in Wasit (In het tegenwoordige Iraq) in het
jaar 125 AH = 743 AD onder heerschappij van kalief Walld II, zilver, 25 mm

Jalalu-d-din Muhammad Akbar, derde Mughal
keizer van India (1556 tot 1605 AD). Akbar veroverde op 13-jarige leeftijd een groot deel van
India. Mohur, geslagen in Agra In 972 AH =
1565 AD, goud, 24 mm, 11,0 gram

Op verzoek zenden wij gaarne prijslijsten toe, ook
van westerse munten, zowel antiek ais modern, en
van munten van het koninkrijk.

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
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Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van
elke maand schriftelijk te worden ingezonden aan de
redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.

Numismatische kringen
De adressen en telefoonnummers van de Kringsecretarissen en de dagen van bijeenkomst van de kringen, die
hieronder niet zijn vermeld omdat ze geen agenda of
andere berichten hebben ingezonden zijn vermeld in het
1ste nummer van deze jaargang op blz. 25. Het is de
bedoeling één maal per jaar deze adreslijst te
publiceren.
A nislerdam

19-10-77: lezing door Dr Ir M. v. d. Brandhof. Onderwerp: Valse Munterij.
9-11-77: lezing door Prof. Dr H. Enno van Gelder. Onderwerp nog niet bekend.
14-12-77: bijdragen eigen leden.
De Baronie Breda

20 oktober Ruilavond. Inleveren voor veiling.
17 november Onderlinge veiling.
15 december Ruilavond.
19 januari Numismatische kwis.
Alles in het gemeenschapshuis Doornbos, Abdijstraat 26,
Breda.
Groningen

Aanvullling adreslijst in nr. 1:
bijeenkomsten elke 3de vrijdag van de maand om 20 uur
in het wijkcentrum 'De Trefkoel', Zonnelaan 30,
Groningen. (Zaal 'De Steenbok').
Hoogeveen
9-11-77: onderhnge veiling.
14-12-77: lezing door Mevr. Prof. Dr MaaskantKleibrink over Griekse cultusbeelden op antieke munten.
11-1-78: jaarvergadering en ev. veiling.
Oost-Nederland
25-10-77: lezing door Prof. Dr H. Enno van Gelder.
29-11-77: onderlinge veiling.
31-1-78: bezoek aan het museum De Waag te Deventer.
28-2-78: lezing door Dr H. J. van der Wiel. Onderwerp
nog niet bekend.
maart 1978: veiling tezamen met de Kring Twente?
25-4-78: korte voordrachten door onze leden.
Urrecht

26-10-77: lezing door dhr. F. A. M. Pietersen. Onderwerp: penningen met vlijt vergaert.
23-11-77: lezing door Ds J. A. de Vor. Onderwerp:
Munten van de Utrechtse Bisschoppen.
14-12-77: Causerie en veiling door de Heer J. Schulman.

JUBILEUM BIJEENKOMST KRING TWENTE
Op 18 juli 1977 hield de Numismatische Kring Twente
haar 100-ste bijeenkomst te Oldenzaal.
In de uitstekende akkommodatie van hotel Roord leidde
voorzitter H. Gerritsen het ochtendprogramma in met
een hartelijk welkom aan de ca. honderd aanwezigen,
afkomstig uit alle landstreken, vertegenwoordigers van
Duitse kringen uit de belendende grensstreek en in het
bijzonder aan de genodigden. Tegenover loep-burgemeester J. Teussink en de voorzitter van de Oldenzaalse
VVV, de heer B. Ankoné, sprak hij zijn dank uit voor de
medewerking van de gemeente en VVV aan de
organisatie van deze dag.
Na een overzicht van de gedurende haar bestaansperiode
door de kring ontplooide aktiviteiten, memoreerde hij
dat er elk jaar naar wordt gestreefd een zodanig
gevarieerd programma samen te stellen dat alle, ruim 80
leden, er wel iets in terug vinden dat betrekking heeft op
hun speciale interesse.
Zowel uit dit overzicht als uit de andere aangestipte
facetten kwam duidelijk naar voren de grote
stimulerende kracht van ir. J. Koning als mede-oprichter
en eerste voorzitter van de Kring gedurende vele jaren.
De heer Gerritsen kon hem dan ook eren met de
mededeling dat de Kring hem met algemene stemmen had
benoend tot haar ere-voorzitter voor het leven. Onder
luid applaus overhandigde de voorzitter hem de daartoe
strekkende oorkonde.
Vervolgens schetste de heer J . H . Molkenboer,
conservator van het Palthehuis te Oldenzaal, in het kort
de geschiedenis van Oldenzaal, waarbij de sfeer uit
vroegere tijden herleefde.
Prof. dr. H. Enno van Gelder hield daarna een
voordracht over 'De nieuwe munten van koning Willem
r . Mede aan de hand van dia's gaf hij een zeer gedegen
betoog over de ontstaansgeschiedenis van deze munten.
Vooral zijn heldere uiteenzetting over de invloed van de
Franse numismatiek sprak velen aan. Na afloop uitten
meerderen dan ook heimelijk de wens deze voordracht
ooit nog eens op schrift te zien.
Aansluitend hierop maakte de voorzitter bekend dat de
Kring een herdenkingspenning had laten slaan naar een
ontwerp van de heer J. E. Gieskes, lid van de kring.
Deze mocht dan ook het eerste exemplaar in ontvangst
nemen. Andere exemplaren werden aangeboden aan de
ere-voorzitter, de sprekers, de loco-burgemeester en
overige genodigden. Voorts deelde hij mede dat deze
penning - waarvan hierbij een afbeelding - alleen
verkocht wordt aan deelnemers aan deze jubileumdag en
leden van de Kring Twente.
Van deze penning, uitgevoerd in gelakt, iets ingeöxideerd
brons met 4 cm doorsnede zijn 200 exemplaren geslagen.
De voorzijde toont een Twents Ros.
Tijdens de pauze konden de deelnemers zich verdiepen in
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de separaat opgestelde tentoonstelling '2000 jaar
muntverkeer in Twente'. Deze door leden van eigen
Kring, met behulp van het museum De Waag te Deventer
en het Koninklijk Penningkabinet, gecreëerde tentoonstelling maakte een zeer verzorgde indruk, tien vitrines werden de volgende perioden en onderwerpen getoond:
'de vroegste tijden; Overijsel onder Duitse keizers,
bisschoppen van Utrecht, Karel V en Philips II;
gezamenlijke munt van de Drie Steden; munten van de
steden Deventer, Kampen en Zwolle; de Overijsselse
Landschapsmunt; de Franse bezetting; het Koninkrijk
der Nederlanden; ons geld in de taal; bargoense en
volksnamen voor munten en bankbiljetten; wat koop je
ervoor?; bankbiljetten en Pruuskenthaler.'
Naast de vele teksten bij de munten verstrekte een
handleiding de nodige toelichting.
Na een gezellige Twentse koffiemaaltijd werd in groten
getale deelgenomen aan de excursies naar de Plechelmusbasiliek, het Palthehuis - wie van de deelnemers zal zich
de uitstekende rondleiding door de heer J. H.
Molkenboer niet blijven herinneren? - en de uitgebreide
muntenbeurs.
De waarderende reakties van de deelnemers en vooral
ook de gelukwensen in woord en geschrift, ontvangen
van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munten Penningkunde, vele Numismatische Kringen en
numismaten alom uit den lande, maakten deze jubileumbijeenkomst voor de Kring Twente tot een feest.
Het aanbieden door de gloednieuwe ere-voorzitter van
een groot aantal munientableau's maakte tevens

duidelijk tot hoever de bevoegdheden van een erevoorzitter wel niet reiken.
Als aandenken aan deze bijeenkomst ontvingen de
deelnemers tot slot een afdruk van een kaart van
Oldenzaal uit 1605 met het opschrift 'Oldenseel in
Frieslandt'.
H . J. Snelder.

VERZAMELBANDEN
DE BEELDENAAR
In de kunststof pennenband die Is uitgevoerd in
'Beeldenaar'-blauw met zilver opdruk, kunt u de
nummers van de eerste jaargang veilig en overzichtelijk bijeenhouden.
Te bestellen door overmaking van f 17,50 op
gironummer
3808080 t.n.v. De Beeldenaar,
Postbus 420, Zeist, onder vermelding van 'Verzamelband Beeldenaar'.
Een groot aantal abonnees van De Beeldenaar
heeft het abonnementsgeld voor 1977 nog niet
betaald.
Gaarne zo spoedig mogelijk betaling door middel van de toegestuurde acceptgirokaart.
Oe Uitgever

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondstraat 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden op verzoek toegezonden

MEVIUS & HIRSCHHORN INT. B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005
Groothandels-catalogus voor
handelaren op aanvraag verkrijgbaar
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Groothandel in numismatische
literatuur, albums etc., uitgevers.
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De HBU verkoopt alleen originele munten.
Een prettige gedachte voor echte muntenverzamelaars.
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Provinciaal type
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binnen- en buitenlandse munten
romeinse munten
byzantijnse munten
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U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van f 38,50 op bankrekening
no. 56.63.33.333 bij de Alg. Bank Ned. te Leiden.
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Primitief en gemunt geld in Ethiopië
en Eritrea
Robert Egeter van Kuyk
/. Inleiding en oudste tijden
De geschiedenis van de betaalmiddelen in het gebied van Ethiopië
enEritrea is even veelkleurig en niet zelden even verward als de
algemene geschiedenis van die landen. Men doet er goed aan in
gedachten te houden dat het gebied fysiek gezien ongewoon moeilijk
is wegens de diepe kloven en scherpe bergruggen die de ene vallei van
de andere scheiden, terwijl een niet onaanzienlijk deel van de
volkeren en stammen die er wonen tot voor kort hun onderlinge
twisten nog beslechtten met rechts gedragen zwaard en voorlader.
Immers, verreweg de meesten der 25 miljoen Ethiopiërs en Eritreërs
leven nog in de Middeleeuwen voor de Ontdekking van Amerika.
Dit in aanmerking nemende was ik niet helemaal verrast toen ik in
april 1976 bij een bezoek aan Jimma, hoofdstad van de aan Kenya
grenzende provincie Kaffa, in een hoekje van de markt een stapeltje
zoutstaven vond, ieder van ongeveer 20 x 3 x 3 cm. Want hoewel de
geldcirculatie zich in Ethiopië na de Italiaanse nederlaag in 1941
geografisch sterk heeft uitgebreid zijn er nog altijd gebieden waar
men bij voorkeur betaalt met deze amolé die, zoals Richard
Pankhurst zegt in zijn 'Economie history of Ethiopia 1800-1935',
gemiddeld een waarde hadden van 8 a 10 per Ethiopische dollar.
Deze zoutstaven, die ook elders in Afrika als betaalmiddel niet
onbekend zijn, worden nog altijd geproduceerd in de zinderend hete
Danakildepressie ten zuid-westen van de Republiek Jibouti, die
vroeger een zoute binnenzee was. Het interessante van de amolé is
dat ze in tegenstelling tot andere betaalmiddelen als kralen, schelpen,
stukken ijzer of repen leer, vrij algemeen aanvaard werden - ook nog
toen er voor grotere bedragen munten in omloop kwamen.
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Lang voor de Europeanen aan het einde van de
18e eeuw de amolé vonden is er evenwel in Eritrea
gemunt geld in omloop geweest. Van 500 v. Chr.
tot laat in de 9e of vroeg in de 10e eeuw AD lag er
in dat gebied het Koninkrijk Axum met de
gelijknamige hoofdstad, die in de gereduceerde
vorm van een dorp nog ten zuiden van de
hoofdstad Asmara ligt. De munten van dit
belangrijke vorstendom waren na ongeveer de 3e
eeuw AD gebaseerd op de Romeinse aureus, maar
wegens een bijna totaal ontbreken van bronnenmateriaal uit of betreffende de Axumitische
periode weet men niet precies hoe het muntenstelsel er uit heeft gezien. In zijn catalogus 'Le
monete di Aksum', die het meest complete
overzicht van Axumitische munten is, geeft
Francesco Vaccaro beschrijvingen van munten
geslagen tussen de regeringsperioden van de
koningen Endybis (277-235 AD) en Aboha (10e
eeuw), waarna de muntslag in Axum geheel
opgehouden schijnt te zijn. De Axumitische
munten zijn heel duidelijk geïnspireerd door
Griekse voorbeelden, maar om verschillende
redenen waaronder waarschijnlijk de afgesloten
situatie van het rijk, hebben ze toch duidelijk
Afrikaanse trekken in de behandling van de
stempels die overigens van heel redelijke kwaliteit
zijn geweest, (afb. 2)

De meeste bekende Axumitische munten zijn van
goud of zilver, in dat laatste geval soms met goud
ingelegd om het Christelijke kruis of de beeldenaar
heen. Tot in de 6e eeuw zijn de omschriften
Grieks, maar daarna worden ze in de landstaal (en
huidige kerktaal) Ge'ez gesteld. Onderwijl is dan
sedert de 4e eeuw, onder Koning Ezana, de halve
maan en ster als symbool van de Maangodin
vervangen door een Grieks kruis dat op de gouden
en zilveren munten in de tekst van het omschrift is
opgenomen, op de bronzen vaak voor- of
keerzijde vult. In het eerste geval verschijnt de kop
van de regerende vorst vaak aan beide zijden van
de munt, eenmaal met en eenmaal zonder kroon.
Vaccaro meent (maar ik weet niet op welke
gronden) dat de ongekroonde kop de koning
voorstelt als Heer van Axum zelf, de gekroonde
als souverein vorst.
De opschriften blijven simpel. Doorgaans
verschijnen aan de ene zijde naam en titel van de
vorst, terwijl aan de andere zijde een opschrift
staat als nh^nni-'^^n^h',
('laat het volk zich ververheugen'), of nhÜHni^un ('vrede aan het volk').
2. Hel Emiraal Harrar
Ten zuid-oosten van Jibouti ligt de oude
ommuurde stad Harrar, nu de hoofdstad van de
gelijknamige en zeer omstreden provincie en
geboorteplaats van de vermoorde Keizer Haile
Selassie 1. De stad is evenwel eeuwenlang het
centrum van de Islamitische beschaving in de
Hoorn van Afrika geweest, en de grote
tegenspeelster vari het Christelijk Ethiopië. Onder
Emir Ahmad ibn Ibrahim el-Ghazi heeft Harrar
omstreeks 1530 bijna Ethiopië geheel
vernietigd. Wie de tegenwoordige pittoreske stad
bezoekt heeft moeite zich te realiseren dat ze al in
de 8e eeuw bestond en eerst in 1887 definitief door
de Ethiopische troepen is ingenomen.
Om onbekende redenen laat Graig in zijn 'Coins
of the world 1750-1850' de muntslag in Harrar
beginnen in 1647. In het institute of Ethiopian
Studies te Addis Ababa is evenwel een Harrari
munt met het jaartal 124 (na de hejira, dus
742-743 AD) terwijl 1647 in het meest complete
overzicht van Harrari munten in het geheel niet
voorkomt. Dit wil niet zeggen, dat er ruim 1100
jaar lang munten in Harrar geslagen zijn, want voor
zover bekend heeft de munt er gedurende lange
perioden in de 16e, 17e en 18e eeuw niet gewerkt.
De munteenheid van het emiraat wordt ashrafi
genoemd en telde 22 mahalek terwijl er 3 ashrafi
op een Maria Theresiathaler gingen.
Oorspronkelijk was de ashrafi een gouden munt en
zeer gewild, maar allengs verminderde de waarde
ervan tezamen met het gehalte, en gedurende het
grootste deel van de bekende geschiedenis was de
ashrafi van zilver van een zeer laag gehalte. De

opmerkelijice incompetentie op monetair gebied
van latere emirs (die zich op hun munten sultan
laten noemen) en in het bijzonder van Emir
Mohammad ibn Ali (1855-1875) zorgde ervoor dat
de ashrafi in zijn nadagen zó dun was dat hij
tussen twee vingers gevouwen kon worden. Het
was dan ook niet verwonderlijk dat zelfs in het
emiraat de voorkeur werd gegeven aan piasters,
Turkse mejidi, shillings, rupees en thalers.
Dr. Pankhurst vermeldt in zijn eerder genoemde
boek een overzicht van de harrari munten, dat ik
hier met dank aan de opstellers laat volgen.

Munten van het Emiraat Harrar (afb. 5)
AH
AD
Omschhften
\1A
742-3 V bitarikhi (in het jaar...)
125 743-4 K daribat ul-Harrari (munt uit
Harrar)
615 1218-9
910 1504-5 V naam van de emir (onleesbaar)
K la ilaha ill'Allah (er is geen God
naast Allah)
1203 1789-0 V bitarikhi
1204 1790-1 K daribat ul-Harrari
1221
1222
1223
1224
1236
1240
1248
1257
1258
1274

1806-7
1807-8

V la ilaha ill'Allah
K Mohammad rasul Allah
(Mohammed is Zijn profeet)
daribat ul-Harrari
1808-9
1809-0
1821-2
1824-5
1832-3 V bitarikhi
1841-2 K daribat ul-Harrari
1842-3
1857-8 V as-sultan Abdelshakur, vervolgens de datum
K as-sultan Mohammad bin Ali

1276

1859-0 V as-sultan Mohammad, bin Ah
K medinat al-Harrar (de stad
Harrar)

1284

1867-8

V daribat ul-Harrari, vervolgens
de datum
K as-sultan Mohammad bin Ali

1288

1871-2

V medinat al-Harrar, en datum
K as-sultan Mohammad bin Ali

Van 1875 tot 1887 was het Emiraat Harrar een
Egyptische kolonie en werden geen munten
geslagen.
1303

1886-7

1304

1887-8

V al-abdan ad-daif (titel van de
emir) en datum
K dariba fi medinat al-Harrar
(munt geslagen in de stad H.)

3. De Maria Theresiathaler
Toen Maria Theresia in 1740 haar vader Karel VI
opvolgde als Keizerin van Oostenrijk liet zij
zilveren thalers met haar beeldenaar slaan met d^40
mm en een gewicht van 28,0668 gr. Deze munten
werden geslagen van 1741 tot de dood van de
keizerin in 1780, maar onderwijl waren ze zo
belangrijk gebleken in de handel met het
Midden-Oosten dat de Oostenrijkse regering het
besluit nam door te gaan met aanmunting op de
stempels van 1780. Naderhand werden er ook
thalers in Londen, Rome, Bombay, Brussel en
Parijs geslagen tot de produktie omstreeks 1940
werd stopgezet nadat er in totaal bijna 300 miljoen
thalers geslagen waren. Een thaler met de datum
1780 kan dus in elk willekeurig jaar tussen 1780 en
1940 geslagen zijn.
De thaler kwam aan het einde van de 18e eeuw in
Ethiopië, maar schijnt eerst omstreeks 1830
algemeen aanvaard te zijn. Dit wil evenwel niet
zeggen dat de munt overal zonder meer
geaccepteerd werd. Altijd werd er nauwkeurig op
gelet of hij wel schoon was, of er zeven duidelijk
te onderscheiden parels in de diadeem waren, of de
schouderbroche leek op een veelpuntige ster en of
de letters SF onder de beeldenaar (initialen van de
muntmeester) duidelijk te zien waren. Ontbrak een
van deze elementen dan was de thaler 10 a 15 %
minder waard, terwijl latere zilveren munten van
de Oostenrijkse keizers of Spaanse realen 20 a
25% minder werden gewaardeerd. De Maria
Theresiathaler is tot aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog de basis gebleven van het
muntstelsel in Ethiopië in weerwil van de
verschijning van eigen, Ethiopische munten,
terwijl aan de andere kant R. E. Cheesman
omstreeks dezelfde tijd rapporteerde dat de thalers
in afgelegen dorpen nabij het Tanameer niet
werden aangenomen omdat ze 'niet eetbaar'
waren.
Omschrijving, (afb. 4) V Beeldenaar van de
keizerin naar rechts gewend; zij draagt een kleine
diadeem. Het omschrift luidt 'Maria Theresia bij
Gods genade Keizerin van Oostenrijk, Koningin
van Hongarije en Bohemen' met de initialen SF
onder de beeldenaar.
K Het grote wapen van het Keizerrijk met het
omschrift 'Aartshertogin van Oostenrijk, Hertogin
van Burgenland, Carinthië en Tirol' met datum.
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K De Italiaanse adelaar beladen met het wapen
van het Huis van Savoye. Omschrift luidt
in Latijn 'Zilveren munt voor de handel in

4. De Kolonie Eritrea
^"«IBM^^^^
In februari 1885 bezetten Italiaanse troepen de
havenstad Massawa aan de Rode Zee en omstreeics
1890 was geheel Eritrea in Italiaanse handen. De
bezetters konden er hoofdzakelijk om redenen van
prestige niet mee accoord gaan dat Oostenrijkse en
Egyptische munten in omloop bleven, en toen
onderhandelingen met Oostenrijk over overname
van de stempels voor de thaler mislukten slaagde
Italië er in bij de Aanvullende Conventie van 1889
op het Verdrag van Uccialli met de Ethiopische
keizer het muntrecht voor Eritrea te verkrijgen.

Omschrijving
1. Type 1890-1896 (afb. 5)
V Beeldenaar van Koning Umberto I met omschrift 'Umberto I koning van Italië'
K (stukken van 5 lire) De adelaar van Savoye.
Daarboven 'Kolonie Eritrea' en eronder
datum en waarde in Italiaans, Amhaars en
Arabisch.
(andere stukken) De ster van Italië tussen
twee lauriertakken. Overigens ongewijzigd.
Munt: Rome en Milaan (Stukken van 50 ets)
Jaren: L 5 — 1891, 1896
L 2 — - 1890, 1896
L I — 1890, 1891, 1896
50ets- 1890, I89I
2. Type 1918 (afb. 6)
V Beeldenaar van een vrouw als symbool van
Italië, met de gelijkenis van Maria Theresia

Jaren: L 5 —- I9I8 (RR)
Na 1918 werden geen speciale munten meer voor
Eritrea geslagen, ook niet voor Italiaans
Oost-Afrika in de periode 1936-1941.
5. Het Keizerrijk Ethiopië
Menelik Il{\8S9-\9l2)
Reeds voor zijn kroning in 1899 tot 'Koning der
Koningen van Ethiopië, Uitverkorene van God,
Zegevierende Leeuw van de Stam van Juda' had
Menelik besloten om zijn land een eigen
muntstelsel te geven. Dit werd per Keizerlijk
Decreet van 10 februari 1893 ingevoerd. Hoewel
de nieuwe Ethiopische dollar of birr even zwaar
zou zijn als de bekende thaler, namelijk
28,0668 gr., woog hij in feite 28,075 gr. zodat de
munt in tegenstelling tot zijn pendant in Eritrea in
feite méér gaf dan zijn waarde.
De eerste munten kwamen in 1894 uit Parijs in
omloop, hoewel ze in het Amhaars de datum 1887
dragen, omdat Ethiopië nog de Juliaanse kalender
volgt.
Omschrijving
1. Type I 1894-1896 (afb. 7) (Zie omslag)
V Naar rechts gewende beeldenaar van de
keizer met kroon. Omschrift luidt in
Amhaars 'Menelik II koning der koningen
van Ethiopië'
K Naar links schrijdende gekroonde Leeuw
van Juda met kruisstaf en banier in linker
voorpoot. Omschrift luidt in Amhaars 'Hij
is de overwinnaar, de leeuw van de stam van
Juda'. Onder de leeuw de A van de Parijse
munt en de waarde voluit geschreven
Randschrift op dollar: 'Ethiopië strekt zijn
handen uit naar God'

Munt: Parijs
Jaren:
zilver. $ 1
$ Vi
$ '/4

$ 1/8

1894, 1896(R)
1894
1894
1894, 1896 (R)

koper $ 1/16 • 1894, 1896 (RR)
$ 1/32 • 1894, 1896 (RR)
$ 1/64 • 1894, 1896 (RR)
Van de schadeloosstelling van 10 miljoen lire, die
de Italianen moesten betalen nadat zij in 1896 in
de Slag bij Adua door Ethiopië waren verslagen,
konden nieuwe munten bekostigd worden, die
wederom te Parijs werden geslagen. Bij deze
tweede serie werd echter besloten het onpraktische
systeem van de eerste te verlaten en het metrieke
stelsel te volgen. De 1/16 dollar werd vervangen
door een zilveren munt van 5 cents, gersh
genaamd, en alle koperen munten werden
vervangen door een enkele munt van 1 cent.

Lij Yasu (1913-1917)
Toen Keizer Menelik in 1913 stierf werd hij opgevolgd door Lij (zeg: liedsh) Yasu, die zich evenwel
tot de Islam bekeerde en dus werd afgezet. Er zijn
tijdens de vier jaar van Lij Yasu's regering geen
munten geslagen.
Zauditu (1917-1930)
In 1917 volgde MeneUks dochter Zauditu Lij Yasu
op de Ethiopische troon. Aangezien men echter
bang was dat een nieuwe verschijning op de
munten, die eindelijk min of meer bekend werden,
de problemen bij de invoering van de munten zou
vegroten werd geen nieuwe serie met de beeldenaar
van keizerin Zauditu gemunt. Er bestaan slechts
enkele stukken van 1, 2 en 3'/2 worq en van 50
cents met een bijzonder elegant gegraveerde kop
van de keizerin, maar deze zijn nooit in omloop
gebracht. Daarentegen werd op de oude stempels
een nieuwe uitgave gebracht.
3. Type 2 1922-1928
V Zie model 2
K Zie model 2
Munt: Parijs, en Addis Ababa voor de $ 1/32
van 1922, die eigenlijk in de eerste serie
thuis hoort.
Jaren: zilver. $ Vi — 1925
$ 1/4 — 1925
10 e t s - 1922,5,6,7, 8
koper. $ 1/16- 1922 (R)
$ 1/32- 1922 (R)

2. Type 2 1897-1915 (Afb. 8)
V Zie boven. De keizer draagt nu een eenvoudiger kroon.
K Zie boven. De leeuw is van een nieuw model
en draagt de kruisstaf nu in de rechter voorpoot. Geen A van Parijs onder de leeuw.
Munt: Parijs, en Addis Ababa voor de gouden
munten en pasmunten
Jaren:
goud.

1 worq - ? (RRR)**
Vi worq - ? (RRR)
'/4 worq - ? (RRR)

zilver. $1
$ Vi—
$ '/4 —
10 etskoper. 1 et.

1897,8,9; 1901,3,4; 1910
1897, 1900 (R), 1915
1897; 1903,4,5; 1915
1897,8; 1903,5; 1910,1,2,3
1897 (R)

Haiie Selassie I (1930-1974)
Na 13 jaar van beschaafde, doch met overgave
beleden meningsverschillen als co-regent van de
keizerin volgde Ras Tafari in 1930 zijn tante
Zauditi op als keizer en nam de troonnaam Haile
Selassie aan. Onder de omstandigheden was deze
opvolging gelukkig voor Ethiopië omdat de nieuwe
keizer een bijzonder begaafd militair,
administrateur en staatsman bleek die de
chaotische toestand waarin het land na Meneliks
dood verkeerde in orde kon brengen. Al direkt
werd besloten de oude munten te vervangen door
een nieuwe serie en af te stappen van het gebruik
van zilver. Bij Keizerlijk Decreet van 12 juli 1933
werden nikkelen munten van 50, 25 en 10 cents
(ook wel matona genoemd) ingevoerd en bronzen
van 5 en 1 cent, hoewel stilzwijgend werd
toegestaan dat de oude munt van 1/32 dollar
nogmaals werd geslagen in brons omdat er veel
vraag naar was.
Omschrijving
1. Type I 1931-1934 (afb. 9)
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zonder kroon of uniformpet, naar links
gewend. Daaronder de datum.
K Naar rechts schrijdende leeuw van Juda met
kroon en kruisstaf. Daaronder is de waarde
van de munt voluit geschreven.
Munt: Philadelphia, Londen voor de 10 en 5
cents in 1964 en 1965
V Naar rechts gewende kop van de keizer, die
een drievoudig diadeem draagt. Omschrift
luidt in Amhaars 'De eerste Haile Selassie
koning der koningen van Ethiopië'
K (gouden munten) St. George en de draak
(alle andere munten). Naar rechts schrijdende leeuw met kroon en kruisstaf, wederom
met omschrift 'De overwinnende leeuw van
de stam van Juda'. Waarde-aanduiding
onder de leeuw.
Munt: Birmingham, en Addis Ababa voor de
stukken uit 1933, waarna de Munt
aldaar werd gesloten.
Jaren:
goud.

1 worq - 1931 (R)
1/2 worq- 1931 (R)

nikkel. 50 cents - 1933
25 cents - 1933
10 cents- 1934
koper. 5 cents - 1934
I cent — 1934
$ 1/32— 1931,3
In 1936 werd Ethiopië door de Italiaanse fascisten
veroverd; de bezetting duurde vijfjaar. Gedurende
die tijd en in de periode die erop volgde geraakte
het geldwezen in grote verwarring omdat naast de
lire van de bezetter ook rupees, shillings en
piasters circuleerden. Hieraan werd tenslotte een
einde gemaakt door de invoering van een geheel
nieuw muntstelsel bij de Proclamatie betreffende
Wettige Betaalmiddelen van 29 mei 1945.
Bij deze proclamatie werden munten ingevoerd
van een nieuw ontwerp en met waarden van 50,
25, 10 en 5 cents en 1 cent. De zilveren munt van
50 cents bleek al spoedig te duur in produktie te
zijn en werd dus ingetrokken, hoewel hij wettig
betaalmiddel is gebleven. Bovendien bleek het 25
centsstuk in grootte en gewicht precies op het
zilveren stuk te lijken, zodat vervalsing voor de
hand lag. Derhalve werd het kwartje in 1952
vervangen door een stuk met gelubde rand.
Overigens dragen alle munten hetzelfde jaartal,
onafhankelijk van het jaar waar ze werkelijk in
geslagen izjn.
2. Type 2 1944 (afb. 10)
V Beeldenaar van de keizer in uniform, maar

Jaren:
zilver. 50 cents - 1944
Koper. 25 cents - 1944 type A
25 cents - 1952 type B
10 cents- 1944
5 cents - 1944
1 cent - 1944
6. Ethiopië na 1974
In september 1974 werd de oude keizer afgezet en
in het volgend jaar door verstikking vermoord.
Sedertdien verkeert Ethiopië in een zeer
onduidelijke situatie, want terwijl de nieuwe
Keizer Asfa Wassen II in Londen verblijft, maar
door een aanzienlijk aantal landgenoten als
staatshoofd wordt erkend, is het land althans voor
een deel de facto in handen van een militaire
junta. Deze heeft reeds nieuwe bankbiljetten
ingevoerd en naar verluidt zullen ook nieuwe
'revolutionaire' munten worden geslagen.
a/b. l Zouigetcl
afh. 2 Axumiltsihe munten
Negus Wasebus {eind4e eeuw A.D.)
o Negus Arunuh [7e-Se eeuw A.D.)
.V Negus ly'oei (7e-8e eeuw A.D.)
ujh. 3 Harrar
u. anoniem, % ashnifi, (AR)
b. emir Abd'Altah II, I mahalek UOSISm A.H. (1886-1887 A.D.)
afb. 4 Maria Theresialhater
afb. 5 Uritrea, Umberto I, 5 lire (AR)
afb. 6 Hriirea, S lire 1918 (AR)
afb. 7 Keizerrijk Ethiopië: Menelik II; Type I:
a. I dollar (AR)
afb. 8 Keizerrijk Ethiopië: Menelik II, Type II:
afb. 9 Keizerrijk Ethiopië: Haile Selassie I, Type I:
a. 50 tnalona
afb. 10 Keizerrijk Ethiopië: Haile Selassi I: Type II:
a. 50 cents
c. 25 cents (type B)

* AH = in het jaar van de bejira, Mohammads vlucht
van Mekka naar Medina (622 na Chr.).
*' Alle gouden munten zijn formeel wettig betaalmiddel
geweest, maar nooit in omloop gebracht.

KURPFALZISCHE

MÜNZHANDLUNG

Op 13, 14 en 15 december 1977 houden wij
in het Steigenberger Hotel 'Mannheimer Hof', Mannsheim,
Augusta-Anlage 4-8, onze

Xllle Veiling.
Aangeboden worden:
Munten van Duitse landen en steden
vanaf de middeleeuwen tot 1800.
Van Duitsland vanaf 1800. Buitenland.
Bijzondere serie:
Een omvangrijke verzameling Belgische en
Nederlandse munten en penningen waaronder
vele zeldzame exemplaren tegen gunstige catalogusprijzen.

U ontvangt de rijk geïllustreerde catalogus door
storting van DM 20,—
op postgironummer Ludwigshafen 24314/674.
Voor onze klanten is de catalogus gratis.

68 Mannheim

—

Augusta-Anlage 52

—

Tel. 0621 /449566

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

Munten van Van Lanschot. Een uitmuntend idee
voor beleggers en verzamelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseerd zijn in een betrouwbare belegging
die tegelijkertijd een fascinerende tiobby is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze uitvoerige
prijslijsten.Wij sturen u deze gratis toe!

F. van Lanschot
Bankiers

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoon (073) 153359.
's-Hertügenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven,Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught.

Penningen van de Haagse
Kunst-Kring

K H Heins

De Haagse Kunst-Kring, gehuisvest aan de Denneweg No. 64 te Den Haag, nam de restauratie van
het "eigen huis" ter hand en kan nu meer dan ooit
kontaktcentrum zijn tussen alle disciplines uit de
Kunst-wereld en het publiek.
Eén van de aktiviteiten, door het Bestuur van de
Vereniging Haagse Kunst-Kring ontplooid om aan
de voor de restauratie benodigde gelden te komen,
had tot gevolg, dat de gerenommeerde Medailleur
Frank Letterie het verzoek kreeg, een drietal
penningen te ontwerpen op de letterkundigen J. C.
Bloem, Louis Couperus en Martinus Nijhoff.
Om tweeërlei reden vraag ik bij deze Uw aandacht
voor deze uitgifte: enerzijds heeft de Haagse
Kunst-Kring het dubbel-en-dwars aan ons als ge-

interesseerden in de penningkunst verdiend, door
de ruime aandacht, die "De Penning" sinds jaar
en dag in het totaal van de ondernomen
activiteiten van die Kunstkring kreeg (de door hen,
in samenwerking met de Vereniging voor
Penningkunst, enkele jaren geleden ingerichte
tentoonstelling zal bij velen nog vers in het
geheugen liggen), anderzijds verdient de
medailleur het zonder meer, dat het resultaat van
de opdracht onder Uw aller aandacht gebracht
wordt.
-o-o-o-o-

Franke Tjitse Siegfried Letterie, in 1931 in Den
Haag geboren, volgde o.a. lessen aan de
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Koninklijke Academie aldaar en werkt al jaren
onder de rook van Den Haag (in Voorburg en
Leidschendam) na zijn Amsterdamse periode,
waarin hij zijn opleiding afrondde aan de
Rijksakademie van Beeldende Kunsten.
Na in Den Haag gewerkt te hebben onder D. Bus
en H. van Haren, bouwde hij in Amsterdam
verder aan zijn kunstenaarschap onder Prof. V.
P. S. Esser.
Uitvoeriger mocht ik al eens ingaan op het werk
van Letterie in juli 1971 (zie De Geuzenpenning
21e Jaargang, No. 3). Mede daarom wilde ik mij
nu beperken tot het volgende:
Reeds in 1963 maakte Frank Letterie een prachtige,
kloeke penning op Louis Couperus. Hij was
daarmee mededinger naar de hoofdprijs,
uitgeloofd voor de beste in een wedstrijd, door de
Vereniging voor Penningkunst uitgeschreven

n.a.v. de in dat jaar in Den Haag gehouden
F.LD.E.M. tentoonstelling.
Mag zijn werk van stijl enigszins veranderd zijn,
van enorme dictie is het als steeds.
Gaven vroegere penningen op de keerzijde in veel
gevallen een vrij eenvoudige, maar daardoor des te
sterkere aanvulling op de voorzijde, nu treft men
op de keerzijden verbeeldingen aan, die meeromvattend zijn en wel:
op de J. C. Bloempenning een afbeelding, die
geïnspireerd is op de eerste regel van het gedicht
"De Gelatene": "Ik open 't raam en laat het
najaar binnen".
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op de Louis Couperuspenning staat een agave
afgebeeld, zoals beschreven op de eerste bladzijde
van "De Berg van Licht",
op de keerzijde van de Martinus Nijhoffpenning
treft men een afbeelding aan, die geïnspireerd is op
het gedicht "Christofoor en Satyr".
Voor het overige - zo dacht ik - kan volstaan
worden met verwijzing naar de afbeeldingen van
voor- en keerzijden. Waaraan ik dan nog mag
toevoegen als mijn persoonlijke mening:
Schitterende penningen, Letterie en de bloeiende
Nederlandse Penningkunst waardig!!!
N.B. De penningen worden gegoten naar
modellen, gesneden in verharde klei en
zullen worden uitgebracht ter grootte van ±
70 a 80 mm.
-o-O-O-O-

De serie penningen met betrekking tot deze
letterkundigen, die zo nauw met Den Haag
verbonden waren, wordt in november aan de leden
van de Haagse Kunst-Kring aangeboden, tezamen
in één plastic hoes, voor de prijs van ƒ250,—.
Ten gevolge van de goede relatie tussen de Haagse
Kunst-Kring en de Vereniging voor Penningkunst,
kunnen de leden van deze Vereniging eveneens van
deze aanbiedingen profiteren; bestellingen kunnen
gezonden worden aan de Haagse Kunst-Kring, aan
bovenstaand adres.
De oplage zal beslist de 400 series niet teboven
gaan.

Zoekt u dit soort munten?
Maurice Tiberius
Byzantijns keizer 582-602
Follis gesl. te Cyzicus Sear 515

Hélion de Villeneuve
Grootmeester van de Johannleter
Orde op Rhodos 1319-1346
Gigliato Schlumberger IX, 17

m
• • ••

Govinda Chandra Deva 1115-1165
Rather dynastie van Kanauj
Elektrum 'stater' Cunningham IX, 16

Getto van Litzmannstadt
'Quitting über 5 mark'
Aluminium, 1943

Muhammed Reshat V
Sultan van Turkije 1909-1918
10 piaster zilver geslagen ter gelegenheid van een bezoek van de sultan
aan Edirne in 1910

Op verzoek zenden wij u gaarne onze prijslijsten

toe.

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
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Kopergeld van de 4e eeuw

1 a 2 gram (kwart of achtste stukken). Deze laatste
zijn zeer zeldzaam.

W. K. DeBruijii
4.

A.

De abdicatie series van Diocletlanus en
Maximiamiis
Algemene gegevens

In overeenstemming met de tussen de Tetrarchen
gemaakte afspraak, waarbij wel duidelijk is
geworden dat Diocletlanus deze heeft
afgedwongen, traden Diocletlanus en Maximianus
op 1 mei 305 af ten gunste van de beide caesars.
Deze abdicatie is mede via een speciaal daarop
gerichte serie folies algemeen bekend gemaakt.
Eigenlijk is er sprake van twee series, een grote
met Providentia en Quies, die in 13 muntplaatsen
tegelijk werd uitgegeven en daarnaast een kleine
met alleen Quies erop die vrijwel gelijktijdig in de
3 Westelijke muntplaatsen verscheen.
(Gemakshalve hier verder aangeduid als resp. de
grote en de kleine serie). Het is overigens niet
bekend waarom de kleine serie werd toegevoegd.
Zoals sub C zal blijken week deze uitgifte, die
duidelijk een gelegenheids-emissie was,
nadrukkelijk af van hetgeen tot dusverre gangbaar
was, met name door de nieuwe portretvorm. In de
meeste muntplaatsen was de productie maar een
tamelijk kortstondige zaak. De aanmunting werd
daar reeds in 306 of begin 307 gestopt. Slechts in
de twee muntplaatsen in het verre Oosten van het
Rijk liep de aanmunting nog een aantal jaren door
tot resp. 311 en 312.
Als gevolg van deze korte productieperiode zijn de
meeste typen vrij schaars tot zeldzaam en zijn er
maar enkele als tamelijk algemeen te beschouwen.
In totaal meldt de R.l.C. van de grote serie 126
varianten exclusief de atelier aanduidingen.
(Inclusief echter 271). Het aantal varianten van de
kleine serie bedraagt maar 11.
Het merendeel van de stukken is geslagen vóór de
eerste follisreductie en heeft met variatie van
muntplaais tot muntplaats gewichten van 8 tot II
gram. Deze brede marge komt alleen in Treveri
voor; bij alle andere muntplaatsen is de marge
kleiner. Slechts 17 van de varianten van de grote
serie zijn na de eerste reductie geslagen met
gewichten tussen 5'/i en 7% gram. De kleine serie,
die alleen in het Westen verscheen is over het
algemeen iets later in prod'jctie gegaan en valt op
een enkel stuk na (9-11 gram) in de periode na de
reductie met gewichten van 6-9 gram.
In de genoemde aantallen zijn ook een beperkt
aantal deelstukken begrepen. Wat de grote serie
betreft zijn die bekend van Alexandria, geslagen in
308 met een gewicht van circa 3 gram (halve
follis?). Ook de kleine serie bevat 2 deelstukken
van Treveri, geslagen in 305/7 met een gewicht van

B.

De muntplaatsen

De 13 muntplaatsen waar in 305 de grote serie
geslagen werd, waren Alexandria, Antiochia,
Aquilea, Carthago, Cyzikus, Heraclea,
Londinium, Lugdunum, Roma, Serdica, Siscia,
Ticinum en Treveri. Waarom Nicomedia niet aan
deze emissie heeft meegedaan is niet bekend. Ostia
en Thessalonica waren gesloten. De 3 Westelijke
muntplaatsen, die de kleine serie uitbrachten,
waren Londinium, Lugdunum en Treveri.
In de meeste muntplaatsen werden de stukken
alleen in de jaren 305/6 geslagen. In de 3
Westelijke alsmede in Cyzikus liep de productie
door tot in begin 307. Alleen in Antiochia (311) en
Alexandria (312) ging de aanmunting langer door.
Het waarom is niet bekend. Aangezien
Maximianus in 308 weer als Tetrarch terugkeerde,
zijn de latere stukken uitsluitend op naam van
Diocletlanus geslagen. Mogelijk was het de
bedoeling om deze wijziging te markeren. Het is
in dat geval niet duidelijk waarom dat alleen in
het verre Oosten werd gedaan.
In de 3 Westelijke muntplaatsen was in deze
periode slechts één atelier werkzaam. In Aquilea
waren er 3 waarvan alleen P en S bij deze serie
waren betrokken. In Ticinum (P.S.T.) en Siscia
(A.B.r.) waren alle 3 de ateliers actief. Roma en
Carthago hadden elk 4 ateliers. Van die van Roma
werkten P en Q voor Diocletlanus en S en T voor
Maximianus. Van Carthago zijn van alle ateliers
(A.B.r en A) munten van Diocletlanus bekend,
van Maximianus alleen van de laatste 2 ateliers.
Serdica (A.B.f. A en E) had 5 ateliers die alle bij
de serie betrokken waren. In Heraclea (A.B.FA. E
en S) en Cyzikus zijn 6 ateliers werkzaam, die van
Heraclea waren alle bij deze emissie betrokken, van
die van Cyzikus voor zover bekend alleen de

a/b. I Maximianus Rome

afh. 2 DiocletUinus. Siscia
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ateliers A en S. Antiochia had 10 ateliers die alle
dit type munten geslagen hebben nl.
A.B.r.A.E.S.Z.H.AE en I.Na 307 (alleen Diocletianus) zijn echter alleen van de ateliers A en
Amunten van dit type bekend. In Alexandria
tenslotte waren aanvankelijk 4 ateliers werkzaam
(A.B.r.A), van 308-310 kwamen daar nog 2 bij: E
en S. Van 310-312 waren alleen de eerste 3 ateliers
nog actief. De deelstukken zijn van de eerste 4
ateliers bekend. Bij elkaar geeft dit een grote extra
variatie aan deze abdicatie munten.
Wat de variatie in aanduiding van muntslagperiode betreft zij vermeld dat in de Westelijke
muntplaatsen alsmede in Aquilea, Carthago en
Serdica de gehele productie binnen één periode
plaats vond, in Heraclea binnen 2, in Cyzikus,
Roma en Siscia binnen 3 en in Ticinum binnen 5.
Alleen uiteraard in Alexandria en Antiochia zijn er
meer (elk 8).
De kleine serie liep in Londinium en Lugdunum
over 2 en in Treveri over 3 perioden.
C.

De voorzijde

De beeldenaar op de voorzijde van de grote serie
van dit nieuwe munttype wijkt sterk af van wat tot
dusverre gangbaar was. De abdicerende keizers
zijn afgebeeld in staatsiekleed. Het borstbeeld met
lauwerkrans is naar rechts gericht en gekleed in de
rijk versierde keizerlijke mantel. In de rechterhand
wordt een olijftak gehouden en in de linker de
mappa.
De handen met deze attributen zijn heel klein
afgebeeld en worden al bij licht gesleten
exemplaren vrij onduidelijk. Doordat de
borstbeelden relatief groter zijn dan gebruikelijk,
waarschijnlijk om het staatsiekleed beter te doen
uitkomen, zijn de hoofden kleiner dan gewoonlijk.
De R.I.C. vermeldt een uitzondering van Aquilea
(no. 63a) die de gewone vorm 'Hoofd met lauwerkrans' naar rechts zou hebben. Dit zou een zeer
onlogische afwijking zijn en is wellicht een
drukfout. Op de munten van Alexandria komt een
enkele keer als extra verfraaiing op de borst nog
een borstbeeld van Jupiter of Sol voor.
De deelstukken van Alexandria hebben een iets
afwijkend beeld nl. hetzelfde borstbeeld met
lauwerkrans en staatsiekleed naar rechts en de
rechterarm geheven.
Bij de kleine serie is ook gewoonlijk hetzelfde
portrettype gebruikt als hierboven eerst werd
beschreven. Een uitzondering vormt de laatste
munt van Treveri die een borstbeeld met
lauwerkrans en kuras naar rechts vertoont. De zeer
kleine deelstukken hebben het oude basistype
'Hoofd met lauwerkrans naar rechts'.
Ook wat de tekst betreft is de variatie vrij beperkt.
Er komen 4 basis teksten voor nl.

ajb. 3 Diodetianus.

Londen

afh. 4 Diodelianus,

Ticinum

1. D N DIOCLETIANO BAEATISSIMO SEN AUG
2. DN DIOCLETI ANO FELICISSIMO SEN AUG
3. D N MAXIMIANO BAEATISSIMO SEN AUG
4. D N MAXIMIANO FELICISSIMO SEN AUG
De abdicerende vorsten worden dus geïntroduceerd als Senior Augustus met de eretitel 'Onze
Heer' (Dominus Noster). Baeatissimus betekent
zeer gelukzalig en Felicissimus zeer gelukkig,
voorspoedig ofwel gezegend. Vrijwel steeds
komen in elke emissie de 4 teksten gelijktijdig
voor.
Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen.
Siscia kent alleen de teksten 2 en 4 en van
Lugdunum is tekst 2 niet bekend. Treveri kent
naast de 4 teksten ook varianten van 1 en 3 zonder
de eerste a van baeatissimo. In Cyzikus wordt deze
letter steeds weggelaten . (In het klassieke latijn
wordt het woord als beatissimus geschreven. In de
tijd van de Tetrarchen was het verschil in
uitspraak tussen 'e' en 'ae' vervallen, waardoor
hier en daar verwarring in schrijfwijze gaat
optreden.)
De korte serie heeft voor Diodetianus steeds de
tekst D N DIOCLETIANO PFS AUG maar voor
Maximianus de normale tekst MAXIMIANUS P F
AUG zonder de senior vermelding. De deelstukken
hebben resp. de bovengenoemde tekst I en
MAXIMIANO SEN AUG.
Tenslotte dient te worden vermeld dat de stukken
van Treveri van de grote serie regelmatig in het
veld een of enkele letters toegevoegd hebben nl. K,
KA of KS.
D.

De Keerzijde

De beeldenaar op de keerzijde is steeds dezelfde nl.
een vrouwenfiguur (Providentia) staand naar
rechts reikt de rechterhand aan een naar links
staande vrouwenfiguur (Quies). De laatste heeft in
de rechterhand een tak (naar boven of naar
beneden gehouden) en leunt met de linker op een
lange scepter. De 2 kleine varianten van de tak
15

komen bij de meeste muntplaatsen voor.
De kleine serie heeft als beeldenaar een
vrouwenfiguur (Quies) staand naar links (of in
Treveri van voren met het hoofd naar links) met
een tak in de rechterhand en de linkerhand
leunend op een scepter.
De grote serie heeft weinig tekst variaties. De
standaard tekst luidt PROVIDENTIA DEORUM
QUIES AUGG. of wel 'de voorzienigheid van de
goden (betekent) rust voor de augusti'. Eigenlijk
blijkt alleen uit deze tekst dat de naar rechts
staande figuur, die geen identificeerbare attributen
draagt, Providentia is. Deze tekst komt bij alle
muntplaatsen voor. Slechts 2 kennen daarnaast
verkorte teksten nl. Roma met PROVIDENT
DEOR QUIES AUGG en Alexandria met
PROVIDENTIA DEORUM, de laatste onder
meer bij alle deelstukken.
De kleine serie kent slechts 2 teksten nl. QUIES
AUGUSTORUM of QUIES AUGG.
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Alexandria deelstukken -

E.

Quies alleen

Zeldzaamheid en slotopmerkingen

Hoewel door het grote aantal betrokken
muntplaatsen de totale productie vrij groot was
zijn de meeste individuele stukken toch
betrekkelijk schaars. De
zeldzaamheidsaanduidingen volgens R.I.C.
kunnen als volgt worden samengevat.

Providentia en Quies

C

R

Alexandria
Antiochia
Aquilea
Carthago
Cyzikus
Heraclea
Londinium
Lugdunum
Roma
Serdica
Siscia
Ticinum
Treveri

2

4
6

Londinium
Lugdunum
Treveri

R'

R'

R'

39

19

8

1

10

5

-

-

-

1
3
1

_
2
-

_
-

_
-

_
-

1
4
1
2

4
3
4

1
1

Treveri deelstukken

Als gevolg van de sterk afwijkende portretten en
teksten maar ook omdat de keerzijde van de grote
serie 2 figuren heeft, wijken deze munten sterk af
van de tot toen gebruikelijke emissies, hetgeen ze
voor verzamelaars extra belangwekkend maakt.
afb. 5 Dioclelianus, LuficJuneum Quies alleen

0d^e
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Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend di. t / m vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
ma.
GESLOTEN

Onze eerste prijslijst bevat een aanbod van meer dan 170 munten.
Wij hebben hierin de nadruk gelegd op buitenlandse munten in de prijsklasse van
/3,50tot/25,—.
Deze lijst wordt u na aanvraag gratis toegezonden.
-t
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De Beeldenaar
munt- en penningkundig

nieuws

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

VERZAMELBANDEN
voor

DE BEELDENAAR
In de kunststof pennenband die is uitgevoerd in 'Beeldenaar'-blauw nnet zilver opdruk, kunt u de nummers van de
eerste jaargang veilig en overzichtelijk bijeenhouden.

Te bestellen door overmaking van f 17,50 op gironummer
3808080 t.n.v. De Beeldenaar, Postbus 420, Zeist, onder
vermelding van 'Verzamelband Beeldenaar'.
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Agenda nationale munten- en penningenbeurzen
26 november t/m 2 december 1977
zaterdag 26 november 1977
nationale muntenbeurs te Rotterdam in het
Groothandelsgebouw 'Tollenszaal', Stationsplein
van 10.00-18.00 uur
maandag 28 november 1977
nationale muntenbeurs te Nieuwegein in het
Soc. Cult. Centrum 't Veerhuis, Nijemonde4
van 15.00-22.00 uur
dinsdag 29 november 1977
nationale muntenbeurs te Amersfoort in CafèRest. Cobus aan de Poort, Utrechtsestraat 49
van 15.00-22.00 uur
woensdag 30 november 1977
nationale muntenbeurs te Haarlem in
Inlichtingen:

'De Wintertuin', Brinkmancomplex, Stationsplein
van 15.00-22.00 uur
donderdag 1 december 1977
nationale muntenbeurs te Amsterdam in Hotel
Marriott, Stadhouderskade 21 (bij het Leidsebosje) van 15.00-22.00 uur
vrijdag 2 december 1977
nationale muntenbeurs te Arnhem In Hotel
Haarhuis, Stationsplein (t.o. het station)
van 15.00-22.00 uur
zaterdag 17 december 1977
Internationale muntenbeurs te Zeist in Het Slot
Zeist in de congreszaal
van 10.00-17.00 uur
AccountanskantoorG.
Noordsingel 112
Rotterdam - Holland
Tel. 010-655244

Teders

MUNTEN- EN PENNINGENBEURZEN DIE UW AANDACHT VRAGEN
Van29novembertot en met 2 december organiseert de Stichting Numismatica 1977 nationale muntenen penningenbeurzen in diverse steden in Nederland, waarvoor wij gaarne uw aandacht vragen. (Zie
agenda Numismatica 1977 in de Beeldenaarvan October 1977, pagina nr. 18).
Deze beurzen staan in het teken van 'GEEF EENS EEN MUNT OF PENNING, OOK ALS RELATIEGESCHENK.'
Tijdens deze beurzen ontvangt iedere bezoeker gratis een boekje met de beschrijving van munten
geslagen in Woerden en rondom Oss o.a. Herpen, Oyen, Batenburg, Deze artikelen zijn geschreven
door de Heer J, Herwijer, Den Haag.
Uw bijzondere aandacht vragen wij voor de Internationale Munten- en Penningenbeurs in Zeist in het
Zeister Slot op zaterdag 17 december 1977 van 10 uur v,m, tot 17 uur n.m.
Deze beurs wordt gehouden in de congreszaal,
ledere bezoeker ontvangt ook tijdens deze beurs een boekje waarin beschreven zijn de munten van de
Bisschoppen van Utrecht, eveneens van de hand van de heer J. Herwijer, Den Haag.
Alleen gevestigde handelaren nemen aan deze beurs deel.
Het Bestuur van de Stichting streeft ernaar, kontakten te leggen tussen de bonafide verzamelaar en de
bonafide handelaar. Valse of vervalste munten worden geweerd. Hierop wordt nauwlettend toegezien.
Op alle beurzen welke door de Stichting Numismatica 1977 worden georganiseerd vindt u een
boekenstand, informatiestand en is er gelegenheid voor taxatie van munten en penningen.
Na de beurs in Zeist, is er voor de liefhebbers gelegenheid een middeleeuwse maaltijd te nuttigen
(Breugheliaanse maaltijd) in de slotkelder van Het Slot,
Voor inlichtingen hierover gelieve u zich te wenden tot het sekretariaat. Noordsingel 112, Rotterdam,
telefoon 010-655244,
Een bezoek aan het Zeister Slot is beslist de moeite waard. Het is prachtig gerestaureerd in de jaren
1960-1969. Stichter was Willem Adriaan, Graaf van Nassau, kleinzoon van prins Maurits. Gebouwd
tussen 1677 en 1686 door de architect Jacob Roman, die in Zeist een indrukwekkend barokgebouw tot
stand bracht.

HARTBERGERS ®
Uw munten zijn toch wel meer waard, dan een goedkoop muntkaartje van twijfelachtige kwaliteit, of een muntalbum met schadelijke plastic bladen??
Daarom raden wij u aan om eens HARTBERGER —MUNTHOUDERS te gebruiken.
Deze munthouders worden vervaardigd van eersteklas materialen, zijn goedgekeurd
door T.N.O.—Delft, en zorgen er derhalve voor, dat uw kostbare munten na vele
jaren nog dezelfde conditie hebben als nu, en dus hun waarde hebben behouden.
HARTBERGER—MUNTHOUDERS zijn voorzien van een veilige laag zelfklevend
tape, welke ervoor zorgt dat de houder hermetisch wordt afgesloten. In de loop van
de jaren is gebleken, dat de huidige buitenlucht alleen maar schadelijk kan zijn voor
uw munten.

WEL
goed

Andere voordelen van de HARTBERGER-MUNTHOUDERS:

*
*
*
*
*
*
*
*
•*•
*

Geen scherpe nietjes, dus geen beschadigde bladen.
Het volledige oppervlak beschrijfbaar.
Geen geknoei met lijm of andere kleefmiddelen.
Verpakt in doosjes van 50 stuks per maat of
50 stuks assort! voor de beginner.
Bijbehorende banden en bladen altijd verkrijgbaar.
Garantie op kwaliteit en afwerking.
Service door geheel Nederland.
Meer dan 70 verkooppunten.
Bijpassende MUNTLADEN eveneens verkrijgbaar.

Gratis folders en prijzen verkrijgbaar bij:

DE MAN - WERKENDAM
de Graaff 100-102 - Tel. 01835-2641
Werkendam bij Gorkum
Bestel tijdig, zodat u in december voldoende voorraad hebt.
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De Muntslag van Floris
van Pallandt, graaf van
CulembOrg

door H J. v d Wlel

In 1589 vraagt Floris van Pallandt aan de duitse
keizer een bevestiging van zijn vermeend
muntrecht, dat hij baseert op zijn afstamming van
de graven van Teisterbant (Archief Culemborg,
mv. 2027, Fol. 6177). Of hij antwoord gekregen
heeft is mij niet bekend, maar hij maakte wel ernst
met zijn plannen. Een zekere Hendrik Crayvanger,
koopman te Amsterdam, die al in onderhandeling
was met de Groninger Ommelanden om voor hen
een nieuw munthuis op te richten, richtte zich met voorspraak van een neef van de graaf, Willem
van Knijphausen - tot Floris. Op 13 juni 1589 gaf
de Graaf aan de Staten van de Groninger
Ommelanden toestemming hun munt binnen
Culemborg te vestigen, op voorwaarde dat hij een
kwart van de sleischat zou krijgen. De
muntmeester legde vier dagen later de eed af. En
op 31 oktober 1589 werden 'op sijn Edeles Huysse
in t salet' de officieren van de grafelijke munt van
Culemborg beëdigd, te weten Henrick Crayvanger,
als muntmeester, Gerrit Gerritz. uit Utrecht als
ijzersnijder, Jacob Jansen als waardijn en Conrat
Bartelink als essayeur, allen eveneens in die
funktic werkzaam aan de Munt van de
Ommelanden. Kennelijk had Crayvanger graaf
Floris overtuigd van het voordeel van een eigen
munt. Nu was deze Crayvanger helemaal niet zo'n
onschuldig koopman als hij zich voordeed. In een
proces van de Staten van Holland tegen de
Gorcumse muntmeester wordt hij al in 1587
genoemd als hoofd van een clandestiene munt te
Amsterdam.
De Raad van State, die toch al bezwaren had tegen
een Ommelander munt, had al op 28 september
1589 de graaf dringend verzocht de aan de Ommelanden verleende vergunning in te trekken en
verdacht Crayvanger niet ten onrechte ervan dat
hij de Munt zou misbruiken voor het vervaardigen
van vals geld. Voorlopig dacht Floris niet aan
toegeven, hij beschouwde zich als soevereine vorst.
Op zijn 18e jaar was hij door Karel V tot Graaf
van Culemborg verheven. Hij was vanaf het begin
een medestander van de Prins van Oranje. In 1568
verbannen onder verbeurd verklaring van al zijn
goederen, keert hij pas in 1577 terug in
Culemborg, nadat het spaanse garnizoen stad en
burcht ontruimd had. Bij de oprichting van de
Unie van Utrecht heeft hij een belangrijke rol
gespeeld, maar hij was niet tot de Unie
toegetreden. Als voorvechter van de nederlandse
vrijheid koos hij als devies: Libertas vita carior, de
vrijheid is kostbaarder dan het leven. Hij liet op

eigen naam dukaten, intrmsiek gelijk aan de
hongaarse dukaat en koperen oordjes en
penningen slaan.
In december 1589 vroeg de Raad van State aan de
Raad van de Stad Culemborg een onderzoek in te
stellen naar de vermoedelijke aanmaak van valse
engelse rozennobels in Culemborg en in januari
1591 werd de Graaf bevolen Crayvanger naar Den
Haag te zenden om verantwoording van zijn
misdadige aktiviteit te geven. Hierop antwoordt
graaf Floris dat hij hier niet aan kon voldoen en
dat de Raad van State over Culemborg geen
jurisdictie had, maar dat hij het muntwerk
voorlopig zou laten staken en voorlopig werd voor
altijd, toen Crayvanger door een vendel Staatse
soldaten onder de kapitein Balfour werd
gearresteerd. Over de illegale aktiviteit van
Crayvanger hoop ik later meer te vermelden.
Voor Culemborg werd geslagen:
1. Hongaarse dukaat.
Dit stuk is niet teruggevonden. Blijkens de
beschrijving in de dagvaarding van Crayvanger
door de Raad van State stond op de voorzijde
een 'manneken met een hellebaard', gelijk op
de hongaarse dukaat van Utrecht en het wapen
van de graaf, terwijl op de keerzijde in versierd
vierkant te lezen stond LIBER/TAS. VI/TA
CA/RIOR.
Het jaartal wordt niet vermeld, maar is waarschijnlijk 1590. Of deze dukaat werkelijk geslagen is, staat niet vast. Toen op 24 september
1594 een inventaris werd opgemaakt van de op
het stadhuis van Culemborg bewaarde stempels, werden wel die van de duit gevonden en
ook die van het leggeld, maar niet die van de
oord en van de dukaat (Archief Heren en
Graven van Culemborg, nr. 366).
2. Oord
koper
1590
Vz: gekroond wapenschild van de graaf van
Pallant (gevierendeeld 1. en 4. Culemborg, 2.
en 3. de Lek, met hartschild Pallant).
FLORENTIVS. COMES. D: CVLEMBOR.
Kz: binnen een vierkante versierde cartouche
vier regels schrift; boven het vierkant de
waarde-aanduiding P IIII; onder de cartouche
het jaartal.
LIBER / TAS.'.VI / TA.CA / RIOR.

2a. Vz: als de vorige
Kz: als de vorige, maar
LIBER / TAS.-.VI / TA.CHA / RIOR.
Kon. Penningkabinet
2b. Vz: als de vorige maar
FLORENTIVS.COMES.D.CVLEMBOR.
Kz: L1BERT/AS +VIT/A.CHA/RIOR.
its Museum
2c. Vz: als nr. 2.
Verk. 32-5
Kz: als nr. 2b.
2d. Vz: als nr. 2b.
Kz: LIBER / TAS.'.Vl/TA:CA/RIOR.
3. Duit
koper
1590
Vz: gekroond wapen als op de oord.
FLORENTIVS.COM:D: CVLEMBORGH.
Kz: in een versierd vierkant vier regels schrift;
boven het vierkant de waarde-aanduiding P II
onder het vierkant het jaartal.
LIBER / TAS.VI/TA.CA/RIOR.
Kon. Penningkabinet

3a Vz: als nr. 3.
Kz: als nr. 3., maar
LIBER/TAS VI/TA.CHA/RIOR.
3b. Vz: als nr. 3., maar
FLORENTIVS.COMES.D:CVLEMBOR.
Kz: als nr. 3., maar
LIBER /TAS.VI /TA.CA/RIOR.

3c. Vz: als nr. 3., maar
FLORENTIVS.COM.D. CVLEMBORGH.
Kz: als nr. 3b.
3d. Vz: als nr. 3., maar
Verk. 32-6
FLORENTIVS.COMES.D: CVLEMBORGH.
Kz: als nr. 3
4. Duit
koper
1591
Vz: als nr. 3a., maar met jaartal 1591.
Kz: als nr. 3a.
4a. Vz: als nr. 4.
Kz: als nr. 4., maar
LIBER/TAS. VI/TA.CA/RIOR.
In 1591 werd ook een jeton geslagen (Verk. 32-4),
dat door Verkade beschreven werd als een halve
stuiver. De voorzijde vertoont het wapen van de
graat' in een ovaal schild, met als omschrift
FLORENTIVS: CO:D: CVLEMBORG.
De keerzijde laat weer een versierd vierkant zien
met in 5 regels: LIBER/TAS.VI/TA:CA/
RIOR./. 1591. Op de tekening bij Verkade staat
vóór het jaartal geen punt.
De stempelsnijder Gerrit Gerritz. blijkt een goed
vakman te zijn, ook de daalders van de Groninger
Ommelanden zijn van fraai gesneden stempels
gemaakt. Na de arrestatie van Crayvanger besloten
de Staten aan de schout van Utrecht een brief te
schrijven met het verzoek deze Gerrit Gerritz. in
hechtenis te nemen. Toen gebleken was dat de
Munt van Culemborg inderdaad misbruikt was
voor valse munterij, en de Staten-Generaal troepen
in Culemborg lieten liggen, staakte de graaf ook
zijn verzet tegen berechting buiten zijn gebied.
Daarna werd de militaire bezetting opgeheven.

Te koop aangeboden:
Compl. Rembrandt in Zilver,
Uitg. Franklin Mint.
Inschr.
bedr.f4.250,_
D. Prins b.v.
Rijksstraatweg 22, Schipluiden, tel. 01738-8682
Dhr. G. P. Frank
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NUMINT
In- en verkoop
van gouden en
zilveren munten
Van Alkemadelaan 201
Den Haag 0 7 0 Tel. 2422 33
2413 89

Inkoop en Verkoop van
Goud en Zilver baren.
Zilveren guldens en
rijksdaalders van
Koningin Juliana.
Taxaties vrij van kosten.
Adviezen betreffende
de aan- en verkoop
i.v.m. beleggingen

Dir. H. KATTENBURG
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10 Piaster 1976; koper-nikkel; 0 27 mm; 6,2 gram.
1 Pond 1976; zilver; 0 35 mm; 15,3 gram.
Dit zijn herdenkingsmunten op de eerste verjaardag van de heropening van het Suez-kanaal (Afb.

Muntennieuws
Rubriek verzorgd door J. C. van der Wis
ARGENTINIË:
Volgen de voetballiefhebbers hier te lande met
belangstelling de verrichtingen van het Nederlands
elftal in de voorronden van het toernooi om de
wereldvoetbalbeker, in 1978 in Argentinië te
houden, de liefhebbers van moderne munten
kunnen zich op een aantal herdenkingsstukken
verheugen, die door de Centrale Bank van
Argentinië zullen worden uitgegeven.
Het zullen stukken worden van 20, 50 en 100
Pesos, die in Buenos Aires zullen worden
geslagen en stukken van 1000, 2000 en 3000 Pesos,
die in Santiago (Chili) zullen worden gemunt.
20 Pesos 1977/1978; koper-aluminium-nikkel
50 Pesos 1977/1978; koper-aluminium-nikkel
100 Pesos 1977/1978; koper-aluminium-nikkel
definitieve oplage afhankelijk van de vraag;
maximale oplage 1977/1978 twee miljoen stuks
per denominatie per jaar.
1000 Pesos 1977/1978; zilver 900/1000
2000 Pesos 1977/1978; zilver 900/1000
3000 Pesos 1977/1978; zilver 900/1000
definitieve oplage afhankelijk van de vraag;
maximale oplage 200.000 stuks per denominatie
per jaar.
EGYPTE:
10 Milliemes 1976; koper-zink; 0 21,1 mm; 3,25 gr.
1 Pond
1976; zilver; 0 35 mm; 15,25 gram.
Het betreft hier FAO-uitgaven (Afb. 1, 2).
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OOSTENRIJK:
100 Schilling 1977; zilver 640/1000; 0 36 mm; 24
gram.
Datum van uitgifte: 19 juli 1977.
Herdenkingsmunt op het 900-jarig bestaan van de
vesting 'Hohensalzburg', die op de voorzijde van
de munt is afgebeeld.
THAILAND:
1 Baht 1977; koper-nikkel; 0 25,3 mm; 7,3 gram.
10 Baht 1977; koper-nikkel; 0 31,8 mm; 14,5 gr.
150 Baht 1977; zilver; 0 35 mm; 23,55 gram.
Herdenkingsmunten op prinses Sirinthorn (Afb. 5
t/m 7).

tiftv,

-v^.
10 Baht 1977; koper-nikkel; 0 32,2 mm; 15,2 gr.
150 Baht 1977; zilver; 0 35 mm; 22,5 gram.

Herdenkingsmunten op het huwelijk van de Thaise
Kroonprins (afb. 8, 9).

Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005

Groothandel in numismatische
literatuur, albums e t c , uitgevers.

Groothandels-catalogus voor
handelaren op aanvraag verkrijgbaar

MUNTHANDEL

BATAVIA

Munten
Bankbiljetten
Primitief geld

Boeken
Catalogi
Albums

Oranjelaan 10
Den Haag
Tel. 070-412537
Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
Donderdagavond tot 21.00 uur
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N.V. Koninklijke Begeer te Voorschoten een
penning geslagen, é 60 mm, ontworpen door H.
Wetselaar. De penning is uitgevoerd in brons en
zilver. Belangstellenden, die in het bezit van deze
penning willen komen, kunnen zich wenden tot
Mr. O. Schutte, p/a Zeestraat 71b, 's-Gravenhage.
(Tel. 070-638525)

Tentoonstelling
*Leids Zilver'
De tentoonstelling 'Leids Zilver' (van late
middeleeuwen tot midden 19e eeuw) wordt
gehouden van 5-11 -1977 tot en met 31 -12-1977 in
het museum De Lakenhal te Leiden.
Een belangrijke tentoonstelling van gouden en
zilveren werken van Leidse goud- en zilversmeden.
Voor penningverzamelaars belooft het een
interessante tentoonstelling te worden. Bij de
penningen is gepoogd zowel de voor- als de
keerzijde te laten zien. Van Penningkabinet en
meerdere musea en particuliere verzamelaars zijn
dubbele exemplaren bijeen gebracht, zodat beide
kanten naast elkaar getoond kunnen worden. Bij
sommige unica wordt gewerkt met een spiegel
waardoor de andere zijde toch zichtbaar wordt. De
catalogus is een standaardwerk geworden door
o.a. van 60 penningen de beide zijden af te
beelden! Archiefonderzoekingen in de laatste jaren
hebben veel nieuwe gegevens opgeleverd over
talrijke penningen. We zijn de samenstellers
dankbaar. Zij hebben heel wat werk moeten
verzetten en zijn er maandenlang mee bezig
geweest. Al met al een tentoonstelling, die de
penningvcrzamclaars zich niet moeten laten
ontgaan! Een bezoek - ook vanuit numismatische
kringen! - wordt ten zeerste aangeraden!
W . F . van Zegveld
Herinneringspenning BIO 50 jaar
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
stichting Bio Kinderrevalidatie Arnhem is een
door E. J. van den Boom ontworpen legpenning
geslagen (diameter 6 cm). Deze penning kan
besteld worden via storting van ƒ 50,— op postgiro 545512 t.n.v. bovengenoemde stichting.
Genummerde oplage van 600.

Gedenlipenning geslagen Ier gelegenheid van hel
75-jarig heslaan van hel Koninklijk Nederlandsch
(ienoolschap voor geslacht- en wapenkunde (1958)
Ier gelegenheid van het 75-jarig beslaan van
bovengenoemd Genootschap werd in 1958 door
26

Wijziging van de begroting
van het Staatsmuntbedrijf
voor het dienstjaar 1976
Memorie van Toelichting
Algemeen
In de loop van 1976 bleek dat het voor dat jaar
vastgestelde muntprogramma in dier voege diende
ic worden herzien, dat meer guldens, kwartjes en
stuivers werden aangemaakt. Aan de andere kant
kon de aanmaak van dubbeltjes enigszins worden
beperkt. Een en ander heeft ertoe geleid, dat aan
de vraag naar deze muntsoorten kon worden voldaan en dat kon worden bewerkstelligd dat de
voorraden in het muntdepot aan het einde van
1976 minder krap waren dan een jaar tevoren.
Evenals vorige jaren kon uit de in het muntdepot
aanwezige voorraad rijksdaalders aan de vraag
naar die coupre geheel worden voldaan. De afgifte
van centen bleef beperkt tot 15,2 min. stuks,
waarvan er 15 min. in 1976 werden geproduceerd.
In 1976 werden in totaal 246 min. Nederlandse
munten aangemaakt bij een oorspronkelijk
muntprogramma van 210 min. stuks.

Begroting

Guldens
Kwartjes
Dubbeltjes
Stuivers
Centen

Werkelijke produktie

aantal stuks

nominale waarde

20000000
35000000
100000000
40000000
15000000

20000000
8.750000
10000000
2000000
150000

32000000
64000000
85 000000
50000000
15 000000

32000000
16000000
8.500000
2500000
150000

210000000

40900000

246000000

59150000

De nodig gebleken opvoering van de
muntproduktie noopte ertoe een extra voorraad
muntplaatjes aan te kopen, waartoe inmiddels bij
de wet van 5 maart 1977, Stb. 132, tot wijziging
van hoofdstuk IXB (Financiën) van de
rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 een bedrag
van ƒ 5,5 min. werd gevoteerd.
Voor Suriname en de Nederlandse Antillen werden
aanmuntingsopdrachten uitgevoerd tot respectievelijk 10,7 en 7,7 min. stuks, in totaal derhalve 18,4
min. stuks. In de begroting was gerekend met
opdrachten van die zijde tot een totaal van 18 min.
stuks.

aantal stuks

nominale waarde

Voorts werden voor rekening van Suriname
geslagen 10000gouden 100-guldenstukken, 75000
zilveren 25-guldenstukken en 100000 zilveren
10-guldenstukken.
In opdracht van derden werden 52524 gouden
dukaten geslagen.
Ten slotte werden, naast uitvoering van de
opdrachten van de Kanselarij van de Nederlandse
orden, o.m. 130000 onedelmetalen, 26 800 zilveren
en 3050 gouden herinneringspenningen geslagen in
opdracht van diverse gemeenten en comitees.

RESTAURATIESCHELLING OOSTERKERK
De Ooster- of Sint Anthoniskerk te Hoorn ( N - H ) dient hoognodig gerestaureerd te worden. ,,Monumentenzorg" plaatste deze eenvoudige schippers- en visserskerk dan ook op de rampenliist. Ter ondersteuning van
de komende restauratie van dit 525 jaar oude monument, slaat
's Rijks Munt te Utrecht een speciale restauratieschelling met een diameter van 30 mm in zilver (900/1.000) en cupro-nikkel ( F D C ) .
De hoeveelheden die geslagen zullen worden en de uitgifteprijs
BTW) bedragen:

(incl.

ca. 1.000 stuks in zilver (prooflike) a 5 Schelling, / 4 5 , — per stuk
ca. 7.500 stuks in cupro-nikkel ( F D C ) a 1 Schelling, / 6,— per stuk
De munt zal voorzien worden van 's Rijks Muntmeestersteken.
Bestellingen en reserveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden door overmaking van het totaalbedrag der gewenste munten + f 6 , — verzend- en
administratiekosten, op rekening nr. 47.53.97.401 van de AMRO-bank
te Hoorn (Gironr. van de bank 2379) ten name van ..Stirhting Oosterkerk Restauratieschelling" en met vermelding van de specificatie van
uw bestelling.
De aflevering zal plaatsvinden omstreeks juni 1978, onvoorziene omstandigheden bij de Rijksmunt voorbehouden.
De inschrijving staat open tot 15 februari 1978 tot het maximum van
bovengenoemde aantallen, waarbij als datum van bestelling geldt de
datum waarop het verschuldigde bedrag bij de bank is binnengekomen.
Bij eventuele overtekening worden betalingen direct teruggestort.
Oosterkerk, monument in nood. Help nu het nog kan !
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B. A. SEABY L T D .

M U N T E N EN P E N N I N G E N

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABY's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.

ANCIENNE MAISON SERRURE FONOEEen 1880

^AqSON «PDATT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MEDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • E X P E R T I S E • O R G A N I S A T I O N DE
VENTES P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de librairie et defournitures numismatiques sur demande

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLEB. WESTERHOF
NUMISMAAT
munten, penningen,
topografische prenten,
boekwerken, antiquiteiten,
ruim assortiment Nederlandse
en buitenlandse bankbiljetten
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel 7831
Nederland
-

Antieke munten
IVliddeleeuwse munten
Provinciale munten
Koninkrijks munten
Overzeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.
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Tel. 05423-1221

I
Boeken
Hans Meijer: Katalog der Französischen Notmünzen.
Deel 55 in de reeks 'Die Münze'. Berlijn 1977. Prijs incl.
BTW f 9,50.
Deze catalogus van Franse noodmunten, waarvan de
uitgifte ligt tussen het begin van de Eerste Wereldoorlog
en 1931, heeft de schrijver gewijd aan zijn overleden
vriend Yann Poupinot uit Nantes, de oprichter van de
Association Numismatique Armoricaine, die de
geestelijke vader van deze catalogus genoemd mag
worden. Men vindt erin beschreven de metalen
betaalmiddelen van handelskamers, firma's (waartoe ook
die uit dè Horeca-sector worden gerekend), verenigingen,
openbaar vervoer, e t c , die om onduidelijke redenen
werden uitgegeven, maar waarbij wellicht de motieven
'tekort aan circulerend kleingeld' en 'klantenbinding' een
rol hebben gespeeld. Aangetoond is, dat in 1914 geslagen
noodmunten in 1969 in restaurants nog werden gebruikt!
De catalogus bestrijkt een aanmerkelijk groter tijdsbestek
dan de beide tot nu toe uitgegeven werken op dit gebied
van Ciani (Catalogue illustré des monnaies francaises de
la guerre 1914-1920) en Lamb (French Emergency
Tokens of 1914-1922).

voor de instempelingen, die volgens de schrijvers mogelijk te maken hadden met de inning van belastingen
te betalen door niet-Moslims.
2. voor verzamelaars van instempelingen.
3. voor hen die zich interesseren voor de wijze waarop
vakmensen een muntvondst bestuderen en hun conclusies trekken en motiveren.
voor al diegenen die behoren tot deze 3 groepen wordt
dit zeer leesbare en verzorgd uitgegeven boekje van harte
aanbevolen.
W. K. de Bruijn

HERDRUKKEN
Heinz Dietzel: Die Münzen Oesterreichs ab 1848 mit
Lombardei und Venetien. Berlijn, 1977. Zesde druk.
prijs incl. B T W / 4 , 7 5 .
Heinz Dietzel: Die Münzen Europas ab 1945. Berlijn,
1977. Negende herziene en verbeterde druk. Prijs incl.
BTW ƒ 9,50.
Albert Pick: Standard Catalog of World Paper money.
Ida, Wisconsin en München 1977. Tweede herziene
druk. prijs/48,50 (incl. BTW).
Frowin Sieg: Siegs Montkatalog 1978 Norden 1808-1977
Ulbjerg gl. Skole 1977. Negende druk. P r i j s / 16,80
(Excl. BTW).

Het noodgeld is naar de plaats van uitgifte gerangschikt
onder vermelding van de naam van de uitgever, de
waarde, de metaalsoort, de vorm en de periode van
uitgifte, terwijl talrijke exemplaren op ware grootte zijn
afgebeeld. De schrijver heeft vanwege de zeer geringe
waarde van dit noodgeld afgezien van het geven van
prijsindicaties.
J.C.vd.W.

The Mardin Hoard {islamic countermarks on Byzantine
Folies) door N. M. La wick, S. Bendall en P. D. Whiting.
Uilg. A. H. Baldwin + Sons Ldl. 1977. Prijs f 15,00.
79 biz. incl. 8 platen.
In dit boekje wordt het onderzoek gepubliceerd van ca.
2200 ingestempelde munten, behorend tot een
munlvondst uit Oost Turkije van in totaal ca. 13000
exemplaren. Op enkele na zijn alle munten Byzantijnse
Folies. De schrijvers onderscheiden en beschrijven 28
verschillende instempelingen, waarvan 17 zeker of vrij
zeker aan heersers worden toegeschreven en 10 zeker en 6
mogelijk aan muntplaatsen. In een aantal gevallen
worden ook mogelijk toeschrijvingen aan heersers of
dynasliën geopperd.
Het boekje is vooral interessant voor 3 groepen van belangstellenden:
1. Voor verzamelaars van Byzantijnse munten
of van munten van de Oost Turkse dynastieën der
Zengiden, Ortokiden, Inaliden en hun buren en tijdgenoten. Deze vorsten waren nl. verantwoordelijk

•MUNTWISSELBANK' (gebouw Banque de Paris), Jansbinnensingel 19a, Arnhem, tel. 085-431052. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Op zaterdagen, zon- en feestdagen gesloten. Prachtige collectie munten en penningen.
Specialiteiten: Munten van het Kon. der Nederlanden, Provinciale munten. Speciale gelegenheidspenningen (munten), Nederlandse steden. Eigen verzameling en wisselende kollekties. Toegang gratis. Voor bezichtiging totale
kollektie ineens door gezelschappen, gaarne vooraf telefonische afspraak maken. Lopen vanaf het station 5 è 10
min. Voor munten» erzamelaars zenden wij gaarne op verzoek nadere Inlichtingen omtrent onze kollektie, prijzen,
etc.

Tijdschriften

HERDRUKKKN
R. S. Yeoman, A Guide Book of United States Coins.
3llli Edition. 1978. $ 3,95. Western Publishing
Company, Wisconsin, U.S.A.
Z. H. Klawans, Reading and Dating Roman Imperial
Coins, 4th Edition. 1977. $ 4,95. Western Publishing
Company, Wisconsin, U.S.A.
HMZ-Katalog Schweiz-Liechtenstein, 2e ed. 1977.
28 Fr.S. Miinzen und Medaillcn AG, Basel.
In een beperkte oplage van 500 exemplaren is door de
firma A.G. van der Dussen te Maastricht herdrukt het
standaardwerk van Michel Hennin 'Histoire
numismatique de la Revolution francaise'.
De originele editie verscheen in Parijs in 1826 en is
vrijwel nergens meer te verkrijgen. De herdruk is
verschenen in twee delen, een tekstdeel van 705 pagina's
en een deel met 195 platen. De prijs bedraagt ƒ 200,—.
J. Mevius. Speciale catalogus van de nederlandse munten
van 1975 tot heden, met Ncd. West-Indië, Suriname,
Curacao-Ned. Antillen. 9de herz. en verbeterde druk.
1978. Prijs/8,90.
- Officiële muntencatalogus Nederland: lie editie
ƒ 6,—. Uitg. Zonnebloem Amsterdam.
- Officiële muntencatalogus Nederlands Indië 3e editie
ƒ7,50. Uitg. Zonnebloem Amsterdam.
- Officiële catalogus Koperen Munten der zeven
provinciën van 1546-1795. 4e editie ƒ 7,50. Uitg.
Zonnebloem Amsterdam.

1. Algemeen.
Turk, F. A., An unrecorded type of bronze mould for
Pu coins of the Wang—Mang interregnum, Seaby coin &
medal bulletin, 1977, p. 123-134.
Ehrend, H., Die Reichskleinodien im Milnzbild,
Numismalisches Nachrichlenblall, p. 13-17, 45-47, 75-79,
105-107, 133-135, 156-159, 180-183,203-207.
Jordan, P., Zahlungsmittel im Bismarckgcbirge, Geldgeschichlliche Nachrichlen, \911, p. 128-131. (Artikel
over 'Primitief geld' op Nieuw-Guinea).
Beckenbauer, E., Erhaltungsangaben Definitionsschwicrigkeiten rund um 'Stempelglanz',
Geldgeschichlliche Nachrichlen, 1977, p. 232-235.
2. Antieke munten.
Ptlaum, H.-G., L'importance des trésors pour la
numismatique et I'histoire, Cercle d'études
numismatiques, 1971, p. I-IO.
Gilmore, P., Dating, mints and officinae of Syrian
tetradrachms from Elagabalus to Trebonianus Gallus,
The numismatic circular, 1977, p. 355-356.
Carlson, C. W. A., 'Double standard' The double sestertius after Trajan Decius and its significance in the
changing Roman economy. Journal of the Society for
Ancient Numismatics, Vol. VIII, p. 20-21.
Mathisen, R. W., Ancient sources on the mining and
refining of gold and silver during Roman times, idem,
vol. VIll, p. 22-24, 34, 39-41. (wordt vervolgd)

Muntenhandel GRONINGANA
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

Tel. 050-135858
Munten,
bankbiljetten,
antieke
prenten
en
boeken op elk gebied met een speciale afdeling

kaarten,
ansichtkaarten,
numismatische
literatuur.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.
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VRIEZENVEEN

7940

TELEFOON 05499-1322

De internationale beurzen zijn voor publiek pas om 10
uur toegankelijk.

Beurzen van de Stichting Numismatica, tel. Rotterdam
010-655244
internationale beurzen:
17 december Internationale beurs Congreszaal Zeister
Slot, Zeist 9-17 uur.
14 januari 1978: Kampen, Gebouw Hanzestad,
Oudestraat 135, 10-17 uur.
4 februari 1978: Den Haag, Congresgebouw, Churchillplein 10; 10-18 uur.
18 maart 1978; Gorinchem, Nieuwe Doelen, Haarstraat
64; 10-18 uur.
2 april 1978; Thorn (L.), Café-restaurant MettensRulkens, Steegputstraat 4; 11-17 uur.

Nationale beurzen
26 november Nationale beurs Groothandelsgebouw
Tollenszaal, Stationsplein Rotterdam, 10-18 uur.
28 november Nationale beurs Soc. Cult. Centrum 't
Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein 15-22 uur.
29 november Nationale beurs Café Cobus aan de Poort,
Utrechtsestraat 49, Amersfoort 15-22 uur.
30 november Nationale beurs De Wintertuin, Brinkmancomplex, Stationsplein, Haarlem 15-22 uur.
1 december Nationale beurs Hotel Marriott,
Stadhouderskade 21, Amsterdam 15-22 uur.
2 december Nationale beurs Hotel Haarhuis,
Stationsplein, Arnhem 15-22 uur.
Deze 6 nationale beurzen zijn voor de handel een uur
eerder open.
Veiling Coin Investment 21-23 november 1977 te Den
Haag; Nederlandse en buitenlandse munten en penningen j

Kunst werke der An tike
Münzen und Medaillen aller Zeiten und Lander
Monatliche Preislisten
A uktionen
Fachliteratur

Münzen und Medaillen AG Basel
Malzgasse 25 / Postfach 875 / CH-4002 Basel
INKOOP EN VERKOOP VAN MUNTEN EN ZEGELS

Wij bieden u een ruime
sortering munt-benodigdheden o.a.:
Div. Munten-albums
Muntenhouders H.B.
Muntenkasten
Catalogi
Zojuist verschenen: Coins
of the World
/ 65,-

Wegens
personeelsgebrek, hebben wij niet op
alle aanbiedingen kunnen
reageren doch binne' ';ort
zult u van ons horen.
KLEINE NOORD 1 HOORN TELEFOON 0 2 2 9 0 17920

MUNTHANDEL HABETS
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Geleen
Tel: 04494-47810

Boeken
Catalogi
Albums

Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires
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Antwoord: De afgebeelde munt is een Asper van
Johannes II, keizer van Trebizonde 1280-1297.

Voor de7,e rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet gegeven.

Vraag no. 12:Kunt u mij vertellen wat het gewicht en
gehalte i.s van de gouden tien-roebel stukken,
T.sjerwonetz genaamd?
Antwoord: De gouden tien roebel-stukken met de naam
Cherwonetz zijn uitgegeven in 1923 en daarna in
1975-1976 (Yeoman 85). Het gewicht van deze stukken
bedraagt 8.603 gram, het gehalte 900/1000; de diameter
is 22 mm.

Vraag no. 13: Ik stuur u ingesloten een foto van een
zilveren munt, waarvan ik dacht dat die Byzantijns was.
Ik kan hem echter in mijn boek over die munten niet
vinden. Kunt u mij verder helpen.

In 1185 werd de Byzantijnse Keizer Andronicus 1 uit het
huis der Komnenen, bij een oproer vermoord. Zijn
opvolger Isaac II Angelos liet, om het bezit van de troon
voor zich veilig te stellen, de familie van de omgekomen
Keizer uitroeien. Enkelen echter wisten te vluchten en
vestigden zich in het uiterste Oosten van het Rijk in de
stad Trebizonde, gelegen in het Noord-Oosten van het
huidige Turkije aan de Zwarte Zee, waar zij na de
inname van Constantinopel door de kruisvaarders in
1204 een Keizerrijk vestigden. Dit rijk heeft bestaan van
1204 tot 1461, in welke periode deze tak van de familie
der Komnenen 21 'vorsten telde. Johannes II was de 7e
uit deze reeks. Onder zijn regering werden talrijke Aspers
geslagen, een munt die qua muntvoet overeen kwam met
de Dirhems uit die tijd, maar qua grootte en uitvoering
nog typisch Byzantijns was en ook aansloot bij de
Venetiaanse Grossi.

Op de voorzijde staat de keizer
met in de rechterhand het
labarum en in de linker de rijksappel. Opzij staat, in Grieks
schrift, zijn naam. (Vaak staat
rechts onderaan nog een kleine
lettere.)
Op de keerzijde staat St. Eugenius. Ook hier links en rechts die
naam.

links

rechts

f V

r

Er bestaan tal van varianten, zowel ten aanzien van
houding en kleding van Keizer en Heilige, als wat betreft
de plaatsing van de letters der namen. Daarnaast komen
allerlei bijtekens voor zoals hier de 3 punten rechts onder
op de keerzijde. Na de Aspers van zijn voorganger
Manuel I zijn die van Johannes II de meest voorkomende
munten van dit kleine laat-Byzantijnse Keizerrijkje.

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondstraat 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten worden o p verzoek toegezonden
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Ter gelegenheid van het
feit, dat de
volksdichter en
staatsman

JACOB CATS
400 jaar geleden te
Brouwershaven werd geboren,
werd een gedenkpenning ontworpen door de medailleur NIEL STEENBERGEN te Oosterhout en
geslagen door Koninklijke Begeer B.V. te Voorschoten.
Op de beeldenaarzijde staat een portret van Jacob Oats met daarboven: '1577 JACOB CATS
1977' en onder het portret is een silhouet van het oude Brouwershaven afgebeeld. De keerzijde
toont als ondergrond Zeeland met de stad Brouwershaven aangegeven door het wapen. Het
middenmotief geeft een symboliek van Jacob Cats als schrijver, raadspensionaris en advocaat,
als boer en tuinarchitect en als bedijker. Daaromheen staat de spreuk: 'WAER GHY DEN
GRONT NIET KLAER EN SIET EN GAET DAER IN HET WAETER NIET'.
Deze fraai uitgevoerde penning heeft een diameter van 60 mm. De uitvoering in brons gepatineerd weegt ca 100 gram, die in zilver ca 120 gram, terwijl de kosten respectievelijk / 42,50 en
/155,— bedragen.
De penningen kunnen worden besteld door het bedrag over te maken op girorekening nr. 9558
t.n.v. de gemeente Brouwershaven te Brouwershaven, onder vermelding van '
ex. bronzen
en
ex. zilveren Catspenningen'. Deze penningen worden dan aangetekend toegezonden.
De gezamenlijke oplage zal maximaal 1000 stuks bedragen. Bij overtekening worden betalingen
direct geretourneerd.

350 JAAR HERVORMDE KERK
TESPAARNDAM
Voor deze gelegenheid
zijn er gedenkmunten geslagen bij 's Rijks Munt.
Deze zijn voorzien van munt- en muntmeesterteken.

Onderstaande hoeveelheden zijn gemaakt; er komen geen naslagen.
Goud proof like
Zilver proof like
Cupro Nikkel F.D.C.
Verder zijn van elk
munten 100 stuks
vaardigd. Complete
houdende 1 Goud +
Cupro Nikkel.

50 Schelling 150 st.
10 S c h e l l i n g - 1.500 st.
Vz Schelling - 10.000 st.

van de drie
PROOF vercassette in1 Zilver + 1
Prijs f 325,—

-

prijs - ƒ 235,—p.st.
prijs - f 30,—p.st.
prijs - f
5,— p.st.

Overige: Goud + Zilver + Cupro
Nikkel in cassette
/280,—
Goud + Zilver in cassette
f275,—
Goud of Zilver in cassette
resp. A 240,— en f 35,—
Verpakkings-en verzendkosten f5,—

Deze munten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, d.m.v. overboeking van het gewenste
bedrag op postgironr.123686 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Spaarndam onder vermelding van 'SCHELLING' + uw specificatie. De aflevering zal geschieden in volgorde van
binnenkomst.
DE NETTO-OPBRENGST IS BESTEMD VOOR DE HOOGNODIGE REPARATIE:
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Hoogeveen
14-12-77: lezing door Mevr. Prof. Dr MaaskantKleibrink over Griekse cultusbeelden op antieke munten.
11-1-78: jaarvergadering en ev. veiling.

Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A 19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
NUMISMATISCHE KRINGEN
De adressen en telefoonnummers van de Kringsecretarissen en de dagen van bijeenkomst van de kringen, die
hieronder niet zijn vermeld omdat ze geen agenda of
andere berichten hebben ingezonden zijn vermeld in het
1ste nummer van deze jaargang op blz. 25. Het is de
bedoeling één maal per jaar deze adreslijst te publiceren.
Amsterdam
14-12-77: bijdragen eigen leden.
De Baronie Breda
15 december Ruilavond.
19 januari Numismatische kwis.
Alles in het gemeenschapshuis Doornbos, Abdijstraat 26,
Breda.
Groningen
Aanvulling adreslijst in nr. 1:
bijeenkomsten elke 3de vrijdag van de maand om 20 uur
in het wijkcentrum 'De Trefkoel', Zonnelaan 30,
Groningen. (Zaal 'De Steenbok').

^ ^ ^ ^

#

, /
# '

Jè

Oost-Nederland
29-11-77: onderlinge veiling.
31-1-78: bezoek aan het museum De Waag te Deventer.
28-2-78: lezing door Dr H. J. van der Wiel. Onderwerp
nog niet bekend.
maart 1978: veiling tezamen met de Kring Twente?
25-4-78: korte voordrachten door onze leden.
Utrecht

23-11-77: lezing door Ds J. A. de Vor. Onderwerp:
Munten van de Utrechtse Bis.schoppen.
14-12-77: Causerie en veiling door de Heer J. Schulman.
Kon. Ned. Genootscliap voor Munt- en Penningl<unde
Van 10-15 september 1979 zal in Bern het 9e internationale numismaten-congres plaatsvinden. Het thema van
dit congres zal zijn: de numismatiek in het kader van de
historische wetenschappen. De aandacht zal speciaal
worden gericht op de volgende onderwerpen:
munten en economische geschiedenis.
munten als historisch document.
munten en kunstgeschiedenis.
munt-techniek.
Nadere inlichtingen over dit congres zijn te verkrijgen bij
de secretaris van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde, de heer P. J. Soetens,
Oudheusdenstraat 22 te Badhoevendorp, en bij het
Koninklijk Penningkabinet, Zeestraat 71b te Den Haag.

Wij bieden U:

Grote voorraad Nederland
Hoge kwaliteit.
Prijslijst (gratis)
Muntfotografie.

Inkoop
Verkoop
Opdrachten
Taxatie

T.M. BOSMA, SIRIUSSTRAAT 132. HOORN (N.-H.) - TEL. 02290-1 6824

ARGENT INTERNATIONAL B.V.
VOORSTRAAT 14 - UTRECHT
TEL. 030-312975 & 316740
Gouden, zilveren en alle andere munten Nederland zowel als internationaal,
bankbiljetten.
Voor Nederlandse postzegels onze onderafdeling TRAIECTUM tel. 030-318075.
Gratis toezending prijslijsten op aanvraag.
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HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.
Herengracht 434-440
Amsterdam (C)

UNIEKE MUNTENVERKOOP
ZATERDAG 28 J A N U A R I 1978 VAN 10.00 TOT 16.00 UUR.

De Hollandse Bank-Unie nodigt u uit voor een bezoek aan een exclusieve
muntenverkoop op

Aangeboden zal worden:
• Een vrijwel complete verzameling niet-gouden koninkrijksmunten, waarvan
vele in de kwaliteit 'P' en 'FDC'.
• Een groot aantal provinciale munten, waaronder zeer zeldzame exemplaren
• Een collectie prachtige zilveren en bronzen munten van het Romeinse
keizerrijk
• Binnen- en Buitenlandse gouden munten

De verkoop vindt plaats in het kantoor van de Hollandsche Bank-Unie N.V., Herengracht 434-440 te Amsterdam.
(Vanaf Centraal Station te tiereiken met tramlijnen 1 en 2; halte Koningsplein/Herengracht.)
Indien u onze muntenboekjes niet regelmatig ontvangt, zullen wij u op verzoek t.z.t.
gaarne onze speciale prijslijst van 28 januari 1978 toezenden.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
JUBILEUMPENNING Nierstichting Nederland
Gelimiteerde, genummerde uitgave
(Öiuitingsdatum onherroepeiijk 31 december 1977).
Afmeting: 22,5 en 50 mm
Modelieur: Wiiiem Vis.
Prijzen:
ca 7 gram, 22,5 mm / 250,—
nr 1 21,6 krt goud,
ca 6 gram, 22,5 mm / 38,50
nr 2 steriing silver,
50 mm f 27,50
nr 3 gepatineerd brons,
22,5 mm f 66,50
nr 4 14-krt gouden muntrand
22,5 mm f 22,60
nr 5 zilveren muntrand
De prijzen zijn inclusief 18% BTW, verpakkings- en verzendkosten. Alle penningen worden genummerd.
Bij de gouden en zilveren exemplaren wordt een waarborgcertificaat gevoegd.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door storting of overschrijving van bovenvermeld(e) bedrag(en) en onder vermelding van nummer(s) en het gewenste
aantal en afleveradres, op bankrekeningnr. 540282952 van de Algemene Bank Nederland te Amsterdam (gironr. 8269)
ten name van 'Penningactie 10 jaar Nier Stichting' of door storting aan een der kassen van de Algemene Bank
Nederland-kantoren. Na ongeveer drie weken ontvangt u het bestelde thuis.

ABRAHAM PENNING
Modelieur: Niels Steenbergen.
A f m e t i n g 50 mnn.
De prijs van deze fraaie g i e t p e n n i n g i n c l u s i e f d o o s j e , 1 8 % B T W , verpal<kings- en v e r z e n d k o s t e n Is
/ 70, — .

WIJZE VAN BESTELLEN:
Door storting van bovenvermeld bedrag op girorekening 53764 ten name van de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te
Voorschoten, onder vermelding van nr. 644, het gewenste aantal en het afleveradres. Na ongeveer drie weken ontvangt men het bestelde thuis.

ALBERT SCHWEITZERPENNING

A'NN MAN NUR;
ELllPLiZIERENt
N'DEMMANI

^iliMf

Herinneringspenning.
Modelieur: Willem Vis.
A f m e t i n g : 22,5 m m .
Zilver; ^ 3 8 , 5 0 .

WIJZE VAN BESTELLEN:
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van t 38,50 op bankrekening nr. 56.63.33.333 bij de
Algemene Bank Nederland te Leiden.

N.B.
Bij betaling s.v.p. nauwkeurig letten op juiste giro- of rekeningnummer
dragen gedeelte van de opbrengst
aan diverse
stichtingen.

Voorschoten, november 1977
Prijswijzigingen voorbehouden.

in verband

met tiet af te

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten
Tel. 01717-4500, t s t . 30
Telex nr. 34184 D C W K B

munt- en penningkundig nieuws
december 1977
Ifejaaiflang nr^ 10

NUMISMAAT

SEDERT 1880
MONNAIES - MEDAILLES - LIVRES NUMISMATIQUES - VENTES PUBLIQUES ARCHEOLOGIE

MUNTEN - PENNINGEN NUMISMATISCHE
BOEKEN - VEILINGEN - OUDHEDEN

ues Schuimen B^U
/

Keizersgracht 448
Telefoon (020) 23 33 80 - 24 77 21

Amsterdam
Postgiro9922

Munt- en penningkundig
nieuws, Numismatisch
maandblad voor Nederland
en België.
Publikatie van het Kon. Ned.
Genootschap voor IVIunt- en
Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst.
De Beeldenaar is een voortzetting van 'De Geuzenpenning' en 'De Florijn'.

Penningen van André Galtié
Kopergeld van de 4e eeu w
De Stuiver 1966 van Suriname
Bestrijding van valse munters en eerste schroefpers in Leiden..
Tetradrachme Alexander de Grote
Kon. Wllhelmina in Londen
Nieuwe uitgaven
Boeken en tijdschriften
Actualiteiten
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Penningen
van
André Galtié
door M. L. S. Vinkenborg-ten Cate
Behalve, natuurlijk, van de 'Vereniging voor Penningkunst' hier te
lande, zijn we óók lid van 'Ie Club franpais de la médaille' al direct
van de oprichting in 1963 af. Frankrijk heeft uitstekende medailleurs,
maar het was vreemd; toen mijn man en ik een keuze wilden maken uit
de grote collectie franse penningen, bleek dat de werken van één
medailleur ons wel in het bijzonder aantrokken en deze man heet
André Galtié.
Hij is geboren in 1908, kreeg zijn technische opleiding aan de Ecole
Boulle (genoemd naar de meubelmaker van Louis XIV). Vervolgens
was hij leerling van Patey en Dropsy aan de école Nationale supérieure
des Beaux-Arts in parijs. Ook studeerde hij aan andere instellingen.
Later is hij leraar geworden aan die zelfde school Charles Boulle en hij
heeft veel graveurs opgeleid, die thans aan de monnaie, de franse
Munt werkzaam zijn.
Galtié heeft een grandioze zeggingskracht en is zó veelzijdig dat je
nauwelijks van een typisch eigen stijl kunt spreken.
In de oorlog is Galtié ondergedoken geweest in Bretagne, op het ïle
d'ouessant. Daar heeft hij ook penningen aan gewijd. De sterkste,
meest aangrijpende penningen zijn die van 1940-45. De 'Fusilé'
bijvoorbeeld is prachtig in al zijn ellende. We zien een slachtoffer
gebonden aan een paal, doorzeefd door kogels. De wegmarcheren.ie
Duitsers in hun lange leren jassen vormen met die paal een kruis.
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Minder bekend is de penning van Robert Desnos
(1900-45), een redacteur van de Paris Soir,
die verzetsverzen maakte en ze onder
pseudoniem, clandestien liet verschijnen.
In 1944 is hij opgepakt en naar Auschwitz
getransporteerd.
Galtié maakte op hem een penning. Het slachtoffer (ongeveer vermorzeld door een enorm hakenkruis) richt zich in uiterste krachtsinspanning op;
zijn linkerhand rust op het prikkeldraad, de sterk
verlengde rechter maakt het 'V'-teken tegen het
vogeltje in de vrije lucht. Aan de poort van de
Dood legt hij nog getuigenis af van zijn vertrouwen in de zaak waarvoor hij zijn leven geeft.
Keerzijde: Uit het lichaam van de schrijver bloeit
een gestyleerde boom op. Elke tak onderstreept de
titel van een gedicht. (Desnos heeft de bevrijding

door de Russen nog gehaald, maar korte tijd
daarna is hij toch door uitputting overleden).
Een heel bekende penning, die haast naar elke
tentoonstelling is gestuurd om de franse penningkunst te vertegenwoordigen, is die op H. Toulouse
Lautrec. We kennen diens levensgeschiedenis:
Toulouse Lautrec, een zoon van een oud-adellijke
familie uit Zuid-Frankrijk, kreupel geworden door
een ongeval in zijn jeugd, gaat met zijn moeder
voor zijn opvoeding naar Parijs, maar voelt zich

Rectificatie
In het artikel over Primitief en gemunt géld in
Ethiopië en Eritrea in het november-nummer zijn
helaas enkele storende fouten geslopen.
1. pag. 6: (midden rechts) de kroning van keizer
Menelik II vond plaats in 1889, niet in 1899;
2. op de omslag is niet type I van Menelik II afgebeeld, maar type II (1897-1915);
de afbeelding op pag. 7 is van type I
(1894-1896);
3. pag 8: in de voetnoot moet i.p.v. bejira gelezen
worden: hejira.

aangetrokken door de zelfkant van het leven;
bezoekt nachtclubs, cabaret, kroegen. Tekent en
schildert raak en realistisch figuren uit die wereld.
Tegen het eind van zijn leven lijdt hij aan
vervolgingswaanzin. Hij stierf op 37-jarige
leeftijd.
Galtié begint steeds met zich in te leven in de
gedachten van de persoon die hij uit moet beelden
en probeert die plastisch weer te geven. Het portret
wordt een symbool. Hij geeft niet alleen de
gelijkenis, maar de weerspiegeling van het
dramatische leven: het hele wezen! We zien het
gekwelde gezicht van de schilder Toulouse Lautrec,
gevat in zijn zonnehoed. (Wat een vondst!)
(Zie omslag)

comité dat de opdracht voor de penningen had
gegeven. Toen heeft Galtié het veranderd. De
scènes uit de Moulin Rouge vergroot, de
vrouwenfiguur veranderd, en dat is goedgekeurd.
Dat was in 1951. Zouden de mensen er mi zo door
gechoqueerd zijn? De oorspronkelijke versie is
toch veel beter en origineler (en is later - in 1964 uitgegeven door Ie Club de la Médaille).
Galtié is een gelovig man. Hij heeft veel religieuze
penningen gemaakt en het is haast niet te geloven
dat bijvoorbeeld de 'VièrgeTladïeuse' van dezelfde
medailleur is als de verzetspenningen. Géén
zoetelijke afbeeldingen maar iets heel aparts. Ook
vormt de Madonna door het uitspreiden van haar
armen weer een kruis.

Op de keerzijde staat te lezen: Toulouse Lautrec
1864-1901. We zien een compositie van
afbeeldingen van taferelen uit de Moulin Rouge.
Alles overheerst door een jonge naakte
vrouwenfiguur. Als bijzonderheid kan ik erbij
vertellen dat deze keerzijde is afgekeurd door het

Hier hebt u een heel klein deel gezien van
veelzijdige werk van een heel bijzondere
kunstenaar: André Galtié.

MUNTENHANDEL J. MEVIUS
Uw adres voor:
MUNTEN, BANKBILJETTEN, OPBERGSYSTEMEN,
NUMISM. LITERATUUR, ABONNEMENTS-SYSTEEM,
NIEUWE BUITENLANDSE MUNTEN MET 10% KORTING,
DIVERSE PRIJSLIJSTEN OP AANVRAAG.

OOSTEINDE 161

VRIEZENVEEN

7940

TELEFOON 05499-1322
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Kopergeld van de 4e eeuw
door W. K. de Bruijn
5. De FIDES serie
A. Algemene gegevens
Fides, de godin die de plechtige beloften van trouw
symboliseert, verschijnt gedurende korte tijd op 2
series Folies, waarvan de eerste van 305-307 en de
tweede van 309-312 verschijnt. Hoewel beeldenaar
en ten dele ook tekst gelijk zijn, staan de beide
series los van elkaar. De bedoeling is wel dezelfde.
Tekst en afbeelding leggen de nadruk op de trouw
dan wel de betrouwbaarheid van het leger. Beide
emissies komen van slechts 2 muntplaatsen voor,
die echter niet dezelfde zijn, zodat van 4
muntplaatsen Fidesmunten bekend zijn.
De Folies van de eerste emissie zijn alle ongereduceerd en wegen van S'/i tot 10'/2 gram. Die van de
latere emissie zijn van de 2e reductie en variëren
tussen S'A en 6% gram.
Dat kort na de abdicatie van Diocletianus en
Maximianus in de Noord-Italiaanse muntplaatsen
de Fides munten geslagen zijn is volgens Carson
(RIC) een indicatie dat een wisseling van vorsten
(na de abdicatie) geen konsekwenties had voor de
militaire trouw. De betekenis van de tweede
emissie is iets gemakkelijker te begrijpen,
aangezien die geheel voor rekening van Maxentius
komt. Deze was de zoon van Maximianus en hij
voelde zich bij de keizersbenoemingen gepasseerd.
Hij wierp zichzelf als zodanig op en heeft zich zo
- dus eigenlijk buiten de Tetrarchie staand -een
aantal jaren weten te handhaven, totdat
Constantinus I daar in 312 een eind aan maakte.
Hij beheerste in die jaren de Italiaanse muntplaatsen waartoe de muntslag op zijn naam
beperkt bleef. In zo'n dubbelzinnige positie is het
niet onbegrijpelijk, dat munten geslagen werden
die de trouw van het leger benadrukten.
In totaal vermeldt de R.l.C. 39 varianten. Met
inbegrip van de Atelier aanduidingen kan dit
aantal op 72 worden gebracht.

B. De Muntplaatsen
De eerste emissie vond plaats in Aquilea en
Ticinum. Deze emissie kent twee
beeldenaar-varianten namelijk Fides staand of
zittend en twee tekstvarianten die bij beide beeldenaars voorkomen. De Folies van Aquilea
vertonen alle vier de mogelijke combinaties, die
van Ticinum alleen de staande Fides met de korte
tekst. In Aquilea loopt de muntslag over 2, aan
tekens herkenbare, slagperioden. De 2e daarvan
kan nog weer verder verdeeld worden op grond
van mutaties in de Tetrarchie. Alle munten hebben
in de afsnede de letters AQ gevolgd door de atelier
letters (3 ateliers P.S.r.). De munten van de Ie
slagperiode hebben bovendien VI rechts in het
veld.

In Ticinum kunnen 5 slagperioden onderkend
worden. Alle munten hebben in de afsnede de
Atelier letter (3 ateliers P.S.T.) gevolgd door een
T. In de derde periode is tussen de beide letters een
liggende halve maan geplaatst. In het veld staat
resp. een stip, niets, niets, een A en een stip.
De tweede emissie is geslagen in Ostia en Roma,
beide in één slagperiode. De stukken van Ostia
hebben MOST gevolgd door de Atelier letter in de
afsnede (4 ateliers P.S.T.Q.), die van Roma de
letters RE gevolgd door de atelierletter (eveneens 4
ateliers waarvan alleen van P en Q munten bekend
zijn).
De verdeling van de muntplaatsen is als volgt:

Aquilea
Ticinum
Ostia
Roma
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Fides zittend Fides staand Totaal
7 (21)
16 (26)
23 (47)
10 (14)
10 (14)
5(9)
5 (9)
1 ( 2)
1 ( 2)
17 (35)
22 (37)
39 (72)

C. De Voorzijde
Zoals gebruikelijk is het merendeel der beeldenaars
van het type 'Hoofd met lauwerkrans naar rechts'
nl. 26 van de 39 (56 van de 72). De overige stukken
vertonen borstbeelden die overwegend naar hnks
zijn geplaatst. Deze naar links geplaatste borstbeelden dragen een kuras, een speer over de
schouder en een schild op de arm en 8 van de 9 (11
van de 12) bovendien een helm. Van de naar rechts
geplaatste borstbeelden zijn er 3 (3) met lauwerkrans, kuras en drapering, de vierde (1) is met
lauwerkrans, gekleed in de imperiale mantel en in
de handen resp. de arendscepter en een Victoria op
globe.
De stukken zijn geslagen op naam van 5 Augusti
waarvan een (Maximianus) als Senior Augustus,
als volgt verdeeld:
Fides Zittend Fides staand Totaal
Constantius I
Galerius
Severus II
Maximianus
Maxentius

4 (10)
9 (19)
3 ( 5)
1 ( 1)
17 (35)

-^ /nliji

Conslanfius

Ticinum

5
6
2
1
8

(8)
(11)
( 4)
( 1)
(13)

22 (37)

9
15
5
1
9

(18)
(30)
( 9)
( 1)
(14)

39 (72)

D. De Keerzijde
Zoals reeds vermeld komen er twee verschillende
beeldenaars voor: een zittende en een staande
Fides.
De zittende Fides is naar links geplaatst en heeft in
elke hand een militaire standaard. Deze beeldenaar
komt alleen in de eerste emissie voor. De staande
Fides is op de munten van de Ie emissie van voren
te zien, met het hoofd naar links, eveneens met een
standaard in elke hand. Op die van de 2e emissie
staat Fides naar hnks ook weer met de twee
standaarden.
De munten van de Ie emissie kennen twee omschriften, die bij beide beeldenaars voorkomen.
Het korte omschrift luidt FIDES MILITUM (de
trouw van het leger), het lange FIDES MILITUM
AUGG ET CAESS NN (de trouw van het leger
aan de augusti en de caesars). Dit laatste omschrift
is alleen bekend van de munten van Aquilea, het
eerste op die van beide muntplaatsen.
De stukken van de 2e emissie tonen 3 omschriften.
Het stuk van Roma heeft het bovengenoemde
korte omschrift. Op die van Ostia staat of FIDES
MILITUM AUG N (de trouw van het leger aan de
keizer) of AETERNITAS AUG N (eeuwigheid van
onze keizer), bij de laatste is de relatie met en de

4 fitllis

Conslanlius

Aguileia

A. G. VAN DER DUSSEN B.V.
Hondstraat 5, Maastricht
Tel.: 043-15119

Munten, Penningen, Eretekenen
en Numismatische Boeken
Prijslijsten Worden op verzoek toegezonden
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trouw van het leger alleen aangegeven via de
beeldenaar. Zoals reeds gezegd heeft deze emissie
speciaal betrekking op de keizer die de beide
muntplaatsen in handen had (Maxentius).

Fides zittend
Constantius I
Galerius
Severus II
Maxentius

C^
1-3
1-3

Per muntplaats
Aquilea-zittend
Aquilea-staand
Ticinum-zittend
Ostia-zittend
Roma-zittend

S

3- 7
3- 7
1- 3

2-6
Fides staand
Constantius I
Galerius
Severus II
Maximianus
Maxentius

C

C^

6-14
C
1- 2
3- 6
2- 4

R

R'

R'

R"

8- 12

S
2- 3
2- 4

R
1- 2
1- 1

17-35
R'

R'
1-1

R-

I- 1
2- 3

2-3

2-2

1-1

Totaal
5- 8
6-11
2- 4
1- 1
8-13

7-16

4- 7

5- 7

2-3

3-3

1-1

22-37

C
2- 6
6-12
4- 8
1- 4

S
1- 3
4- 7

R
2- 6
4- 5
6- 6

R^

R'

R''

1-1

1-1

1-2

2-2

1-1

Totaal
7-21
16-26
10-14
5- 9
1- 2

2-3

3-3

l-I

1- 2

2-6

Totaal
4-10
9-19
3- 5
1- 1

5- 9
2- 2
1- 1

1- 3

1- 4

C^
2-6

E. Zeldzaamheid en slotopmerkingen
De Fides munten zijn over het algemeen niet
zeldzaam en voor een deel zelfs algemeen. De
verdeling der gradering volgens de R.l.C. is als
volgt:

13-30

5-10

13-19

39-72

INKOOP EN VERKOOP VAN MUNTEN EN ZEGELS

Wij bieden u een ruime
sortering munt-benodigdheden o.a.:
Div. Munten-albums
Muntenhouders H.B.
Muntenkasten
Catalogi
Zojuist verschenen: Coins
of the World
/ 65,—

Wegens
personeelsgebrek, hebben wij niet op
alle aanbiedingen kunnen
reageren doch binnenkort
zult u van ons horen.
KLEINE NOORD 1 HOORN TELEFOON 0 2 2 9 0 17920

MUNTHANDEL H A B E T S
Munten
Penningen
Medailles

Mauritslaan 61-63
Geleen
Tel: 04494-47810
Aanbiedingslijsten sturen wij op verzoek gratis
Nederlands Leverancier Coinholders en accessoires

Boeken
Catalogi
Albums

De Stuiver 1966 van
Suriname
door J. Ley ten
Soms gebeurt er iets aardigs op de Munt te
Utrecht, waardoor er niet geheel bedoelde
varianten ontstaan in de afgeleverde munten.
Omdat de Munt geen mededeling doet van deze
varianten, is het de verzamelaar die deze varianten
mag opsporen. Vroeger kwam het wel vaker voor
dat de stempelstand wel eens anders werd of dat de
stand van een muntmeesterteken niet altijd
hetzelfde was.
In het voortreffelijke boek van J. Schulman over
'De Nederlandse Munten' zijn al deze varianten
keurig vermeld. Van iedere verzamelaar van 'Het
Koningrijk' of is het 'Koninkrijk' (zie de cent van
1901) mag dan ook verondersteld worden dat hij
(of zij) dit handboek bezit. Zo vindt men b.v.
onder nummer 348 een opsomming van de munten
met andere stempelstand en van het kwartje 1895
(no. 850) wordt vermeld dat er twee verschillende
standen van het muntmeesterteken zijn. Maar met
het steeds perfecter fabriceren van de munten
wordt de kans op variaties kleiner en des te
opvallender wordt het dan als in 1966 er kennelijk
een heleboel misgaat. Was er al iets aan de hand
met de cijfers van het jaartal op de Nederlandse
cent van dat jaar, zo bont als met de stuiver van
Suriname heeft de Munt het nog nooit gemaakt.
Allereerst bestaan er twee verschillende standen

van het munt- en muntmeester-teken, zie foto 1 en
2. De stand als op foto 1 is de normale stand en
die op foto 2 is de afwijking. Vooral aan de stand
van het visje is het verschil goed te zien, dat op
foto 2 veel schuiner staat. Op foto 3 is de
inmiddels algemeen bekende variant zonder munten meester-teken afgebeeld. Daarnaast bestaat dan
ook nog van het type op foto 1 nog een z.g.
medaille-slag, hetgeen inhoudt dat de keerzijde
van de munt bij omkeren niet zoals gebruikelijk op
zijn kop staat, maar recht op. In het totaal dus voor zover ik weet - vier varianten. Nu is het zeker
niet mijn bedoeling om iedereen aan te raden ook
al deze varianten in zijn verzameling op te nemen.
Naar mijn mening is voor een goede verzameling
één stuivertje, met het visje als meesterteken,
voldoende. Mijn bedoeling is alleen maar om te
laten zien dat er ook aan moderne munten iets te
ontdekken valt en dat de numismatiek begint, daar
waar de catalogus ophoudt.

Kunstwerke der Anttke
Münzen und Medaillen aller Zetten und Lander
Monatltche Pretsltsten
A uktionen
Fachltteratur

Münzen und Medaillen AG Basel
Malzgasse 25 / Postfach 875 / CH-4002 Basel

Mevius Numisbooks International B.V.
AMSTERDAM-1004, Sarphatistraat 91, telefoon 020-22.76.42
Postadres:
POSTBUS 40.391
AMSTERDAM-1005
Groothandels-catalogus
handelaren op aanvraag

Groothandel in numismatische
literatuur, albums e t c , uitgevers.
voor
verkrijgbaar
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Bestrijding van valse
munters en eerste schroefpers in Leiden

8. 18-7-1681. Arent Smeltzing heeft 20 stempeltjes
gesneden met de figuren van de duiten van de
geünieerde provincie van Holland, Zeeland,
Gelderland, Utrecht en Groningen en Friesland.

door W. F. V. Zegveld

Op 6-12-1696 geeft de Burgemeester aan 2 bodens
opdracht om alle winkeliers en anderen te
waarschuwen 'die gewoon zijn duyten te
ontfangen, dat sij van nu voortaen geen quaden of
verboden duyten zullen hebben te ontfangen, veel
min eenige pakkies met duyten, of iets te doen, dat
bij de laetste aflezingh op dat subject verboden is
of dat tegen de contraventeurs na den inhouden
van dien zal worden geprocedeert. De
commissarissen, borders, dekens en hoofdluyden
van de Veeren tegen morgen te ontbieden en aen te
zeggen, dat geen pakkies met duyten aen imand
zullen hebben te bestellen zonder alvorens den
Schout dezer Stede te hebben gewaerschout (en dat
geen schippers quade duyten voor de vragt zullen
mogen ontfangen) opdat de ordres en resolutien
daer tegen genomen zouden werden opgevolgt en
nagekomen.'

In het aug./sept. nummer van De Beeldenaar verscheen een artikel van de Heer Pol over een valse
munt en een valse munter. Dit bracht mij in
herinnering, dat het in verscheidene rekeningen
van Leidse zilversmeden wel eens voor kwam, dat
houten plaatjes gemaakt werden naar munten, die
kennelijk ook in vervalsingen circuleerden. Die
houten plaatjes dienden als cliché om in een
publicatie te laten zien over welke munt het ging.
in Chronologische volgorde vond ik de volgende
gegevens:
1. 12-12-1650. Claes Jans, wapensnijder, snijdt 2
stempels, de één van de Oldenburger florijn en
de ander van de Embder gulden.
(Ordonnantieboek R nr. 3768 bladzijde 250
verso)
2. 5-7-1656. Reinier Trap snijdt een kwade stuiver
in hout ten dienste van Burgemeesteren.
(T 3770 bladzijde 321^-322)
3. 5-3-1663. Reinier Trap snijdt in hout een zilveren rijder van Utrecht. (W 3772 blz. 125)
4. 14-3-1663. Reinier Trap snijdt in hout een zilveren rijder naar de munt van Utrecht.
Idem beide zijden van een rijksdaalder naar de
munt van Utrecht.
5. 14-3-1663. Arent Smeltzing snijdt 2 houten
plaatjes van de ducaten van Zeeland met de
datum 1660.
Idem 2 dito plaatjes met het wapen van
Kampen en als datum 1661.
6. 21-4-1666. Arent Smeltzing, Reinier Trap en
Willem Horenborstel snijden houten muntplaatjes tot verbod van eenige valse species
(X 3773 blz. 13)
7. 10-1-1675. Arent Smehzing snijdt 10 houten
plaatjes tot dienst voor het afzetten van de
kwade stuivers.
5-6-1675. Idem 2 houten plaatjes gesneden
dienende tot het afzetten van de gefigureerde
ducaton.
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Omdat in het artikel van de Heer Pol ook iets
gezegd wordt over het schroeven van penningen,
wil ik daar nog wat Leids wetenswaardigs aan toevoegen. In de afrekening over het maken van de
penning op het haardsteden geld 1667 (120 stuks
gouden penningen van Arent Smeltzing) komt ook
de aankoop voor van een schroefpers (ijzerpersje).
Deze wordt gemaakt door Aelbert Bartholomees
voor 220 gulden. De haardstedenpenning van 1667
is dus de eerste penning, die in Leiden geschroefd
wordt. Op 26 april 1668 schroeft Dirk van
Werkhoven 2 zilveren penninkjes om te zien of de
schutterspenning ook geschroefd zou kunnen
worden. Kennelijk gaat dit wel, mits de stempels
aangepast worden aan deze schroef methode.
Gezien de prijs van de stempels van 1669 worden
in dat jaar de schutterspenningen voor het eerst
geschroefd.
Later zou voor de eerste vroedschapspenning prijs
gevraagd worden voor een zwaardere pers. Een
ijzeren schroef zou gaan kosten 900 gulden en een
koperen 1400 gulden. Die aankoop is niet
doorgegaan.
Dat was ook niet nodig, omdat
vrijwel alle vroedschapspenningen in de loop van
de tijd gemaakt zijn in de munt van Dordrecht en
van Enkhuizen (Dirk Bosch).

Sommige mensen

betalen voor gouden en zilveren munten

over enige tijd

graag heel wat meer |

dan ze nu bij Van Lanschot kosten.

Munten van Van Lanschot. Een uitmuntend idee
voor beleggers en verzamelaars, die in deze tijd van inflatie
geïnteresseerd zijn in een betrouwbare belegging
die tegelijkertijd een fascinerende hobby is. Meer weten?
Vraag dan om toezending van onze uitvoerige
prijslijsten.Wij sturen u deze gratis toe!

F. van Lanschot

Hoge Steenweg 27-31,'s-Hertogenbosch, telefoon (U73) 153359.
's-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Nijmegen,
Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught.

Bankiers

II

Tetradrachme
Alexander de Grote

Het volk van Tarsus beschouwde de zittende
godheid als hun Ba'al, het volk van Babyion als
de god Bel-Marduk.

door J. C. van der Wis

Herakles ging in Phoenicië door voor de God
Melkart.
Hoewel de gelijkenis Alexander-Herakles nooit is
bewezen en aangenomen mag worden dat de
bevolking Alexander niet van gezicht kende,
meende men op grond van de traditie in Perzië in
Herakles Alexanders portret te zien.
De eerste echte vorstenportretten vinden we op
munten van Alexanders opvolgers Ptolemaeus,
Antiochus, Seleucus, e.a.

Tetradrachme van Alexander de Grote (336-323 v.
(Chr.). koning van Macedonië.
Griekse munten zijn er in rijke verscheidenheid
geslagen. Op de vroegste staan bijna altijd
voorwerpen, dieren of planten afgebeeld, op de
latere vinden we dikwijls goden en godinnen,
terwijl na de dood van Alexander de Grote in 323
V. Chr. de portretmunt in de Griekse Wereld zijn
intrede doet als gevolg van de fusie
Macedonië-Perzië, die een onder oosterse invloed
staande nieuwe visie met zich meebracht, waar
het portret uitstekend bij paste (vgl. de Perzische
koning op de dareiken).
Toen Alexander in 336 zijn vader Philippos
opvolgde en met de verovering van een enorm rijk
begon, zag hij het ook als zijn taak van dit
heterogene rijk een eenheid te maken. Hij was de
grote verbreider van de Griekse kuituur over het
gehele Midden-Oosten tot aan India toe. Met hem
begint een keerpunt in de kultuurhistorie, de
Hellenistische tijd.
Op het gebied van het muntwezen trachtte hij
eveneens eenheid in zijn rijk te brengen. Hij
voerde een munt van Attische standaard in met op
de voorzijde de grootste van alle helden, Herakles,
de legendarische voorvader van de Macedonische
koningen, gehuld in een leeuwenhuid. Op de
keerzijde zit Zeus, de vader van goden en mensen,
op een troon.
Tijdens zijn veldtocht opende Alexander vele
nieuwe munthuizen, waar o.a. munten van dit type
werden geslagen. De beeldenaars van deze
Macedonische munten konden in de gehele
Griekse Wereld geaccepteerd worden, terwijl het
Oosten er een eigen interpretatie aan kon geven.

Ook dit betekende een keerpunt; een keerpunt in
de geschiedenis van de munt. Het tijdperk van de
portretmunt had zijn intrede gedaan.
De tetradrachme, die bijgaand is afgebeeld, is
afkomstig uit een vondst, die begin 1965 is gedaan
ten Zuiden van Ephese. Zoals zovele vondsten is
deze niet opgenomen in de 'Inventory of Greek
Coin Hoards', 1973. De vondst bestond uit ca 30
munten, waarschijnlijk een restant van een groter
depot. Behalve een didrachme van Pixodarus
(satraap van Caria, 340-334 v. C.) bevatte de
vondst uitsluitend tetradrachmen van Alexander,
die geslagen waren in Cilicia, Caria, Aradus en
enkele andere onzekere (althans toen nog niet
bekende) muntplaatsen in Klein-Azië.
Onze tetradrachme is geslagen in Cilicia, getuige
de op de keerzijde aangebrachte symbolen
'voetenbankje' en 'ploegschaar'.
Toen een in Izmir gelegerde Amerikaanse
NAVO-officier, zelf muntenverzamelaar, deze
vondst ging opkopen, had nog een minder
aangename gebeurtenis plaats. In de auto zat zijn
vriend naast hem, terwijl zijn zoontje achterin zat,
waar de officier, zoals altijd, zijn geladen stengun
had neergelegd. Op een gegeven ogenblik heeft het
zoontje de trekker overgehaald en trof een kogel
de officier in de rug. Het was alleen te danken aan
de bijzondere tegenwoordigheid van geest van zijn
vriend, dat alles nog goed is afgelopen. De auto,
die gelukkig geen al te grote snelheid had, kon
door hem tot stilstand worden gebracht en hij
heeft de gewonde met behulp van een even later
passerende automobilist direkt naar een ziekenhuis
vervoerd. Onnodig te zeggen, dat de NAVOofficier zijn les geleerd had en zijn roekeloosheid
betreurde.
Zo heeft deze tetradrachme, die in een turbulente
tijd vol wapengekletter aan de grond werd
toevertrouwd, ca 22 eeuwen later wederom iets van
wapengeweld mee mogen maken.
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Zoekt u dit soort munten?
1. Karshapana, munt uit zilverplaat geknipt
en geslagen met vijf afzonderlijke stempels.
Nanda-dynastie van Magadfia, ca. 364324v. Chr.
The Amaravati hoard of silver punchmarked coins type IV.VIM.F.2

2. 1 cash (geslagen) van de Chinese keizer
Kuang Hsu (1875-1908), geslagen in
Kiang Nan.
Standard Catalog of World Coins pag. 253

3.

Ragusa(Dubrovnik)
1V2 ducaat (tallero)
zilver, 1744 flft

4. Cilicisch Armenië.
Tram, geslagen door Levon I, 1123-1141

Op verzoek zenden wij gaarne prijslijsten toe, ook
van westerse munten, zowel antiek als modern, en
van munten van het koninkrijk.

Muntenhandel Dr. R. van Slageren
Arke Noachstraat 3 a
Arnhem
Tel. 085-452713
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MUNTHANDEL

BATAVIA

Oranjelaan 10
Den Haag
Tel. 070-412537

Munten
Bankbiljetten
Primitief geld

Boeken
Catalogi
Albums

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur - Donderdagavond tot 21.00 uur.

Provinciaal
Holland leeuwendaalder 1589
D.831
zfr.
200
Holland drie gulden 1795
D.1146
zfr.
400
West-Friesland 3 gulden 1795
D.1147
zfr.+
550,
Zeeland zilveren dukaat 1757
D.976
zfr.
450,
Kampen 28 stuiver z.j.
D. 1113
zfr.
450,
Kampen 72 leeuwendaalder z.j
zfr.
1500,
D.887(RRR)
Willem 1
1 gulden
S. 278
25 Cf.
S. 297
10 Ct.
S.305
10 Cf.
S.307
5ct.
S.317
Willem II
272 gulden
8.513
10 Ct.
8.534
10 Cf.
S. 535
72 Cf.
8.540(8)
Willem III
272 gulden
8. 582 (S)
272 gulden
8. 587 (8)
272 gulden
8.595
72 gulden
8.626
25 Cf.
8. 639a(S)
10 Cf.
S. 664
10 Cf.
8.665

1840

zfr./pr.

750,

1826B

zfr.

150,

1825U

pr.

300,

1827U

pr.

200,

1827U

fdc.

325,

1846

zfr./pr.

350,

1848

fdc.

450,

1849

pr.

335,

1846

fdc.

200,

1856

zfr.

400,

1861

zfr.

500,

1869

zfr./pr.

125,

1859

Pi".

300,

1890

zfr.

800,

1889

fdc.

225,

1890

pr.

185,

5 Cf.
1853
S. 667(RR)
5ct.
1868
8.672
5ct.
1887
8.676
272 ct.
1883
8.682(8)
272 Cf,
1890
S, 684a
1 Cf.
1861
8.686
1 ct.
1870
8.690
72 ct.
1851
8. 704
72 ct.
1852
S. 705
72 Cf.
1861
8. 711
72 ct.
1883
8. 725 (S)

zfr.

1400

pr.

200

pr.

225

fr.

85

pr.

85

pr.

125

fdc.

125

fdc.

125

zfr.

140

pr.

125

zfr.

300

Nederland 5 Oost Indië
72 stuiver 1644
zfr.
8ctio. 18(8)
1 ropy
1765
zfr.
Scfio 457g (R)
zwaantjesc uit 1836 fdc.
8cfio. 659a

750,
175,
150,

Ceylon
4% stuiver
8cfio. 1295c (RRR)
2 stuiver 1783
8cfio. 1334d(S)
1 stuiver
1793
8cho. 1306b (RR)
Suriname
4 duiten
1679
Scho.1434c(R)
1 duif
1764
Scho. 1437
Curaqao

zfr.

750,

zfr./pr.

325,

zfr.

110,

zfr.

1000,

fdc.

450,

driekanfje ±1815) 2fr.
Scho. 1371 (8)
1 reaal
1821
zfr +
Scho.1389c
1 gulden 1944d zfr./pr.
Scho.1396

425,
900,
100,

Geachte abonnees

Het abonnementsgeld voor 1978 wordt met
f3, — verhoogd tot f23, — per jaar.
Wij menen deze prijsverhoging te kunnen
rechtvaardigen door te wijzen op de, in
vergelijking met de oorspronkelijk geplande
24pagina's, sterk toegenomen gemiddelde
omvang van De Beeldenaar.
De uitgever

350 JAAR HERVORMDE KERK
TESPAARNDAM
Voor deze gelegenheid
zijn er gedenkmunten geslagen bij 'sRijks Munt.
Deze zijn voorzien van munt- en muntmeesterteken.

Onderstaande hoeveelheden zijn gemaakt; er komen geen naslagen.
Goud proof like
Zilver proof like
Gupro Nikkel F.D.C.
Verder zijn van elk
munten 100 stuks
vaardigd. Complete
houdende 1 Goud +
Cupro Nikkel.

50 Schelling 150 st.
10 S c h e l l i n g - 1.500 st.
Va Schelling - 10.000 st.

van de drie
PROOF vercassette in1 Zilver + 1
Prijs f 325,—

-

prijs - ^ 235,—p.st.
prijs - f 30,—p.st.
prijs - /
5,—p.st.

Overige: Goud + Zilver + Cupro
Nikkel in cassette
^280,Goud + Zilver in cassette
/275,—
Goud of Zilver in cassette
resp. / 240,—en f 35,—
Verpakkings-en verzendkosten f 5,—

Deze munten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, d.m.v. overboeking van het gewenste
bedrag op postgironr.123686 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Spaarndam onder vermelding van 'SCHELLING' + uw specificatie. De aflevering zal geschieden in volgorde van
binnenkomst.
DE NETTO-OPBRENGST IS BESTEMD VOOR DE HOOGNODIGE RESTAURATIE

M unthandel

A J . V.U. D C r g
Den Haag

Hoefkade87
Munten
Penningen

In- en Verkoop van

Primitief geld
Bankpapier

Tel. 070-881095
Geopend dagelijks van 09.00 üur tot 18.00 uur.
's Maandags gesloten.
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een
betrouwbare
vesting r |

Een vesting van beton en onverwoestbaar,
niet inboorbaar Martin-Siemensstaal.
Gemaakt om uw kostbare, vaak onvervangbare postzegel- of muntenverzameling
en andere waardevolle goederen
te beschermen tegen brand en diefstal.
Zupa brandkasten zijn het afdoende
antwoord op de tegenwoordig steeds
vaker voorkomende berichten van verloren
gegane collecties die niet voldoende
beschermd waren.
Achter deze risicoloze wanden van beton
en staal zijn uw kostbaarheden veilig
opgeborgen.

Andere modellen
Naast de afgebeelde kast kunnen wij nog
grotere en kleinere modellen leveren.
Al vanaf f 995.-.
Van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 5 uur
kunt u zelf bekijken wat voor u de meest
geschikte 'vesting' is.

SQUI^I

KADIJKSPLEIN 1
PAKHUIS 48
AMSTERDAM-C
TEL. 020
267873,274510

Kon. Wilhelmina in
Londen
door Dr. A. J. Bemolt van Loghum Slaterus
Onlangs zag ik een zeer zeldzame penning, die
herinnert aan het bezoek dat Kon. Wilhelmina in
1895 aan de munt in Londen bracht. In feite is de
penning, vermeld bij Zwierzina in zijn boek
'Nederlandsche Penningen' onder nr. 1153, een
crown met op de vz het gewone borstbeeld van
Kon. Victoria en het gebruikelijke omschrift. De
kz heeft, tussen een lauwer- en eikenkrans, een
geslagen opschrift: HM - THE QUEEN - OF HOLLAND sic! - VISITED - THE ROYAL
MINT - 9 MAY 1895. Over dit bezoek zijn enige
aardige bijzonderheden te vermelden. Kon.
Wilhelmina was vergezeld door haar Moeder Kon.
Emma. De beide vorstinnen reisden semi incognito
onder de titel Gravinnen van Buren. Toch gingen
zeven leden van de hofhouding mee. Het vertrek
uit Vlissingen was officieel. Het schip waarop zij
reisden was 'De Valk'. Twee schepen begeleidden
dit vaartuig, de Hr. MS. 'Atjeh' en de 'Sans
Pareil'. Omdat deze reis een instructief karakter
moest dragen was Prof. J. L. Kramer uit Utrecht
vooruit gereisd om aan Wilhelmina de Griekse en
Romeinse oudheden in het Brits Museum te laten
zien en te verklaren. Wilhelmina, nog geen 15 jaar,
was weinig geboeid. Veel interessanter vond zij het
Londense straatverkeer met zijn bussen, het
aflossen van de wacht, het Londense voorjaar e.d.
De beide vorstinnen logeerden in het Brownshotel
dicht bij Piccadilly. Daar bereikte hen een
uitnodiging van Kon. Victoria om een bezoek te
komen brengen aan Windsor. Waarschijnlijk niet
geheel naar de zin van Kon. Emma, want nu moest
men het incognito, waar Victoria niet van hield,
opheffen. Victoria liet de vorstinnen halen met een
vierspan van schimmels, voorrijders en nog 150
man van de Life Guards. Victoria, de oudste
koningin van Europa, was bijzonder ingenomen
met de jongste koningin. In haar dagboek schreef
zij dat zij Wilhelmina met haar lange haren heel
mooi vond, dat zij goede manieren had, intelligent
scheen en zeer goed Engels sprak. Zij stelde alles in
het werk om Wilhelmina genoegen te doen. Nu
wilde deze zo heel graag een van de grote officiële
ontvangsten door Victoria mee maken. Maar dat
ging nu juist niet. De etiquette, waar Victoria zo
streng de hand aan hield, verbood dit. Een grote
teleurstelling voor Wilhelmina. Tenslotte vond
men een oplossing. In de grote zaal naast de
ontvangstzaal plaatste men spiegels en wel zo dat
de jonge koningin van het schitterende schouwspel
kon genieten zonder er bij aanwezig te zijn en
zonder gezien te worden.

1945. Vijftig jaar later. Weer is Wilhelmina in
Londen maar nu onder geheel andere
omstandigheden. Uit ons land geweken bleef zij
haar taak als koningin uitoefenen. Vele
vluchtelingen uit ons land, Engelandvaarders,
heeft zij in haar huis, 'Oranjehaven', ontvangen,
toegesproken en bemoedigd en wel zodanig dat er
een hartelijk contact heeft bestaan tussen haar en

de vluchtelingen. Dit hebben de Engelandvaarders
nooit vergeten.
In september 1948 vierde zij haar vijftigjarig
jubileum, dat tevens haar afscheid was. Bij deze
gelegenheid hebben de oud-Engelandvaarders haar
een zilveren exemplaar aangeboden. Vz een afbeelding van het huis in Londen waar zij de
Nederlanders ontving. Op een lint leest men: Gij
zijt de schakel tussen hen die thuis bleven en mij,
juni 1942-nov. 1944. De kz draagt een opschrift:
AAN-DE MOEDER-VAN 'ORANJEHAVEN'
OPGEDRAGEN-DOOR-DE-OUD-ENGELAND
VAARDERS - TER GELEGENHEID - VAN HAAR GOUDEN - REGERINGSJUBILEUM 1898-1948. Daaronder gestileerde golven met de
letters K B V. De penning staat vermeld in het
boek van de Koninklijke Begeer 'Penningen 19351960' onder nr. 1776. De vervaardiger is J. Ph.
van Zegveld. Van deze penning bestaan een klein
aantal bronzen exemplaren.

TURKIJE:
5 Kurus 1976; aluminium;0 17 mm; 0,55 gram.
10 Kurus 1976; aluminium; 0 21 mm; 1,2 gram. 5
5 Lira 1976; ijzer-chroom (roestvrij staal);
0 32,6 mm; 11 gram.
Nieuwe serie FAO-munten ter gelegenheid van het
Jaar van het Kind. Aanvulling op de aankondiging
in 'De Beeldenaar' nr. 1, januari 1977, pag. 21.
(Afb. 5, 6, 7).
Rubriek verzorgd door J. C. van der Wis
BULGARIJE:
1 Lew 1976; brons; 0 27 mm; 8,3 gram.
2 Lewa 1976; koper-nikkel; 0 30 mm; 11 gram.
Herdenkingsmunten op de aprilopstand in 1876
tegen de Turkse overheersing.

VIETNAM:
1 Dong 1976; aluminium; 0 27 mm; 2,8 gram.5
5 Xu z.j.; aluminium; 0 23 mm; 1,5 gram;
centrale doorboring.
Eerste nieuwe munten van een verenigd Vietnam.

MALEISIË:
IRinggit 1977; koper-nikkel; 0 33,4 mm; 15 gram.
Herdenkingsmunt op de negende
Zuidoostaziatische Spelen, die dit jaar in de
Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn
gehouden. (Afb. 3).

PAKISTAN:
50 Paisa 1976; koper-nikkel; 0 24 mm; 5 gram.
Herdenkingsmunt op de 100-ste geboortedag van
de stichter van de staat Pakistan, Mohammed Ali
Jinnah. (Afb. 4).

ZWEDEN:
50 Kronor 1976; zilver 925/1000; 0 36 mm; 26,9
gram.
Herdenkingsmunt op het huwelijk van koning
Carl XVI Gustaf met Silvia Sommerlath op 19
juni 1976. Deze munt werd eerst uitgegeven op 16
juni 1977. (Afb. 10).

Boeken
C. H. V. Sutherland.
The Emperor and the Coinage. Jutio-Claudian Studies,
London, 1976
De regeringsperiode van de keizers Augustus tot en met
Nero is niet alleen uit historisch oogpunt van het grootste
belang, maar ook op numismatisch gebied hebben zich in
deze eeuw (ca. 31 V.C.-68 n.C.) belangrijke ontwikkelingen voorgedaan.
Sutherland, inmiddels gepensioneerd als beheerder van
de Heberden Coin Room in Oxford, heeft veel van de
problemen die de Juhsch-Claudische muntslag te bieden
heeft, in dit boek samengevat. De titel wijst duidelijk op
de twee uitgangspunten, welke de auteur zich heeft gekozen: de positie die de keizer in de muntproductie van het
romeinse rijk heeft ingenomen en anderzijds de gegevens
die de munten zelf kunnen opleveren.
In een eerste hoofdstuk gaat de auteur na wie voor de
grote variëteit aan munten in de tijd van keizer Augustus
verantwoordelijk is. Of het nu gaat om 'officiële rijksuitgiften' te Rome geslagen, of om de munten van allerlei
coloniae en municipia in het rijk, alles wijst op de
controle van de keizer, in wiens handen alle lijnen tenslotte samenkomen. Zelfs de kleine koperstukken, die
door de lokale, niet-romeinse bevolking in soms veraf
gelegen delen van het romeinse rijk werden vervaardigd,
tonen door een portret of door een opschrift, dat de
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor die munt bij de
keizer berust.
Hoe uit deze veelheid van muntplaatsen geleidelijk de
muntproductie wordt gecentraliseerd in enkele grote
muntplaatsen (Rome, Lyon, Caesarea in Cappadocia,
Alexandria in Egypte en Antiochia in Syria) is het onderwerp van de twee volgende hoofdstukken. Nadat enige
is besteed aan de omvang van de muntslag, de
verhoudingen zoals die tussen de verschillende denominaties in de geldcirculatie bestonden - geïllustreerd met
vondsten uit Pompei en uit enkele andere plaatsen in het
romeinse rijk - komt de keuze van de voorstellingen op
de munten uitvoerig ter sprake. Voor wat betreft de zo
moeilijk te interpreteren letters S . C , die hetzij groot,
hetzij klein op talloze koperen munten zijn aan te
treffen, worden enkele suggesties gedaan, zonder dat het
probleem daarmee definitiefis opgelost.
Bij de keuze van de muntvoorstellingen blijkt duidelijk
de grote invloed die de keizer op de muntslag kon
uitoefenen en ook inderdaad heeft uitgeoefend. Het
verschil tussen de voorstellingen op gouden en zilveren
munten enerzijds, op koperen en bronzen munten anderzijds, springt direct in het oog. Deze strikte scheiding
wordt verklaarbaar, wanneer men bedenkt, dat de
gouden en zilveren munten bestemd waren voor circulatie
in een geheel andere kring dan de koperen denominaties.
Voor het kopergeld valt de keuze op eenvoudige, voor
iedereen te begrijpen voorstellingen, op de gouden en
zilveren stukken vinden moeilijker te duiden themata een

plaats.
Een hoofdstuk over de gewichtsstandaard waarop de verschillende munten waren gebaseerd, besluit dit met vele
afbeeldingen geïllustreerde boek.
Sutherlands boek biedt een zeer goed overzicht van de
huidige stand van zaken in de bestudering van de Augusteïsche muntslag. Het is in een bijzonder prettige stijl
geschreven en ik zou het sterk willen aanbevelen aan eenieder die zich voor het leven in de romeinse oudheid
interesseert.
J. v. d. Vin
Tyll Kroha: Lexikon der Numismatik. Gülersloh, 1977.
Prijs DM. 59, —. Uitgever: Bertelsmann Lexikon- Verlag,
Postfach 5555, D-4830 Gütersloh 1.
Dit numismatische woordenboek, alfabetisch geordend
en rijk geïllustreerd, bevat alles, wat voor de (Duitse)
munten verzamelaar de moeite waard is om te weten. Hij
kan daartoe beschikken over ruim 500 pagina's met meer
dan 3000 trefwoorden en 8590 kwalitatief goede
illustraties.
Talrijke munten uit de gehele wereld en uit alle tijden,
muntsoorten en geldvormen, technieken en ontwikkeling
van de muntslag, geldhistorie en muntrecht zijn, naast
vele rand- en specialistische gebieden, slechts enkele
onderwerpen uit dit boek.
Het zwaartepunt ligt bij de weergave van de algemene
historische samenhang, zonder hetwelk de geschiedenis
van het muntwezen niet zinvol behandeld kan worden.
Zo vind men in dit lexicon ook vele artikelen over
landen, rijken, steden en dynastieën met een eigen
muntslag, alsmede over mumheren, -autoriteiten,
-hervormers, -meesters, -vervalsers en medailleurs en
over verzamelaars en wetenschappelijk geschoolde
numismaten die zich een plaats in de geschiedenis der
numismatiek hebben verworven.
Binnen het raamwerk van omvangrijke bijdragen is het
mogelijk een goed inzicht te krijgen in verzamelgebieden,
ontwikkelingsperioden en opeenvolgende tijdperken.
Artikelen met betrekking tot de mythologie, de légendenwereld, de symboliek, de kultuurgeschiedenis en
maatschappijontwikkeling zijn voor de verzamelaar
bijzonder nuttig; hierin wordt de onderlinge samenhang,
ook van ver uit elkaar liggende onderwerpen,
verduidelijkt en aanschouwelijk gemaakt.
De tekst is vakkundig samengesteld en voor een ieder
goed te begrijpen.
Ondanks het bestaan van diverse numismatische naslagwerken heeft dit boek zo'n eigen en aan deze tijd
aangepast karakter, dat het een aanwinst in de veelheid
van numismatische literatuur genoemd mag worden. Een
praktische hulp voor iedere muntenverzamelaar.
J. C. van der Wis
Schrijver niet genoemd: Münze auf Brief marken - 1.
Europa. Berlijn, 1972. Deel 18 in de reeks 'Die Münze'.
Prijs incl. BTW f4,75.
Interessante catalogus van postzegels met afbeeldingen
van munten erop, onder vermelding van de
frankeerwaarden en de hoedanigheid van de afgebeelde
munten. Alle zegels zijn afgebeeld.
Waar er onder muntenverzamelaars ook velen zijn, die
postzegels verzamelen, kan deze catalogus een eerste
aanzet zijn voor de aanleg van een gecombineerde
munten-postzegelcollectie.
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Wolf Muetler-Reichau: Windjammer-Parade (auf den
Meeren zu Hause auf Münzen verewigt). Berlijn, 1971.
Prijs incl. BTW f 5,—.

Frovin Sieg: Siegs Mónlkatalog 1978 Norden 1808-1977.
Ulbjerggl. Skole. 1977. Negende druk. Prijs f 16,80
excl. BTW.

Het verzamelen van munten met afbeeldingen van
schepen noemt men 'numisnautiek'. Dit boekje bevat een
keur van munten met zeilschepen erop, alsmede een
beschrijving van de munten en de historische achtergrond
tot de beeldenaars.
Ook dit is een aardig boekje om als leidraad te dienen
voor een thematische muntenverzameling.
Bovenstaande boekjes worden in de Benelux door
Mevius Numisbooks Int. B.V. geïmporteerd.
J. C. van der Wis

Behorend tot de categorie der betere catalogi beschrijft
Siegs Méntkatalog de munten van Denemarken
(1808-heden), Deens West-Indië (1740-1913), Far Oer,
Groenland (1926-1964), IJsland (1922-heden),
Noorwegen (1808-heden), Zweden (1809-heden) en
Finland (1864-hedcn) met o.a. historische
kanttekeningen, een lijst van muntmeesters en de door
hen gebruikte initialen, een goede uitleg bij de kwaliteitsindeling, jaartallenreeksen, oplagecijfers, muntmetalen,
zeldzaamheidsaanduidingen, prijsindicaties, etc.
Alle munttypen zijn d.m.v. kwalitatief goede foto's
afgebeeld, terwijl de tekstgedeelten voorzien zijn van een
samenvatting in het Engels.

Oude munten uit Groningen en Ommelanden, uitg.
Muntenhandel Groningiana, 1977, Groningen.
Prijs f 9,75.
Onder deze titel worden 3 herdrukken gebracht uit de
Groninger Volksalmanak nl.
1. Mr. H. O. Feith - Groningsche Stads- en Provinciale
Munt (uit 1844/1845 56 blz.).
2. Dr. G. Acker Stratingh - Selwerda Munt (uit 1851
19 blz.).
3. Mr. T. P. Tresling - .ICK.KICK.NOCH.INT. (1838
13 blz.). Dit is bedoeld als een toegift en gaat over de
oude Kijk-in-'t-Jatstraat te Groningen.

Hoewel aangenomen mag worden dat sinds de oorspronkelijke publicatie van deze artikelen wel de nodige
nieuwe en aanvullende gegevens over de Groninger
muntslag bekend zijn geworden willen wij de uitgever
toch feliciteren met een originele gedachte om deze oude
publicaties aan de vergetelheid te ontrukken. Vele
verzamelaars zullen met genoegen dit kleine handzame er
goed geïllustreerde boekje ter hand nemen, en er
ongetwijfeld dingen in ontdekken die zij nog niet wisten.
Van harte aanbevolen.
W. K. de Bruijn

Western Publishing Company, Inc. kondigt de uitgifte
(binnenkort) aan van de 'OFFICIAL ANA GRADING
STANDARDS FOR UNITED STATES COINS' in welke
uitgifte de American Numismatic Association dus voor
het eerst officiële normen zal voorschrijven volgens
dewelke men munten op kwaliteit moet waarderen. De
prijs zal ca $6.— bedragen. Het zal ongetwijfeld
interessant zijn te zien hoe men dit heeft aangepakt.

Tijdschriften
2. Antieke munten (vervolg)
O'Reilly, D., Maximian's Bagaudae campaign of 286
A.D., Journal of the Society of Ancient Numismatics,
Vol. VIII, p. 42-46, 52.
3. Middeleeuwen.
Berghaus, P., Das deutsche Münzwesen zur Zeit der
Wikinger, Numismalisches Nachrichtenblatt, 1977, p.
129-130.
Hoffman-Heyden, J., Die bronze-Münzen der
Turkomanen im 12. und 13. Jahrhundert,
Geldgeschichlliche Nachrichten, 1977, p. 172-179.
Duplessy, J., Trésor de doubles gros vierlander de
Philippe le Bon, découvert a Rethonvillers (Somme),
Cercle d'études numismatiques, 1977, p. 25-26.
Linecar, H., British commemorative coins. The
numismatic circular, 1977, p. 250-251.
4. Latere tijd.
Bar, M., A propos d'un billet de confiance liégois de
l'époque de la revolution franpaise, Cercle d'études
numismatiques, \911, p. 26-40.
Ilisch, P., Die MUnzpragung in Munster unter Bischof
Maximilian Friedrich (1762-1784), Geldgeschichtliche
Nachrichten, 1977, p. 115-123.
Roggenkamp, W., Die schwedischen Könige aus
Rheinpfalz, Numismalisches Nachrichtenblatt, 1977, p.
212-222.

HERDRUKKEN

5. Moderne tijd.
Leenders, R., A propos des monnaies de cuivre de
Leopold Ier, La vie numismatique, 1977, p. 37-43.
Kupa, M., Die Notgeldscheine der grössten Inflation in
Ungarn (1944-1946) — 1. Teil: Budapest,
Geldgeschichtliche Nachrichten. 1977, p. 180-184.
Pick, A., Tresorscheine, das erste preussische
Staatspapiergeld 1798-1824, idem, 1977, p. 227-230.
Ministerie van Financiën, Verslag omtrent de toestand
van het Nederlandse muntwezen gedurende het jaar 1976.

Sveriges Mynt 1818-1977; derde gewijzigde druk; uitg.
Numismatiska Bokförtaget AB, Stockholm.
Prijs Zw.Kr. 15.95.
Guide Book of Mexican Coins 1822 to date; derde druk;
uitg. Western Publishing Company Inc., Wisconsin.
Prijs %4.95.

6. Penningen.
Hoekstra, R., Artikel over Nederlandse tokens in de
rubriek 'Tussen komma's'. Sociaal economisch
management, 5e jaarg., no. 6, p. 36-37.
Cribb, P. S., The miraculous medal. The Numismatic
Circular, 1977, p. 359-360.
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Keerzijde rijksdaalders
1979 gewijd aan Unie van
Utrecht 1579-1979
Diefstal
Op verzoek van de commandant van het Korps
Rijkspolitie in het district Utrecht vragen we
aandacht voor het volgende:
'Tussen 24 december 1976 en 27 september 1977
werden vanuit het tijdelijke gemeentehuis te
Mijdrecht zeven gouden munten ontvreemd.
Het betreft Engelse goudstukken, genaamd
'Unite', geslagen in de jaren 1621-1632, onder de
koningen Jacobus I en Karel I.
De munten zijn door het Koninklijk Kabinet van
Munten, Penningen en Gesneden Stenen als volgt
omschreven.
Drie munten zijn uitgegeven onder koning Jacobus
1. De voorzijde is voorzien van een gelauwerd
borstbeeld, waarachter XX. omschrift JACOBUS
D G MAG BRIT FRAN ET HIB (vert.: Jacob
door Gods genade koning van Groot-Britannië,
Frankrijk en Ierland). De keerzijde is voorzien van
een gekroond wapen, omschrift FACIAM EOS IN
GENTEM VN AM (vert.: ik zal hen tot één volk
herenigen). Eén munt is voorzien van het teken
distel, twee van het teken klaverblad,
respectievelijk geslagen in 1621 en 1624.
Vier munten uitgegeven onder koning Karel I. De
voorzijde is voorzien van een gekroond borstbeeld,
waarachter XX. Omschrift CAROLUS D G MAG
BRIT FRAN ET HIB (vert.: Karel door Gods
genade koning van Groot-Brittannië, Frankrijk en
Ierland). De keerzijde is voorzien van een
gekroond wapen (na 1630 in ovale vorm,
geflankeerd door de letters C R, hetgeen betekent
Carolus Rex). Omschrift FLORENT
CONCORDIA REGNA (vert.: eendracht brengt
koninkrijken tot bloei). Eén munt is voorzien van
het teken burcht (geslagen in 1627-'28), twee van
het teken hart (geslagen in 1929-'30), één van het
teken roos (geslagen in 1631-'32). Het goudgehalte
van de munten is 22 karaat. De munten onder
koning Jacobus I worden "Laurel" genoemd.'

Wie inlichtingen kan verschaffen wordt verzocht
contact op de nemen met het bureau te Utrecht,
W. Barendszstraat 31c, tel. 030-713044.
Red.

Staatssecretaris De Goede van Financiën heeft
besloten de rijksdaalders met het jaartal 1979 te
wijden aan de herdenking van de Unie van Utrecht
1579-1979. De Unie van Utrecht werd door een
aantal Noordnederlandse gewesten gesloten op 23
januari 1579. Zij is te beschouwen als de aanzet tot
de stichting van de Nederlandse natie en was lang
een belangrijke grondslag voor het staatsrecht in
de Republiek der verenigde Nederlanden. Door
haar karakter vormde de Unie van Utrecht tevens
een waardevol element in onze democratische
ontwikkeling.
Van deze (nikkelen) rijksdaalder die normaal in
circulatie zal komen, zullen er in de eerste aanleg
10 miljoen worden geslagen. De voorzijde draagt
op de gebruikelijke wijze het portret van H. M. de
Koningin. Op de keerzijde zal in plaats van het
rijkswapen een voorstelling voorkomen die
betrekking heeft op de Unie van Utrecht.
Voor de keuze van deze voorstelling heeft
staatssecretaris De Goede een adviescommissie
ingesteld onder voorzitterschap van de directeur
Binnenlandse Geldwezen van het ministerie van
Financiën, drs. Th. A. J. Meys. Voorts hebben in
deze commissie zitting mevrouw mr. B.
Kortenhoff-Neppérus van de Stichting Herdenking
Unie van Utrecht, 's Rijks Muntmeester te Utrecht,
dr. ir. M. van den Brandhof, mevrouw G. P.
Stips-Van Weel van het ministerie van C.R.M., dr.
H. E. van Gelder, directeur van het Koninklijk
Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden
Stenen en de heer M. P. Kramer van het ministerie
van Financiën.

Mevius & Hirschhorn
Hierdoor delen wij u beleefd mede dat met ingang
van 7 oktober 1977 de naam van onze BV werd
gewijzigd in:
MEVIUS NUMISBOOKS
INTERNATIONAL B.V.
Sarphatistraat 91, Amsterdam-l(X)4.
Tel. 020-227642.
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Restauratieschelling
Oosterkerk
te Hoorn
De stichting die zich ten doel heeft gesteld de
monumentale, maar geheel vervallen Oosterkerk te
Hoorn te restaureren, heeft om de kosten te
dekken een aantal akties ontplooid, waaronder het
doen slaan van een z.g. restauratieschelling. Op
deze gedenkpenning is aan de voorzijde de
Oosterkerk aangegeven, aan de achterzijde het
stadswapen van Hoorn en de waarde. Het
omschrift aan de voorzijde luidt:
restauratieschelling Oosterkerk Hoorn, alsmede de
tekst WYLT 'T Woord boven en onder het
stadswapen van Hoorn. De diameter van deze bij
de Rijksmunt geslagen penningen is 30 mm. De
waarde-aanduiding is op de zilveren exemplaren
5 schelling, op de cupro-nikkelen 1 scheUing.

Voor nadere gegevens verwijzen wij naar de
hieronder geplaatste advertentie.

MUNTWISSELBANK
inkoop' verkoop - taxatie

vraag
prijslijst

munten
penningen
goud
zilver
platina
Jansbinnensingel ISa
Arnhem 085^31052

'MUNTWISSELBANK' (gebouw Banque de Paris), Jansbinnensingel 19a, Arnhem, tel. 085-431052. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Op zaterdagen, zon- en feestdagen gesloten. Prachtige collectie munten en penningen.
Specialiteiten: Munten van het Kon. der Nederlanden, Provinciale munten. Speciale gelegenheidspenningen (munten), Nederlandse steden. Eigen verzameling en vi/isselende kollekties. Toegang gratis. Voor bezichtiging totale
kollektie ineens door gezelschappen, gaarne vooraf telefonische afspraak maken. Lopen vanaf het station 5 è 10
min. Voor muntenverzamelaars zenden wl] gaarne op verzoek nadere inlichtingen omtrent onze kollektie, prijzen,
etc.

RESTAURATIESCHELLING OOSTERKERK
De Ooster- of Sint Anthoniskerk te Hoorn ( N - H ) dient hoognodig gerestaureerd te worden. ,,Monumentenzorg" plaatste deze eenvoudige schippers- en visserskerk dan ook op de rampenlijst. Ter ondersteuning van
de komende restauratie van dit 525 jaar oude monument, slaat
's Rijks Munt te Utrecht een speciale restauratieschelling met een diameter van 30 mm in zilver (900/1.000) en cupro-nikkel ( F D C ) .
De hoeveelheden die geslagen zullen worden en de uitgifteprijs
BTW) bedragen;

(incl.

ca. t.OOO stuks in zilver (prooflike) a 5 Schelling, / 4 5 , — per stuk
ca. 7.500 stuks in cupro-nikkel ( F D C ) a 1 Schelling, / 6,— per stuk
De munt zal voorzien worden van 's Rijks Muntmeestersteken.
Bestellingen en reserveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden door overmaking van het totaalbedrag der gewenste munten + / 6 , — verzend- en
administratiekosten, op rekening nr. 47.53.97.401 van de AMRO-bank
te Hoorn (Gironr. van de bank 2379) ten name van ,,Stichting Oosterkerk Restauratieschelling" en met vermelding van de specificatie van
uw bestelling.
De aflevering zal plaatsvinden omstreeks juni 1978, onvoorziene omstandigheden bij de Rijksmunt voorbehouden.
De inschrijving staat open tot 15 februari 1978 tot het maximum van
bovengenoemde aantallen, waarbij als datum van bestelling geldt de
datum waarop het verschuldigde bedrag bij de bank is binnengekomen.
Bij eventuele overtekening worden betalingen direct teruggestort.
Oosterkerk, monument in nood. Help nu het nog kan !
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B. A. SEABY LTD.

•

MUNTEN EN PENNINGEN

Audley House, 11 Margaret Street, LONDON WIN 8 AT
Tel. 01-580 3677 - Telex 261068
Uitgevers van:
"SEABY's Coin and Medal Bulletin" - Numismatische artikelen en prijslijsten, £6.00 per jaar.
A list of Seaby's other publications sent on request.

ANCIENNE MAISON SERRURE FONDEE en 1880

«MAqSON 'PDATT s.a.
49 rue de Richelieu
75001 — PARIS
Tèl.: 742-74-26
R. C. 701341

Michel KAMPMANN
Expert prés les Tribunaux
et les Douanes

MONNAIES, MÉDAILLES, JETONS, DECORATIONS
A C H A T • VENTE • EXPERTISE • ORGANISATION DE
V E N T E S P U B L I Q U E S • LISTES A P R I X M A R Q U E S
Catalogues de llbrairie et defournitures numismatiques sur demande

„DE SNEEKER VLIEGER"
JILLE B. WESTERHOF
NUMISMAAT
munten, penningen,
topografische prenten,
boekwerlcen, antiquiteiten,
ruim assortiment Nederlandse
en buitenlandse bankbiljetten
Nauwe Noorderhorne 18, Sneek - Telefoon 05150-17198, b.g.g. 16866
Maandags gesloten

HOLLEMAN MUNTEN
Postbus 32
Weverstraat 27
Overdinkel7831
Nederland
-

Tel. 05423-1221

Antieke munten
Middeleeuwse munten
Provinciaie munten
Koninl<rljl<s munten
Overzeese gebiedsdelen
Papiergeld

Onze prijslijst wordt u op aanvraag gratis toegezonden.
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opdringende menigte. Na het begin van de 16e eeuw
werden voor dit doel speciale strooipenningen geslagen,
zoals bijv. ook dit penninkje.

Voor deze rubriek kunnen lezers vragen insturen over
alles wat munten of penningen betreft. Men dient geen
munten of penningen in te sturen; wel kan eventueel een
foto of afkrassel worden ingezonden. Waardebepalingen
worden niet gegeven.
Vraag no. 14: Ik ben in het bezit van een klein, naar ik
aanneem zilveren penninkje, waarvan de tekst als volgt
luidt: CAROLUS HISPANIAR . HVNG . ET BOHEM :
,REX . A . A : ELECTVS IN REGE . ROMAN :
CORONAT FRANCOF 22 DE 1711 en op de keerzijde:
CONSTANTIA ET FORTITVDINE. Kunt u mij
vertellen waar de tekst precies betrekking op heeft, waar
het penninkje geslagen is en of het een algemeen
voorkomend penninkje is.

Antwoord: Dit penninkje is geslagen in 1711, toen Karel
VI te Frankfurt am Main door de keurvorsten tot Koning
van Duitsland gekozen werd, en, volgens oude traditie,
na zijn kroning de titel van Keizer der Romeinen aannam. In de Latijnse tekst worden zijn andere titels
vermeld: Karel, koning van Spanje, Hongarije en
Bohemen, aartshertog van Oostenrijk, gekozen tot
koning der Romeinen, gekroond te Frankfurt 22
december 1711. Daarboven is een keizerskroon
afgebeeld. Op de keerzijde staat een wereldbol, omringd
door wolken, met het omschrift: Door volharding en
kracht.
Van dit penninkje zijn grote aantallen geslagen, met veel
varianten, waarschijnlijk in Frankfurt. Sinds de Middeleeuwen was het gebruikelijk bij kroningen van pausen en
keizers, tijdens de terugtocht van de kerk naar het paleis,
munten onder de menigte uit te strooien. Men deed dit
om de rijkdom en macht van de vorst duidelijk aan te
tonen, maar ook om zich een weg te banen door de

cjiic/itinp-

CA/iin/M-malfca

Vraag no. 15: Hierbij zend ik u foto's van een onlangs te
sassenheim gevonden munt. Gaarne ontvang ik van u
enkele gegevens betreffende deze munt zoals oorsprong
en eventuele waarde. Ik vermoed dat het een Romeinse
munt is, omdat op de keerzijde Fortuna afgebeeld is.
Nadere gegevens zijn: doorsnede ± 28 mm, gewicht ± 14
gram, metaal rood koper. Het opschrift op de voorzijde
is nauwelijks te lezen en op de keerzijde kan ik enkel de
letters 'oncord' ontcijferen.
Antwoord:Aangezien de foto's zich niet voor opname
leenden geven wij hierbij een foto van een vrijwel gelijke
munt met dien verstande dat op uw exemplaar de
zittende figuur op de keerzijde maar 1 hoorn van
overvloed in de hand heeft.
Uw munt is een Sestertius geslagen op naam van de
Keizerin Otacilia Severa (volledig Marcia Otacilia Severa)
de echtgenote van de soldatenkeizer Philippus I (Arabs)
die van 244-249 regeerde. De munt is te Rome geslagen.
Op de voorzijde staat het portret met diadeem getooid
van de keizerin met het omschrift MARCIA OTACIL
SEVERA AUG (voor Augusta).

Op de keerzijde zit niet Fortuna maar Concordia met in
de rechterhand een offerschaal (patera) en in de linker
een hoorn van overvloed (Cornucopiae ) op de hier afgebeelde foto zijn dat er 2. Het type met 2 cornucopiae is
wat meer gangbaar. Onderaan in de afsnede de letters S
C voor Senatus Consulto (de senaat geraadpleegd) in
verband met het muntrecht van de senaat, hetgeen op
alle koperen munten van Rome pleegt te staan. De tekst
luidt CONCORDIA AUGG (de eendracht der keizers).
Zoals in de kop van de rubriek wordt gemeld geven wij
geen waarde op.

i()J7

Zaterdag 14 januari 1978
4e Internationale muntenbeurs
in het gebouw Hanzestad
(boven AMRO-Bank t.o. IJsselbrug)
Oudestraat 135 te Kampen
Geopend van 10.00-17.00 uur
Inl. Secr. Accountantskantoor G. Teders
Rotterdam, Tel. (010) 65 52 44
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verdere bijeenkomsten op 8 maart, 12 april, 10 mei en op
14 juni 1978: lezing door Dr A. J. Bemolt van Loghem
|
Slaterus.

1

Berichten voor deze rubriek dienen voor de 10de van de
voorafgaande maand schriftelijk te worden ingezonden
aan de redacteur-verenigingsnieuws, Twelloseweg A19,
Deventer.
Plaatsing geschiedt gratis. De redactie behoudt zich het
recht voor mededelingen in te korten.
NUMISMATISCHE KRINGEN
De dagen van bijeenkomsten van de kringen, die
hieronder niet zijn vermeld, omdat ze geen gegevens
hebben ingezonden, zijn vermeld in het 1ste nummer van
deze jaargang op blz. 25.
Amsterdam
11 januari 1978: lezing door Ir. J. Koning
8 februari 1978: lezing door Dr H. J. v. d. Wiel
8 maart 1978: lezing door Prof. Dr F. Naster
12 april: lezing door Dhr en Mevr. Gerritsen.
Baronie - Breda
19 januari 1978: numismatische kwis.
Hoogeveen
11 januari 1978: jaarvergadering en ev. veiling.

*^^^

<^
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Kring Kampen
Van de kring kampen ontving de redactie nadere
mededeUngen over de bestemming van het batig saldo,
dat restte bij de verkoop van de penning '35 jaar
Noordoostpolder boven water'. Door de initiatiefnemer
van deze uitgifte, de heer L. M. Wielhouwer te
Emmeloord, is het gehele bedrag, dat was overgebleven
na aftrek van de kosten, geschonken aan instellingen in
de sociale sector. Een bedrag van ƒ 30.000,— werd
geschonken aan het A. Verbeek-fonds, ten bate van de
balansruiters, een manege voor gehandicapte kinderen.
De resterende ƒ 9,500,— kwam terecht bij enkele andere
instellingen met goede doelsteUingen, zoals het
ziekenhuiswerk, een kindertehuis, een dierenasiel.
Van de zijde van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordoostpolder is grote waardering
uitgesproken voor dit initiatief van de heer Wielhouwer;
dit kwam vooral tot uitdrukking bij de iiftroductie van
deze gelegenheidspenning op 13 september 1977.

Wij bieden U:

Grote voorraad Nederland
Hoge Kwaliteit.

^ 0 ^
^ ^

Oost-Nederland
31 januari 1978: bezoek aan het museum de Waag te
Deventer.
28 februari 1978: lezing door Dr H. J. van der Wiel.
maart 1978: veiling tezamen met de kring Twenthe.
25 april 1978: korte voordrachten door onze leden.

Muntfotografie.
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T.M. BOSMA, SIRIUSSTRAAT 132. HOORN (N.-H.) - TEL. 02290-1 6824
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ARGENT INTERNATIONAL B.V.
VOORSTRAAT 14 - UTRECHT

Gouden, zilveren en alle andere munten Nederland zowel als internationaal,
bankbiljetten.
Voor Nederlandse postzegels onze onderafdeling TRAIECTUM tel. 030-318075.
Gratis toezending prijslijsten op aanvraag.
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zaterdag 18 maart 1978
6e internationale beurs te Gorinchem, Nieuwe Doelen,
Foyer, Haarstraat 64. Geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Agenda internationale munten- en penningenbeurzen
van de Stichting Numismatica
zaterdag 17 december 1977
3e internationale beurs te Zeist, in de Congreszaal van
het Zeister Slot. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
zaterdag 14 januari 1978
4e internationale beurs te Kampen, in gebouw Hanzestad, (boven de AMRO-Bank tegenover de IJsselbrug),
Oudestraat 135. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
zaterdag 4 februari en zondag 5 februari 1978
5e internationale beurs te Den Haag, Ned. Congresgebouw, Faja Lobizaal, Churchillplein 10.
Geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Zondag van 10.00 tot
17.00 uur.

zondag 2 april 1978
internationale beurs te Thorn in Café-restaurant MettenRulkens, Steegputstraat 4.
Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
zaterdag 22 april en zondag 23 april 1978
7e internationale beurs te Nijmegen, Hotel-Restaurant
'Park-Tivoli', Oude Kleefse Baan 116, Berg en Dal.
Geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
zaterdag 6 mei en zondag 7 mei 1978
8e internationale beurs te 's-Heerenberg, De Oude
Grafelijke Munt, het voormalige Berghse munmeesterhuis te 's-Heerenberg. Geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
zondag 4 juni 1978
9e internationale beurs te Wijk bij Duurstede, in Kasteel
Duurstede. Geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Muntenhandel GRONINGANA
A. NAP
Oude Kijk in 't Jatstraat 60
Groningen

Tel. 050-135858
Munten, bankbiljetten, antieke prenten en kaarten, ansichtkaarten,
boeken op elk gebied met eên speciale afdeling numismatische literatuur.

{ydóe
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Ruud en Marianne van Breda
Houtstraat 6 - Oss - Holland
Telefoon 04120-25012
Onze winkel is geopend d i . t / m vrij. 14.00 uur-18.00 uur
za.
10.00 uur-16.00 uur
ma.
GESLOTEN

Onze eerste prijslijst bevat een aanbod van meer dan 1700 munten.
Wij hebben hierin de nadruk gelegd op buitenlandse munten in de prijsklasse van

ƒ 3,50 tot ƒ 25,-.
Deze lijst wordt u na aanvraag gratis toegezonden.
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HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.
Herengracht 434-440
Amsterdam (C)
(020) - 292287-292288-292255-292284-292286

UNIEKE MUNTENVERKOOP
De Hollandse Bank-Unie nodigt u uit voor een bezoek aan een exclusieve
muntenverkoop op

ZATERDAG 28 J A N U A R I 1978 VAN 10.00 TOT 16.00 UUR.
Aangeboden zal worden:
• Een vrijwel complete verzameling niet-gouden koninkrijksmunten, waarvan
vele in de kwaliteit 'P' en 'FDC'.
• Een groot aantal provinciale munten, waaronder zeer zeldzame exemplaren
• Een collectie prachtige zilveren en bronzen munten van het Romeinse
keizerrijk
• Binnen- en Buitenlandse gouden munten

De verkoop vindt plaats in het kantoor van de Hollandsche Bank-Unie N.V., Herengracht 434-440 te Amsterdam.
(Vanaf Centraal Station te bereiken met tramlijnen 1 en 2; halte Koningsplein/Herengracht.)
Indien u onze muntenboekjes niet regelmatig ontvangt, zullen wij u op verzoek t.z.t.
gaarne onze speciale prijslijst van 28 januari 1978 toezenden.

PENNINGEN VAN DE KONINKLIJKE BEGEER
JUBILEUMPENNING Nierstichting Nederland
Gelimiteerde, genummerde uitgave
(Sluitingsdatum onherroepelijk 31 december 1977).
Modelleur: Willem Vis.
Afmeting: 22,5 en 50 mm
Prijzen:
nr 1 21,6 krt goud,
ca 7 gram, 22,5 mm ^250,—
n r 2 sterling silver,
ca 6 gram, 22,5 mm f 38,50
nr 3 gepatineerd brons
50 mm f 27,50
nr 4 14-krt gouden muntrand
22,5 mm I 66,50
nr 5 zilveren muntrand
22,5 mm f 22,60
De prijzen zijn inclusief 18% BTW, verpakkings- en verzendkosten. Alle penningen worden genummerd.
Bij de gouden en zilveren exemplaren wordt een waarborgcertificaat gevoegd.
WIJZE VAN BESTELLEN:
Door storting of overschrijving van bovenvermeld(e) bedrag(en) en onder vermelding van nummer(s) en het gewenste
aantal en afleveradres, op bankrekeningnr. 540282952 van de Algemene Bank Nederland te Amsterdam (gironr. 6269)
ten name van 'Penningactie 10 jaar Nier Stichting' of door storting aan een der kassen van de Algemene Bank
Nederland-kantoren. Na ongeveer drie weken ontvangt u het bestelde thuis.

ABRAHAM PENNING
Modelleur: Niels Steenbergen.
Afnneting 50 m m .
De p r i j s van deze fraaie g i e t p e n n i n g i n c l u s i e f d o o s j e , 1 8 % B T W , v e r p a k k i n g s - en v e r z e n d k o s t e n is
f70, —.

V\/IJZE VAN BESTELLEN:
Door storting van bovenvermeld bedrag op girorekening 53764 ten name van de KONINKLIJKE BEGEER B.V. te
Voorschoten, onder vermelding van nr. 644, het gewenste aantal en het afleveradres. Na ongeveer drie weken ontvangt men het bestelde thuis.
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ALBERT SCHWEITZERPENNING
Herinneringspenning.
Modelleur: Willem Vis.
A f m e t i n g : 22,5 m m .
Zilver; / 38,50.

'^^\

WIJZE VAN BESTELLEN:
U kunt in het bezit komen van deze penning door storting van / 38,50 op bankrekening nr. 56.63.33.333 bij de
Algemene Bank Nederland te Leiden.

N.B.
Bij betaling s.v.p. nauwkeurig letten op juiste giro- of rekeningnummer
dragen gedeelte van de opbrengst
aan diverse
stichtingen.

Voorschoten, november 1977
Prijswijzigingen voorbehouden.

in verband

met het af te

Koninklijke Begeer B. V.
Voorschoten
Tel. 01717-4500, t s t . 30
Telex nr. 34184 D C W K B

