DE BEELDENAAR

J/\NUAR]/FEBRUAR12001, 25'JAARGANG NR. 1

^Mé:

Laurens ScHuCman B,v.
numismaat —^edipfomeerd veUin^fiouder — Beëdigd ta?cateur
'B-rin^aan 84a ' 1404 QM (Bussum

MUNTEN i& PENNINGEN &
PAPIERGELD
Door onze gedegen kennis, opgebouwd door
vier generaties in 120 jaar, zijn wij als geen
ander in staat u te adviseren bij de
opbouw van uw verzameling.

KWALITEIT i&: GARANTIE
Alle door ons verkochte stukken
garanderen wij op echtheid, kwaliteit
en juiste toeschrijving. Daarom zijn
wij wereldwijd een begrip!

VEILINGEN iSi VOORRAAD
Twee keer per jaar vindt onze grote
internationale veiling plaats. Beroemd
niet alleen voor aankoop of verkoop van
munten maar ook als gezellig trefpunt
van mede-verzamelaars. Onze grote eigen
voorraad is overigens ook de moeite van
het doorsnuffelen waard.

TAXATIES <& VERZEKERINGEN
Wij zijn beëdigd taxateur ten behoeve van verzekering,
aankoop, verkoop, successieaangifte of verdeling.

ï

^

mm

Geopend: dinsdag - vrijdag
10-16 uur op afspraak
lel. 035-6916632 -fax 035-6910878
e-mail: i.schtilinan @ worldonline.id

DE BEELDENAAR 25 (2001) nr. 1
Tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst |
Redactioneel

2

Jan van Geelen 1935-2000

3

Albert Scheffers met een in memoriam

Passie voor perfectie

5

Marjan Scharloo over de welkomstpenning van de VPK

De monetaire politiek van Ptolemaios Soter
omstreeks 300 v. Chr. 8
Hans van der Valk over een munt als historisch document

Het FiDEM-congres in Weimar

15

Karel Soudijn in het land van Goethe und Bratwurst

Counterfeiting Ancient and Modern

19

R. Van Laere over valsemunterij

Aantekeningen bij Soudijns persoonlijke 'Jubileumnotities'

20

Hans de Koning ziet het toch anders

Handel en wandel van de Nederlanders in Japan
in de 17e en 18e eeuw, deel II 28
Paul Beliën over het Japanse geldsysteem

Jubileumfeest van de VPK
Boekbesprekingen

39

Verenigingsnieuws

43

Tentoonstellingen

45

37

Keerzijde penning voorplaat

Op de voorplaat: gouden penning op het beleg van Antwerpen in 1585 door Jacques Jonghelinck.
Vz. Geharnast en gedrapeerd borstbeeld van Alexander Famese naar rechts met hoge kraag en teken
van het Gulden Vlies, op de afsnede van de arm /ET 40. Omschrift: AI.EXANDER EARNES: P.\R: PLA. DVX.
BELG: DVM: GVB.

Kz. Gezicht op Antwerpen tijdens het beleg met de herstelde brug en het omliggende ondergelopen
land. Op de voorgrond in een tent met geopende voorhang richt Alexander Farnese, voorgesteld als
Alexander de Grote, zich op van zijn veldbed en strekt zijn handen uit naar een Sater die naar een
schip wijst op een snelstromende rivier (de Schelde) waarvan de doorgang geblokkeerd wordt door
een brug. Omschrift: CONCIPE CER-TAS SPES 1585, in de afsnede: lATYROS. Deze voorstelling is
ontleend aan Plutarchus, Het leven van Alexander de Grote, waarin verteld wordt hoe een Sater voor
de Griekse bevelhebber verscheen en hem de op handen zijnde val van Tyrus voorspelde.
vL. 1.356.1; Smolderen. 99, goud, 46 mm, 38,27 gram.
Aangeboden door Munthandel Verschoor (foto's: Artic Photodesign, Ed Brandon).

DE BEELDEX.UR 2001-1
1

Redactioneel
jANfAAP LUIJT Het vorige nummer van De Beeldenaar
was rijkelijk laat en ook dit nummer
kende de nodige vertragingen. Een
belangrijke reden hiervoor was het
overlijden van hoofdredacteur Jan van
Geelen. De vertraging viel bovendien
nog eens extra op, omdat Jan De Beeldenaar altijd stipt op tijd liet verschijnen.
Inmiddels heeft het bestuur van
Stichting De Beeldenaar mij aangezocht om de ftmctie van hoofdredacteur
te vervullen en heb ik hierop dus 'ja'
geantwoord. Het ligt in mijn bedoeling
de opgelopen vertraging geleidelijk in
te lopen en ik hoop in de zomer van dit
jaar weer in de pas te lopen met de
'oude' regelmaat. Nummer 2 van De
Beeldenaar zal daarom eind maart
verschijnen en nummer 3 begin mei.
Met het aantreden van een nieuwe
hoofdredacteur willen sommige tijdschriften wel eens van kleur verschieten.
Ik kan alle lezers geruststellen. Onder
mijn redacteurschap zal ik proberen
munten en penningen in gelijke mate
en op eenzelfde niveau te behandelen.
Ook ben ik niet van plan om als een
wilde in de vormgeving te gaan hakken.
Voorlopig zal het uiterlijk van De Beeldenaar hetzelfde blijven, al zal ik wel
proberen de regels ten aanzien van de
vormgeving strenger toe te passen.
De inhoud van het eerste nummer
onder mijn redactie is - denk ik divers genoeg om alle lezers tevreden

te stellen. Na een in memoriam voor
Jan van Geelen door stichtingsvoorzitter Albert Scheffers, geeft Marjan
Scharloo een blik achter de schermen
bij de totstandkoming van de
welkomstpenning die Lijsbeth Teding
van Berkhout maakte voor de
Vereniging voor Penningkunst. Hans
van der Valk weet in het daaropvolgende artikel de monetaire geschiedenis van Ptolemaios Soter te illustreren aan de hand van een tetradrachme
van omstreeks het jaar 300 v.Chr.
Karel Soudijn bezocht afgelopen jaar
het FiDEM-congres in het Duitse Weimar en doet daarover verslag. Hij
kwam tot de schokkende constatering
dat het aantal Nederlanders dat het
congres bezocht wel erg magertjes was.
Een aantal lezers wond zich op over
Karel Soudijns 'Jubileumnotities' in De
Beeldenaar 5 van de vorige jaargang.
Een van de mensen die het anders zag
was Hans de Koning en hem wordt in
dit nummer de kans gegeven Karel van
repliek te dienen. In het tweede deel
van zijn drieluik over de handel en
wandel van Nederlanders in Japan in
de 17e en I8e eeuw gaat Paul Beliën
dieper in op het Japanse geldsysteem in
die periode. Tot slot volgen de gebruikelijke rubrieken, zoals de boekbesprekingen, het verenigingsnieuws en de
tentoonstellingsagenda.
Kortom, voor elk wat wils.
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In Memoriam
Jan van Geelen (1935-2000)
Op zaterdag 11 november 2000
overleed de hoofdredacteur van ons
tijdschrift De Beeldenaar, Jan van Geelen
uit Veere.
Jan van Geelen, geboren te
Dordrecht op 6 mei 1935, was een
gedreven mens. Jan hield van al het
mooie dat het leven te bieden had. Hij
kon genieten van een goede maaltijd en
van een goed glas wijn. Gedurende zijn
carrière als redacteur en uitgever van
medische boeken zette hij zich zowel in
voor de verspreiding van nuttige
kennis, als ook voor die van het mooie
uit de literatuur.
In het uitgeversvak kwam hij terecht
na een niet afgemaakte studie Franse
taal en letterkunde. Bij Oosthoek Uitgeversmaatschappij en later binnen het
Kluwerconcern zette Jan zich in voor
onder andere de uitgave van het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Zijn laatste werkgever, de uitgever
Bohn Van Loghum Slaterus, staat binnen de wereld van de numismatiek
bekend om de uitgave van de Encyclopedie voor munten en bankbiljetten. Binnen deze uitgeverij was Jan van
Geelen verantwoordelijk voor het
genoemde medische tijdschrift en voor
het fonds tandheelkunde. Daarnaast
was Jan van Geelen vanaf 1964 enkele
tientallen jaren actief als redacteur en
redactiesecretaris van het kritisch
informatieve tijdschrift Literair
paspoort, dat in 1983 opging in het
tijdschrift De Gids. Voor dit tijdschrift
zette Jan zich vooral in voor de introductie en receptie van buitenlandse
literatuur in Nederland en Vlaanderen. Ook verleende hij zijn medewerking aan de bundel Literair paspoort
1946-1973.

Jan van Geelen was tevens een
gedreven verzamelaar van moderne
penningen. Hij was sinds 1992 lid van
de Vereniging voor Penningkunst.
Door zijn VUT in 1995 vond hij tijd om
nauw betrokken te raken bij de totstandkoming van het tijdschrift De Beeldenaar.
Niet eerst als redacteur, maar vanwege
zijn grote ervaring in het maken van
boeken en tijdschriften direct als
hoofdredacteur. Voor De Beeldenaar
moest Jan van Geelen werken met zeer

DE BEELDENA.4R 2001-1
3

ALBERT
SCHEFFERS

beperkte middelen, een weinig of niet
professioneel stichtingsbestuur als uitgever en een groep auteurs die alleen
als vrijwilliger zonder bezoldiging en
vaak zelfs zonder budget voor illustraties, uitgelokt moest worden tot een
soms bovenmatige prestatie. Zeker
geen eenvoudige klus!
Wie Jan van Geelen goed gekend
heeft, weet dat hij van zijn hoofdredacteurschap op zijn eigen beminnelijke
wijze een succes maakte. Een succes
letterlijk, maar ook een beetje
figuurlijk. Het succes in letterlijke zin
valt af te lezen aan de hoge kwaliteit
van het blad dat onder zijn leiding verscheen. Niet alleen op het terrein van
vormgeving en druk, maar ook op dat
van inhoud en omvang.
Hoewel Jans interesse en specialisme
duidelijk lagen bij de moderne penningkunst, zag hij kans diverse auteurs
op het terrein van de munt- en
penningkunde te verleiden tot het leveren van soms baanbrekende artikelen.
Jans inspanning maakte het ook mogelijk het tijdschrift qua omvang uit te
breiden met ruim tien procent.
Het succes in figuurlijke zin zat in
het feit dat hij de uitgever - het stichtingsbestuur en dan met name de huidige voorzitter - wist op te voeden. Ik
herinner me goed de frequente telefoontjes vanuit Veere, liefst 's ochtends
vóór half negen, waarin Jan op
kritische maar altijd vriendelijke wijze
de vinger op de juiste - soms gevoelige
- plek wist te leggen, maar meteen ook
suggesties voor oplossingen aandroeg.
En gevoelige plekken waren er! Wanneer je een tijdschrift moet maken
voor de leden van twee verenigingen
met een interesse die in ongeveer hetzelfde vakgebied ligt, maar duidelijk als
bijna Noordpool tegenover bijna Zuidpool staan, is het vooral de hoofdredacteur die aan de frontlijn van alle
eerste, soms onbezonnen, soms onaangename, vaak onterechte kritiek staat.
Jan accepteerde dit altijd naar de

auteurs en lezers toe met grote beminnelijkheid, waar nodig beantwoord en
zelfs soms gecorrigeerd. Naar het
stichtingsbestuur was hij met deze kritiek vaak wat directer, maar altijd professioneel en zeer ter zake kundig. Een
punt van voorkomende kritiek wil ik
hier graag uitlichten.
Sinds de oprichting van het
tijdschrift als gezamenlijk orgaan van
de Vereniging voor Penningkunst en
het Koninklijk Genootschap leveren de
leden en de besturen commentaar over
de hoeveelheid pagina's besteed aan
moderne penningkunst en aan munten penningkunde. Volgens een oude,
nooit goed vastgelegde afspraak zou de
verhouding van het aantal pagina's dat
per jaar wordt besteed aan de twee verschillende interessegebieden ongeveer
50/50 moeten zijn. In september 1998
wist Jan met een nauwkeurige opgave
het bestuur aan te tonen dat hij daar
voor de dan lopende jaargang met nog
één nummer in bewerking in geslaagd
is tot op een V^ pagina verschil. Dat
was Jan! Precies, rechtvaardig en gedreven om nooit iets half te doen als het
ook heel kon.
Tot op het laatste moment heeft Jan
gewerkt aan het tijdschrift. Toen hij het
zelf echt niet meer kon, wist hij daarvoor zijn vrouw Carla, en zelfs zijn
kinderen te mobiliseren.
Jan van Geelen is voor ons een voorbeeld geweest. We zullen er goed aan
doen dit voorbeeld te blijven volgen. In
herinnering aan alles wat Jan van
Geelen voor het tijdschrift De
Beeldenaal' heeft gedaan, zeg ik hier
mede namens zijn vele munt- en penningvrienden:
Dank je Jan!
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Passie voor perfectie
De welkomstpenning door Lijsbeth Teding van Berkhout
Sinds 1987 is het een goede gewoonte
dat nieuwe leden van de Vereniging
voor Penningkunst een welkomstpenning ontvangen. Leden van de
Vereniging, die drie nieuwe leden hebben aangemeld, ontvangen als dank
voor hun inspanningen eveneens deze
penning. Dit charmante gebaar stellen
alle betrokkenen zeer op prijs. De welkomstpenningen worden belangeloos
door een kunstenaar-bestuurslid
vervaardigd 'uit veel liefde en weinig
oud papier', zoals Steyn schreef over
zijn welkomstpenning.
De eerste welkomstpenning werd
gemaakt door toenmalig bestuurslid
Theo van de Vathorst. Zijn in brons
gegoten 'bolletje' geeft de essentie van
het verzamelen van penningen op
humoristische wijze weer. De volgende
penning, uit 1990, was van Christien
Nijland. Zij vouwde een lint in metaal,
waarin de naam en het logo van de
Vereniging gevat zijn. Geer Steyn vervaardigde maar liefst twee welkomstpenningen in 1996: een welkomstpenning voor het nieuwe lid en de
'verenigingsgevoelpenning' voor het
lid, dat drie nieuwe leden aanbracht.
De nieuwe welkomstpenning (2000)
van de Vereniging voor Penningkunst
is gemaakt door Lijsbeth Teding van
Berkhout. Zij is van oorsprong
edelsmid en vanuit die discipline is ze
rond 1980 in de vormgeving van penningen beland. Het toeval speelt hierbij
een belangrijke rol, want Teding van
Berkhouts werk komt voort uit een
heel andere achtergrond. Zij werkt
graag op kleine schaal aan studies in
vorm en materiaal. 'Ik noem het beelden, maar het zijn objecten.' Nu doet
zich het bijzondere fenomeen voor, dat

precies in deze tijd Teding van Berkhouts
werk naadloos aansluit bij de ontwikkelingen in de penningwereld. Wie het
werk van deze kunstenaar een beetje
gevolgd heeft, ziet dat de nieuwe welkomstpenning een echte 'Teding van
Berkhout' signatuur draagt.
De penning
In een doorzichtig kunststof doosje ziet
de beschouwer wit papier met diagonale teksten, met in het rood de letters
VPK en in het zwart 'welkom nieuw lid'.
Wanneer het doosje eenmaal geopend
is, blijkt dat het papier een soort wikkel
vormt. Het opengevouwen papier geeft
het kunstwerk prijs: drie transparante
kunststof elementen van verschillende
grootte. Dwars door deze delen is op
de bodem van het doosje nóg een tekst
te lezen met specificaties van het werk.
Bij nadere inspectie blijkt, dat de
drie elementen qua vorm en formaat
van elkaar afgeleid zijn. Maat en vorm
van het grootste element (60 x 30 x
15 mm) zijn gelijk aan die van de twee
overige elementen samen (30 x 30 x
15 mm). De schuin gezaagde uiteinden
van twee delen nodigen extra uit om te
gaan 'spelen' met de vormen. Er zijn
talloze mogelijkheden om de drie vormen met elkaar te combineren:
horizontaal, verticaal, achter elkaar
gerangschikt of juist gecombineerd tot
een hoekig ensemble. Teding van Berkhout kwam zelf tot meer dan twintig
verschillende mogelijkheden.
De welkomstpenning is een gebaar.
En, zoals wel vaker in Nederland, mag
een gebaar niet teveel kosten. Het budget, dat de VPK ter beschikking stelt
voor materiaal en werk, is ƒ 10,-. Er is
weinig verbeeldingskracht nodig om te
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Lijsbeth Teding van
Berkhout, Welkomstpenning ITK, 2000,
gegoten acrylaat,
2 X 30x30x51 THTti
(oplage 216).
Foto: Tom Haartsen.

beseffen, dat het heel veel 'liefdewerk'
worden... Ze was op zoek naar nieuwe
van de kunstenaar vereist om tot een
vormen en materialen om haar ideeën
eindresultaat van niveau te komen. In
te kunnen vormgeven, maar voelde
de visie van Teding van Berkhout
zich, zoals elke kunstenaar, gevangen in
behoort de welkomstpenning van klein
haar beperkingen.
formaat te zijn en niet al te persoonlijk
'Iedereen kan zijn eigen vormen
van vormgeving, omdat de ontvangers
maken en draagt de verantwoordelijkeen nogal grote en anonieme groep
heid om het goed te doen. Je moet erg
mensen vormen.
veel materiaalkennis hebben om je
De ontwerpster maakte het zich ove- ideeën goed vorm te kunnen geven.'
Als voorbeeld van onbevangen en
rigens niet gemakkelijk met dit zelf
perfect materiaalgebruik noemt ze werk
geformuleerde uitgangspunt: de laatste
jaren is haar werk juist steeds persoon- van Roberto Ruggiu, bestaande uit
foto's, die via een fotografisch procédé
lijker van aard geworden. Een voorbeeld van dit meer persoonlijke werk is op stenen zijn aangebracht. Aan de
andere kant staat wat Teding van BerkRegen in september, dat bestaat uit vijf
hout als 'echte penningen' omschrijft:
eigen dichtregels op eenzelfde aantal
driehoekige glazen platen, bijeengehou- het werk van Eric Claus, Bruno
Ninaber van Eijben, Roberto Ruggiu
den door een messing houder aan de
en Hanneke Mols-van Gooi.
bovenzijde van de driehoeken.
Vervolgens dacht ze over een uitvoeHet ontwerpproces
ring in hout, als een soort blokkendoos.
Teding van Berkhout voelde zich aan
Dat materiaal is echter niet gemakkelijk
het begin van het ontwerpproces geïnom haar messcherpe lijnen en hoeken
spireerd door een konische vorm in
vorm te geven: 'hout is moeilijk; het
gips. Het moest helemaal anders
heeft een nervenpatroon dat goed moet
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uitkomen. Sommige hoeken kun je niet
echt strak zagen. Bovendien moet je
schuren en lakken.' Ze ging tenslotte
aan de slag met vormen in MDF, vandaar
naar glas en vervolgens naar kunststof
als basismateriaal. Uiteindelijk is het
gegoten acrylaat geworden. Plexiglas
bleek niet geschikt om de gewenste
hoeken te kunnen zagen. Het eerste
ontwerp was nog zeer ingewikkeld. In
de loop van het langdurige ontwerpproces liet Teding van Berkhout steeds
meer elementen weg. De vorm bracht
zij terug tot zijn essentie. Het was haar
eerste kennismaking met kunststof. Het
voordeel van kunststof boven glas, waar
Teding van Berkhout veel mee werkt, is
dat het veel sterker en gemakkelijker te
bewerken is. Glas is kwetsbaar en laat
zich moeilijker vormen in écht strakke
lijnen.
Als uitgangspunt voor de vorm koos
Teding van Berkhout een vierkant,
waaruit ze uit één van de hoeken een
vierkantje zaagde. Dit ontwerp bleek
uiteindelijk te moeilijk om seriematig te
produceren. Uiteindelijk werden de
drie elementen uit één lange strook
gezaagd. Maar ook toen was het nog
niet goed genoeg. Toen ze de gezaagde
delen terugkreeg, vond ze het zaagsel
lelijk en onregelmatig. Dus begon ze
elke penning met de hand te schuren.
Nadat ze zich goed begon te realiseren
hoeveel werk dit met zich mee zou
brengen, besloot ze zich te beperken
tot het schuren van de schuine zijden.
Een probleem bleef de belettering.
Teding van Berkhout houdt zelf erg van
mooie typografie. Tot haar grote spijt
beschikt ze (nog) niet over de noodzakelijke vaardigheid om zélf letters te
vervaardigen. Daarom worden teksten
op haar penningen aangebracht door
gespecialiseerde firma's met behulp van
technieken als etsen, zandstralen en
graveren. Toch is ze van mening, dat zij
in de toekomst ook dit onderdeel van
haar scheppingen in eigen hand moet
nemen. Aanvankelijk wilde zij helemaal

geen tekst op de welkomstpenning, ook
niet het logo van de Vereniging voor
Penningkunst. Achteraf is ze tevreden
met de eis van het bestuur het logo toe
te voegen. Samen met haar eigen signatuur geeft de tekst een extra dimensie,
iets raadselachtigs aan het werk. In dit
geval heeft VPK-lid Arthur Brandsma
het logo en de signatuur aangebracht.
De verpakking van het werk is voor
Teding van Berkhout iets heel essentieels. Het maakt het kunstwerk af. Op
zoek naar een goedkope verpakking,
vond ze in een catalogus een doos
bestemd voor naaigerei, die precies om
haar ontwerp paste. Een gedrukte wikkel zorgt voor de onontbeerlijke context,
die uitlegt waarvoor de penning
bedoeld is. Jurriaan van den Berg gaf
de belettering van de papieren wikkel
haar vorm.
Tenslotte
Teding van Berkhout is niet ontevreden
met het eindresultaat. Ze vindt het leuk
dat het geen persoonlijke penning is
geworden, zoals haar opzet was. De ontvangers moeten zelf aan de slag om er
iets persoonlijks van te maken. Het werk
bevat een element van onzekerheid,
omdat je als beschouwer niet precies
weet waar je uitkomt wanneer je ermee
gaat 'spelen'. Dus, potentiële leden,
reden genoeg om lid te worden van een
Vereniging die zo'n prachtige welkomstpenning in het vooruitzicht stelt!
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De monetaire politiek van Ptolemaios
Soter omstreeks 300 v.Ctir.
Een munt als historisch document
HANS
VAN DER V:\LK

Attische tetradrachme
van koning Philippos
UI Arrhidaem (323Sllv.Chr.).
Muntpiaats: Maroneia
in Thracië.

Tetradrach?ne uit de
periode 310-305 v.Chr.
van Ptolemaios I Soter.
Muntpiaats: Akxandrie
in Egypte.

Het veilinghuis Rietdijk in Den Haag
verkocht op 9 juni 2000 een
tetradrachme van Ptolemaios Soter
waarvan de catalogus een te laag
gewicht vermeldde. Na de veiling bleek
de mimt een overslag en als zodanig
een merkwaardig historisch document.
De munt stamt uit de tijd dat het rijk
van Alexander de Grote uiteenviel door
een machtsstrijd tussen zijn opvolgers,
de Diadochen. Deze tetradrachme
afkomstig uit Egypte illustreert een
ontwikkeling, waarbij in dat land over
een periode van 20 jaar een geldstelsel
werd ingevoerd, dat afweek van andere
delen van het voormalige rijk van
Alexander de Grote.

De genoemde tetradrachme werd tussen 310 en 305 v.Chr. in Alexandrië
geslagen op naam van Alexander de
Grote of zijn zoon, die ook Alexander
heette.' De werkelijke muntheer was
echter Ptolemaios Soter, die zich na de
dood van Alexander de Grote in 323
Egypte toeëigende en in dat land de
dynastie van de Ptolemaeën stichtte.

Op de voorzijde staat een portret van
Alexander de Grote met de scalp van
een olifant over het hoofd. De afbeelding op de keerzijde is een strijdende
Athene naar voorbeeld van een cultusbeeld in de Macedonische hoofdstad
Pella. Deze voor- en keerzijde heeft
Ptolemaois tussen 320 en 315 ingevoerd.
De andere Diadochen sloegen toen
nog tetradrachmen naar voorbeeld van
Alexander de Grote, met een baardeloze
Herakles op de voorzijde en een zittende Zeus op de keerzijde. Pas nadat zij
zich rond 305 tot koning hadden uitgeroepen wijzigden zij de stempels en
plaatsten him eigen naam op de munten.
De afbeeldingen op munten hadden
politieke betekenis. Ptolemaios legde in
321 beslag op het stoffelijk overschot
van Alexander de Grote om dat bij te
zetten in zijn hoofdstad Alexandrië.
Waarschijnlijk plaatste hij het portret
van de veroveraar op zijn munten als
herinnering aan deze gebeurtenis. Met
de strijdende Athene uit Pella op de
keerzijde profileerde hij zich als een
Macedonisch krijgsheer.
Aanpassingen aan muntverzwakking
Ptolemaios verving de Attische muntstandaard van Alexander de Grote
door een eigen standaard, die gewoonlijk Eenicisch wordt genoemd.' Het
gewicht van de tetradrachme werd in
dit verband stapsgewijs verlaagd van
17,2 gram vóór het jaar 310 tot uiteindelijk 14,3 gram na het jaar 290. Van
310 tot kort na 300 woog de munt nog
15,7 gram, maar dat nam daarna af tot
14,9 gram omstreeks het jaar 290.
De tetradrachme die de aanleiding
tot dit artikel vormt, heeft deze over-
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gang van de Attische naar de
Fenicische standaard als individueel
muntstuk meegemaakt. Het is een
overslag met op de keerzijde restanten
van een afbeelding van een zittende
Zeus die rond de strijdende Athene
zijn terug te vinden. Dit betekent, dat
de munt oorspronkelijk een Attische
tetradrachme naar voorbeeld van
Alexander de Grote was. De nieuwe
stempels zijn op de munt geslagen,
nadat Ptolemaios in 310 het gewicht
van de tetradrachme van 17,2 tot 15,7
gram had teruggebracht. De munt
moet daarvoor tot het nieuwe gewicht
zijn gesnoeid.
Het huidige gewicht is niet 15,7
maar 14,4 gram, wat vrijwel overeenkomt met de Fenicische standaard, die
voor de tetradrachme pas omstreeks
290 is ingevoerd. De munt is na de
tweede slag opnieuw door snoeien aan
de verdere gewichtsverlaging aangepast.
Overslagen komen bij Ptolemaeïsche
tetradrachmen uit de periode tussen
310 en 305 vaker voor. Emmons publiceerde in 1954 de resultaten van een
onderzoek van bijna 350 exemplaren,
waarvan tenminste 70 stuks overslagen
bleken te zijn.' De oorspronkelijke
munten waren - voor zover na te gaan
- Attische tetradrachmen, die bij de
overslag in gewicht werden verlaagd.
De verzameling van het Deens Nationaal Museum bevat twee gesnoeide
exemplaren van het type tetradrachme
dat 15,7 gram als oorspronkelijk
gewicht had. De munten wegen nu
14,8 en 14,3 gram, wat overeenkomt
met tetradrachmen die respectievelijk
kort na 300 en omstreeks 290 zijn
geslagen.'*
Het aanpassen van bestaande munten
aan nieuwe gewichten kwam in de
periode rond 300 vaker voor. In dit
verband is het bovenbeschreven exemplaar niet uniek. Het is wel bijzonder
dat één bepaald muntstuk de sporen
van een reeks muntverzwakkingen over
een periode van 20 jaar draagt.

Zilverschaarste'
De monetaire politiek van Ptolemaios
week af van die van de andere
Diadochen, die de Attische standaard
trouw bleven. Waarschijnlijk verlaagde
hij de standaard omdat in Egypte zilver
in vergelijking tot de rest van het rijk
van Alexander de Grote schaars was.
Egyptenaren bedreven nog ruilhandel
en betaalden hun belasting vaak in
natura. Voor Ptolemaios was dit een
probleem, aangezien Grieken en Macedoniërs al eeuwenlang gewend waren
om met gemunt geld te betalen.
Ptolemaios had veel geld nodig voor
zijn bestuursapparaat, de bouw van zijn
nieuwe hoofdstad Alexandrië, maar
vooral voor de machtsstrijd tegen de
andere Diadochen. Hij slaagde erin zijn
rijk vanuit Egypte uit te breiden met
Cyprus en een aantal kustgebieden
rond de Middellandse Zee waaronder
Fenicië. Daarvoor moest hij langdurige
oorlogen met duur betaalde
huurlingenlegers voeren.
Overwaardering en monetaire zone
Hazzard en andere schrijvers
veronderstellen dat Ptolemaios de
nieuwe lichtere munten in waarde
gelijkstelde aan de oude munten
volgens de Attische standaard.*
Gewichtsverlaging onder deze
voorwaarde was een methode om de
nominale hoeveelheid geld groter te
maken voor het geval dat zilver slechts
in beperkte mate beschikbaar was. Ten
opzichte van de oude munten waren
de nieuwe munten dan overgewaardeerd. Bij de overgang van de
Attische naar de Fenicische standaard
liep deze overwaardering op tot 20%.
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Fenicische tetradrachme
(ymstreeks 290 v.Chr.
van koning PtoleTnoios
I Soter.
Muntplaats: Alexandrië
in Egypte.

Ptolemaios kon de waarde van zijn
munten alleen voorschrijven in het
gebied waar hij het gezag uitoefende.
Daarbuiten circuleerden de munten
vermoedelijk tegen een lagere koers.
De overwaardering leverde
Ptolemaios twee voordelen op. Ten
eerste bleef er bij de ommunting geld
over dat rechtstreeks in zijn schatkist
vloeide. Ten tweede verdwenen de
overgewaardeerde munten minder
gemakkelijk naar het buitenland,
omdat zij daar minder waard waren.
Zij bleven daardoor in Egypte en vergrootten daarmee voor Ptolemaios de
mogelijkheid om belasting in gemunt
geld te innen.
De politiek van Ptolemaios had tot
gevolg dat Egypte zich rond 305 tot
afzonderlijke monetaire zone ontwikkelde. Buitenlandse munten kwamen er
nauwelijks meer voor, terwijl Egyptische
munten buiten de grenzen vrijwel niet
in omloop waren.^ Het is mogelijk dat
handelaren bij aankomst in Alexandrië
hun munten volgens de Attische standaard moesten inwisselen tegen lichtere
Ptolemaeïsche munten.
Eerder is gesignaleerd dat oude
munten bij verlaging van de standaard
werden gesnoeid. Dit sluit goed aan
bij de veronderstelling dat de nieuwe
munten waren overgewaardeerd. De
oude munten ontleenden aan het
zwaardere gewicht geen hogere koers,
terwijl het surplus aan zilver wel
waarde had. Het ligt dan voor de hand
dat deze munten naar het gewicht van
de nieuwe munten werden gesnoeid.
Dat de munten van Ptolemaios
waren overgewaardeerd, wordt helaas
niet rechtstreeks door een historische
bron bevestigd.'* Morkholm beschouwt
deze veronderstelling in zijn monografie over Hellenistische munten als speculatief Hij constateert wel dat de
verlaging van de standaard een
afzonderlijke monetaire zone creëerde,
maar hij geeft niet aan welk
mechanisme deze zone instandhield.

Overgang in fasen
Morkholm zoekt de aanleiding voor de
verlaging van de standaard in de
stijging van de waardeverhouding tussen goud en zilver, die in deze periode
opliep van 10: 1 tot 12: 1. Hij verwijst
naar een publicatie uit 1941 van
Robinson, waarin de overgang van de
Attische naar de Fenicische standaard
in vier fasen wordt onderverdeeld.'"
Fase I (vóór 310).
Ptolemaios zet aanvankelijk de
muntslag van Alexander de Grote
onveranderd voort. De belangrijkste
munten zijn de gouden stater van
8,6 gram en de zilveren tetradrachme
van 17,2 gram. Daarnaast worden
enkele kleine zilveren munten geslagen
zoals de drachme van 4,3 gram. In de
loop van de tijd worden de stempels
van de zilveren munten vervangen en
de gewichten van de kleine zilveren
munten verlaagd, zodat de drachme
nog maar 3,7 gram weegt.
Fase II (310 tot 305).
De productie van de gouden stater
wordt gestaakt en het gewicht van de
zilveren tetradrachme verlaagd van
17,2 tot 15,7 gram. De stempels van de
tetradrachme zijn hierbij niet gewijzigd.
Fase III (305 tot 300).
Ptolemaios roept zichzelf uit tot koning
en introduceert daarna een nieuwe stater, waarop zijn eigen portret staat
afgebeeld. Het gewicht bedraagt
7,15 gram en daarmee wordt de Fenicische standaard voor gouden munten
ingevoerd. De productie van zilveren
te tradrachmen van 15,7 gram wordt
onveranderd voortgezet.
Fase IV (na 300).
De gouden stater wordt vervangen
door een pentadrachme en een hemidrachme volgens de Fenicische standaard.
De oude zilveren tetradrachme maakt
plaats voor een nieuw type met het
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portret van Ptolemaios op de voorzijde
en een adelaar op de keerzijde. De munt
weegt aanvankelijk 14,9 gram, maar
wordt later verminderd tot 14,3 gram.
Pas daarmee is de Fenicische standaard
ook voor zilveren munten een feit.
Robinson laat aan de hand van berekeningen zien, dat de tetradrachme in
gewicht kan zijn verlaagd in verband
met wijzigingen in de waardeverhouding tussen goud en zilver. Hij gebruikt hjrpothetische waarden voor
deze verhouding die niet op één of
andere manier zijn te verifiëren. De
berekeningen geven geen verklaring
voor de gewichtsverlaging bij kleine
zilveren munten in fase I en voor het
ontbreken van gouden munten in fase
II. Ptolemaios hield bij zijn monetaire
politiek waarschijnlijk met andere factoren rekening dan de goud-zilver
waardeverhouding.
Goud versus zilver
Egypte beschikte over goud dankzij
mijnen in de zuidelijke grensstreken en
invoer vanuit Oost-Afrika. Juist
vanwege de zilverschaarste hebben de
Ptolemaeën in vergelijking tot andere
Hellenistische vorsten veel gouden
munten geslagen. De introductie van de
pentadrachme in fase IV was het begin
van een ontwikkeling, waarbij opmerkelijk zware gouden munten in omloop
werden gebracht. De pentadrachme van
17,8 gram werd later in de derde eeuw
vervangen door de octadrachme, die
niet minder dan 28,4 gram woog."
Vóór het jaar 300 speelden gouden
munten waarschijnlijk nog geen belangrijk rol in het betalingsverkeer. De productie van gouden staters werd
gedurende fase II gestaakt en de nieuwe
staters uit fase III waren mogelijk geslagen om het koningschap van Ptolemaios
te proclameren. Hazzard veronderstelt
dat deze munten beperkt hebben gecirculeerd binnen een groep van vrienden
en aanhangers van de nieuwe koning.'-

Tegen deze achtergrond is het onwaarschijnlijk dat het gewicht van de tetradrachme in 310 werd verlaagd als
gevolg van een wijziging in de goud-zilver waardeverhouding.
Behoedzame overgang bij zilver
Het overzicht van Robinson laat zien,
dat de overgang naar de Fenicische
standaard voor beide metalen anders
verliep. De gouden stater werd in één
keer met een lager gewicht en met
nieuwe stempels geslagen. De zilveren
tetradrachme onderging de overgang
meer geleidelijk. Het gewicht werd in
stappen verlaagd en bij slechts één stap,
de overgang van 15,7 naar 14,9 gram,
werden de stempels vervangen.
Ptolemaios heeft de Fenicische standaard voor het zilver veel behoedzamer
ingevoerd dan voor het goud. Mogelijk
dat een te grote gewichtsverlaging in
één keer tot onrust zou leiden onder de
gebruikers van deze munten. Waarschijnlijk koos Ptolemaios daarom voor
een stapsgewijze verandering. De gouden staters waren bedoeld voor een
beperkte groep weigestelden, die vaak
persoonlijke relaties met de vorst
onderhield. In deze kring zal niet zo
snel bezwaar tegen de muntverzwakking zijn gemaakt.
Het deel van de bevolking, dat van
zilveren munten gebruik maakte, bestond hoofdzakelijk uit Macedoniërs en
Grieken die zich na de verovering door
Alexander de Grote als militair of burgerpersoneel in Egypte hadden gevestigd. De afbeeldingen van Alexander de
Grote en van de strijdende Athene op
de zilveren munten hadden voor hen
bijzondere betekenis. De veroveraar
was hun nationale held en de
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Fenicische tetradrachme
uit het jaar 115/114
v.Chr. van koning
Ptolemaios IX Soter.
Muntplaats: Kitimi in
Cyprus.

strijdende Athene symboliseerde de
weerbaarheid van het Macedonische
volk. Dit zou de aanleiding kunnen
zijn, dat Ptolemaios zijn eigen portret
pas enkele jaren later op zilveren munten liet plaatsen dan op gouden munten. De Macedoniërs en Grieken
hechtten waarschijnlijk veel waarde aan
de fictie dat het rijk van Alexander de
Grote nog een eenheid vormde.
Ptolemaios was voor de handhaving
van zijn macht in Egypte afliankelijk
van militaire en burgelijke fiinctionarissen van Macedonische of Griekse
afliomst. Het is aannemelijk, dat hij bij
zijn monetaire politiek rekening moest
houden met sentimenten van deze
groep.
De gang van zaken wekt de indruk,
dat Ptolemaios volgens een bepaald
plan de Fenicische standaard heeft
geïntroduceerd. Eerst verlaagde hij de
gewichten van kleine zilveren munten.
Daarna stemde hij het gewicht van de
grote zilveren munten over een reeks
van jaren met tussenstappen af op een
standaard die hij al eerder voor gouden
munten had ingevoerd. Er zijn echter
geen aanwijzingen dat hij hierbij een
vooropgezet plan uitvoerde.

Dubbele sjekd uit de
late vijfde eeuw v.Chr.
van de stad Tyros in
Fenicië.
Deze viunt weegt
14,3 gram net zoals de
latere Fenicische
tetradrachfne.

Waarom Fenicische standaard
De Fenicische standaard dankt zijn
naam aan de Fenicische gewichtseenheid sjekel die met ruim 7 gram
overeenkwam en die in de tweede eeuw
door Tyros en andere plaatsen in Fenicië is ingevoerd.'^ De Feniciërs hebben
tot in de eerste eeuw van onze jaartelling tetradrachmen van ongeveer 14,3
gram zilver geslagen.
Het is niet bekend waarom Ptolemaios voor de Fenicische standaard

koos. Latere Ptolemaeën hebben gouden en zilveren munten volgens deze
standaard geslagen tot het einde van de
dynastie (30 v.Chr.). Vroeger is verondersteld dat Ptolemaios zijn tetradrachme wilde aanpassen aan munten
die ongeveer 100 jaar eerder in Tyros
waren geslagen.''* Deze munten waren
in de tijd van Ptolemaios echter niet
meer in omloop en het is daarom
onwaarschijnlijk dat zij de aanleiding
voor de gewichtsverlaging vormden.
Tegenwoordig wordt aangenomen, dat
Ptolemaios bij de gewichtsverlaging
min of meer toevallig uitkwam bij een
standaard waar de Fenicische sjekel
goed bij aansloot.
Monetaire financiering''
Ptolemaios' belangrijkste drijfveer om
de muntstandaard te verlagen was
ongetwijfeld zijn behoefte aan gemunt
geld voor zijn ambitieuze politiek. Uit
de muntslag van de Ptolemaeën blijkt
dat Ptolemaios en zijn opvolgers in de
loop van de tijd meer dan één vorm
van monetaire financiering hebben toegepast.
Ptolemaios nam in 323 het bestuur
van Egypte over van een zekere Kleomenes, die daar een strak financieel
beleid had gevoerd en een goed
gevulde schatkist naliet. Daarvan kon
Ptolemaios gebruik maken, als hij extra
geld nodig had. De schatkist raakte op
den duur uitgeput en daarom had Ptolemaios een nieuwe inkomstenbron
nodig. Dit was waarschijnlijk de aanleiding om kort voor 310 de gewichten
van kleine zilveren munten te verlagen.
Ptolemaios paste hierbij voor het eerst
monetaire financiering toe, omdat de
munten nominaal in waarde gelijk bleven. Toen deze methode succesvol
bleek te zijn, verlaagde hij ook het
gewicht van de tetradrachme.
Na verloop van tijd was niet meer
zoveel winst uit de productie van zilveren munten te behalen en werd er naar
andere vormen van monetaire financie-
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ring gezocht. Het is mogelijk, dat de
gouden munten zoals de pentadrachme
en de octadrachme ook tegen overgewaardeerde koersen in omloop zijn
gebracht. Zeker is dat evenwel niet.
De muntslag van de Ptolemaeën
kenmerkte zich in de loop van de derde
eeuw door de productie van grote hoeveelheden koperen munten met
gewichten variërend van 1 tot meer dan
100 gram. Deze groep munten ziet er
vrij uniform uit met op de voorzijde
meestal een portret van Zeus-Ammon
en op de keerzijde een adelaar, maar
bestaat uit meer dan één emissie."' Dit
kopergeld is regelmatig bij de introductie van een nieuwe emissie in waarde
verlaagd. De Ptolemaeën hebben deze
munten bij herhaling gebruikt om hun
financiële positie ten koste van de
onderdanen te verbeteren.
Een nieuw soort geld
Overgewaardeerde munten zoals die
van Ptolemaius kwamen in de oudheid
vaker voor. Een voorbeeld is de cistophoor uit Klein-Azië, die door koninkrijk Pergamon in de tweede eeuw v.Chr.
werd ingevoerd. Aangenomen wordt,
dat deze munt van 12,6 gram zilver
oorspronkelijk circuleerde voor dezelfde
waarde als de Attische tetradrachme, die
toen iets minder dan 17 gram woog. In
dat geval zou de cistophoor voor 2 5 %
overgewaardeerd zijn geweest.'^
Zilveren en gouden munten werden
in de Griekse oudheid gewoonlijk
gegarandeerd door de hoeveelheid
edelmetaal. Om de kosten van de
muntslag te dekken zullen zij lokaal
enigszins overgewaardeerd zijn geweest.
In het internationale betalingsverkeer
functioneerden zij evenwel als stukjes
edelmetaal met stempels als waarborg
voor het gewicht en de kwaliteit. Dit
gold ook voor de munten van Alexander de Grote en zijn directe opvolgers.
Binnen en buiten het enorme rijk werden die vanwege hun intrinsieke
waarde geaccepteerd.

Ptolemaios Soter voerde met zijn
monetaire politiek een nieuw soort geld
in. Door de muntstandaard te verlagen
werd de nominale waarde van de munten niet meer door de intrinsieke hoeveelheid metaal gegarandeerd. Zulke
betaalmiddelen heten tegenwoordig
fiatgeld. Het publiek is bereid fiatgeld
te accepteren, zolang de ruilvoet tegen
goederen redelijk is gegarandeerd. De
introductie van het soort fiatgeld door
Ptolemaios Soter was het gevolg van
bijzondere omstandigheden. Er was
veel gemunt geld nodig om militair en
burgerpersoneel van Griekse en Macedonische afkomst te betalen, terwijl zilver in Egypte relatief schaars was. Voor
de invoering van fiatgeld is een krachtige overheid nodig die invloed op het
betalingsverkeer kan uitoefenen. Het
bewind van de Ptolemaeën voldeed
blijkbaar aan deze voorwaarde.
NOTEN
De schrijver is dr J.P.A. van der Vin van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet dank
verschuldigd voor het kritisch lezen van het
manuscript en voor aanvullende opmerkingen
die de kwaliteit van deze publicatie hebben
bevorderd.
Dit artikel volgt de historische lijn uit: O. M0RKHOLM Early Hellenistic coinage:fromthe accession
ofAlexander to the Peace ofApamea (336-188
B.C.) (Cambridge, 1991) en R.A. HAZZARD Ptolemaic coins: an introduction for collectors (Toronto,
1995). De chronologie van de tetradrachmen van
Ptolemaios Soter is evenals in bovenstaande
monografieën gebaseerd op: G.K. JENKINS An
Early Ptolemaic Hoard from Phacous The American Numismatic Society: Museum Notes
(ANSMN) 9 (1960) 35 en o.H. ZERVOS The
Early Tetradrachms of Ptolemy IAMSMN 13
(1967) 1.
1 De munt behoort volgens de indeling uit
JENKINS (1960) tot groep d, die tussen 310 en
305 is geslagen. ZERVOS (1967) sluit bij deze
indeling en datering aan.
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Fenicische tetradrachme
uit het jaar 130/129
v.Chr. van koning
Antiochos VII
Euergetes.
Muntplaats: Tyros in
Fenicië.
De Seleucidische koning
Antiochos VII sloeg in
zijn rijk munten volgens de Attische standaard met uitzondering van Fenicië^ "waar
hij de Fenicische standaard hanteerde.

2 D e Fenicische standaard w o r d t in dit artikel
zo genoemd, o m d a t deze term is ingeburgerd.
D e standaard zou m e t evenveel recht als P t o lemaeïsch aangeduid k u n n e n worden. Zie
M0RKHOLM (1991) 10.
3 B. E.VLV10NS T h e Overstruck Coinage of P t o lemy I A N S M N 6 (1954) 69.
4 SNG Copenhagen 40 (1977) Egypt; T h e Ptolemies, n o . 26 en 28.
5 Bijzonderheden over de financiële en fiscale
condities in Egypte zijn ontleend aan hoofdstuk 6 van HAZZARD (1995).
6 HAZZAKD (1995) 75.
7 D a t er in Egypte een afzondelijke monetaire
zone ontstond, blijkt uit muntvondsten. Zie
M0RKHOLM (1991) 66.
8 Hazzard bespreekt in n o o t 24 bij hoofdstuk 6
een tekst van Q . Curtius, waaruit kan blijken
dat Ptolemaios zijn m u n t e n overwaardeerde.
Zie HAZZ.AJiD (1995) 92.
9 M0RKHOLM (1991) 66.
10 M. ROSTOVTZEFF The Social & Economie History of the Hellenistic World (Oxford, 1941)
1635 (bijlage van E.s.G. ROBINSON).

11 D e introductie van de pentadrachme en de
octadrachme hield waarschijnlijk wel verband
m e t de goud-zilver waardeverhouding, die in
de oudheid regelmatig fluctueeerde. Een p e n tadrachme is 60 zilveren drachmen waard bij
een verhouding van 12:1 en een octadrachme
100 zilveren drachmen bij een v e r h o u d i n g
van 12,5:1. Zie M0RKHOLM (1991) 67 en 104.
12 HAZZ.\RD (1995) 75.
13 M0RKHOLM (1991) 10.
14 E r is in het verleden eveneens een verband
gelegd tussen de tetradrachme van 15,7 gram
en een even zware m u n t van het eiland R h o dos uit het begin van de vierde eeuw die in de
tijd van Ptolemaios ook niet meer in o m l o o p
was.
15 D e z e beschouwing over de financiële politiek
van de Ptolemaeën is gebaseerd op hoofdstuk
6 van HAZZARD (1995).
16 w. WEISER Katalog ptolemaischer
Bronzemiinzen
de?- Sammlung des Instituts flir Altertumskunde
der Universitiit zu Köln (Opladen, 1995).
17 M0RKHOLM (1991) 172.

#Coin House is gespecialiseerd in koninkrijksmunten, _^ ^^^
en provinciale munten.

Als specialist op het gebied van verzamelaars- en
beleggingsmunten, gaan wij er trots op u een
uitmuntende collectie te kunnen presenteren.

Heuvelstraat 10 5101 TC Dongen
Telefoon 0162 31 21 69 Telefax 0162 31 86 62
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Het FiDEM-congres in Weimar
De lezingen gingen niet alleen over
Eens in de twee jaar is er een congres
van de FIDEM, de Federation Internatio- hedendaagse penningkunst, maar vooral
over historische onderwerpen. Mark
nale de la Médaille. Van 20 tot en met
Jones (Groot-Brittannië) liet bijvoor23 september 2000 vond deze bijeenbeeld zien hoe de Franse koning
komst, waar ongeveer 300 mensen aan
Lodewijk XIV op penningen altijd grodeelnamen, plaats in de Duitse stad
ter staat afgebeeld dan de mensen in zijn
Weimar. Weimar is een interessante
stad, doordrenkt van herinneringen aan omgeving, terwijl hij in werkelijkheid
klein van stuk was. Marjan Scharloo,
grote kunstenaars. De meeste lezingen
directeur van het Koninklijk Penningen de FiDEM-tentoonstelling vonden
plaats in het Goethe-Nationalmuseum, kabinet in Leiden, sprak over neoclassicisme in Nederland. In haar verhaal
waar het woonhuis van Goethe deel
(uitgeschreven in het Duits, maar uitgevan uitmaakt. Een penningmarkt werd
sproken in voortreffelijk Engels) zette zij
gehouden in het huis van de dichter
uiteen hoe aan het eind van de achttiende
Schiller.
eeuw de filosoof Frans Hemsterhuis en
In 1999 was Weimar culturele
de arts Petrus Camper in samenwerking
hoofdstad van Europa. De stad heeft
met medailleur Johann Heinrich Schepp
echter een schrijnend litteken: enkele
penningen ontwierpen in zuiver classikilometers buiten het centrum bevincistische
stijl.
den zich de restanten van het concentratiekamp Buchenwald. In toespraken
Naast allerlei officiële toespraken
werd voortdurend verwezen naar die
stonden 31 lezingen op het protweespalt: trots en schaamte liggen hier gramma. Zelf heb ik er elf beluisterd,
wel zeer dicht bijelkaar.
die ik niet allemaal zal opsommen. Om
een indruk te geven van de variatie aan
In de nazi-tijd en tijdens de DDR
thema's stip ik enkele aan. De Duitser
raakte Weimar sterk in verval, maar de
Markus Wesche vertelde hoe in de
afgelopen jaren is het centrum in verbluffend tempo opgelapt. Monumenten negentiende eeuw in zijn land initiatieven werden ontplooid om grote geleeren woonhuizen die er kortgeleden nog
den te eren met een gouden penning.
grauw en verwaarloosd bij lagen, zijn
Zo ontving de patholoog Rudolph Virop een fantastische manier gerestauchow (1821-1902) een dikke gouden
reerd. Pasteltinten overheersen nu.
Het interessante van een FlDEM-con- penning van bijna 18 cm doorsnee. Al
dat geleerdengoud is inmiddels spoorgres vind ik de variatie: lezingen, een
loos
verdwenen, maar er bestaan nog
grote tentoonstelling, een workshop
wel
bronzen
exemplaren. Wesche sugvoor kunstenaars, een excursie,
gereerde,
dat
het goud in de wereldmuseumbezoek en 'satelliettentoonsteloorlogen
is
omgesmolten
om er wapens
lingen'. Bovendien zijn er sociale evevan
te
kopen.
nementen. We aten in de achtertuin
van Goethe Bratwurst en we dineerden
De Amerikaan Ira Rezak hield een
in een hotel waaruit we de Nederlandse lezing over Samuel Friedenberg (1886minister-president Wim Kok zagen
1957) die in de jaren dertig in New
weglopen.
York zo'n 500 portretpenningen liet
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maken van eminente joden. Friedenberg
nam dit initiatief als reactie op het antisemitisme en de jodenvervolging in
Duitsland. Niet iedere eminente
persoon was gelukkig met dit penningproject. Charlie Chaplin, bijvoorbeeld,
hoopte vurig dat hij niét tot de uitverkorenen van Friedenberg zou behoren.
De laatste lezing die ik bijwoonde
werd gehouden door de Australiër
Michael Meszaros en de Zwitser Pierre
Zancho. Meszaros schreef een handleiding voor penningmakers die willen
leren hoe zij in zakelijk opzicht het
hoofd boven water kunnen houden;
Zancho gaf commentaar op grond van
zijn ervaringen met medailleurs bij een
commerciële firma.
In de lezingen lag het accent meestal
op de geschiedenis van penningkunst,
maar de grote FiDEM-tentoonstelling
accentueerde juist de productie van de
laatste jaren. In totaal werden in de
officiële tentoonstelling, als ik goed
geteld heb, 762 penningen uit 31 landen geëxposeerd. Per land liepen de aantallen uiteen. Gastland Duitsland stond
aan de top met 62 stukken, terwijl de
Noorse delegatie niet meer dan twee
exemplaren van de hand van één kunstenaar bij elkaar had kunnen krijgen.
Andere Noorse kunstenaars waren niet
geïnteresseerd in de FIDEM.
Silvia Klöde-Hoffifiann,
Bij de expositie verscheen een cataloDeelnemerspenning
FlDlLM-congres Weimar
gus
van 463 bladzijden, waarin bijna
2000, SO mm.
alle penningen staan afgebeeld. Onder
(foto: KPK)

de titel XXVII FIDEM 2000 Internationale
Medaillenkunst maakt dit boek deel uit
van de serie 'Die Kunstmedaille in
Deutschland'.
De Nederlandse inzending bestond
uit 50 penningen, de Belgische uit 35.
In de Nederlandse selectie waren
25 kunstenaars vertegenwoordigd. Voor
mij kende deze selectie drie hoogtepunten. Er zat een stuk bij dat ik, zonder
overdrijving, durf te betitelen als de
beste Nederlandse penning van de
twintigste eeuw: Garden of Eden door
Guus Heilegers. Voor- en keerzijde van
deze penning zijn op een voortreffelijke
wijze met elkaar in verband gebracht
(zie voor een beschrijving De Beeldenaar
van september/oktober 1998, blz. 225226). Mijn tweede Nederlandse favoriet
was Een halve eeuw cardiologie in Leiden
door Jos Reniers. Die penning staat
afgebeeld op de omslag van De Beeldenaar maart/april 1999 (zie ook de
beschrijving door C. van Rees op
blz. 63-67 in dat nummer). Jammer was
alleen, dat op de tentoonstelling slechts
één zijde van deze fraaie penning te
zien was. Ik vond het vreemd dat in
Weimar niet meer penningen van
Reniers werden geëxposeerd, want juist
de afgelopen jaren ontpopte hij zich tot
één van de beste en meest creatieve
penningmakers van ons land. Mijn
derde Weimarse favoriet was de
abstracte, strak gegoten bronzen
penning 'met pyramidevormige
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opening' van Niko de Wit: zeer eenvoudig maar huiveringwekkend mooi.
Net als bij voorafgaande FlDEM-tentoonstellingen had men bij de Nederlandse inzending één kunstenaar geselecteerd die speciale aandacht kreeg.
Dit keer viel de eer te beurt aan Hanneke Mols-van Gooi, die met negen
exemplaren de kern van de Nederlandse bijdrage vormde. Ik vond dit
een gewaagde keuze, want het gaat
hier om unica uitgevoerd in steen en
ivoor. De grenzen van penningkunst
kunnen wat mij betreft heel ruim
getrokken worden, maar ik vind wel
dat er een duidelijke ondergrens moet
zijn. Voor mij is iets pas een echte penning zodra een ontwerp is vermenigvuldigd: geslagen, gegoten, gesneden,
of op andere wijze verveelvoudigd.
Over die ondergrens zou je kunnen
zeggen: iets is pas een penning als er
ook een tweede exemplaar van kan
bestaan. De kunstwerken van Hanneke
Mols-van Gooi verdragen zo'n
vermenigvuldiging niet. De kwaliteit
ervan zou dan onmiddellijk worden
teniet gedaan. Met andere woorden: de
kern van de Nederlandse inzending in
Weimar bestond uit kunstwerken die
hier eigenlijk niet thuishoorden.

Guus Heilegers en Geer Steyn. In hun
verantwoording, afgedrukt in de catalogus, stellen zij dat de Nederlandse
inzending een grotere variatie vertoont
dan ooit tevoren: zowel met betrekking
tot thema's, materialen als wijze van uitvoering. Toch maakt de selectie ook
duidelijk dat de keuzecommissie haar
eigen voorkeuren heeft. De slagpenning
blijkt voor deze commissie een ondergeschoven kindje te zijn. Op het totaal van
50 stukken bevatte de Nederlandse
inzending slechts één in metaal geslagen
penning, een gezamenlijk product van
Willem Vis en Henk van Bommel. Wel
was er nog een papieren penning met
letters in reliëfdruk van Mirjam Mieras
die met enige goede wil ook nog als een
geslagen exemplaar kan worden
beschouwd, maar dan wordt het begrip
'slagpenning' wel weer erg ver opgerekt.
W e in Weimar meer Nederlandse
slagpenningen wilde zien, moest merkwaardigerwijze een paar stappen verder
lopen. In de vitrine met de Belgische
selectie lagen zes geslagen penningen
van drie Nederlands kunstenaars. Het
betrof hier geen emigranten, want alle
drie staan ze met een Nederlandse huisadres in de catalogus vermeld. De Belgische inzending telde 28 slagpenningen
op een totaal van 35. Met betrekking tot
penningkunst is het verschil in klimaat
tussen Nederland en België enorm
groot. Zo'n confrontatie van inzendingen uit verschillende landen werkt dan
ook als een polemiek: wat in het ene
land hogelijk wordt gewaardeerd, wordt
in het andere land kennelijk als minderwaardig of oninteressant afgedaan.

Los van dit principiële bezwaar vond
ik het ook nog om een praktische reden
jammer dat het werk van Hanneke Molsvan Gooi zoveel ruimte kreeg op deze
expositie. Deze stenen en stukken ivoor
komen in een vitrine nauwelijks tot him
recht. Ze krijgen pas kwaUteit als ze worden betast, maar dat was in Weimar
onmogelijk. Zoals ze daar nu - matig
belicht - achter glas lagen, leken deze
Veel Nederlandse penningkunsteabstract uitgevoerde werkstukken op
naars concentreren zich vooral op de
losse ornamenten die we meteen weer
vormgeving, terwijl zij minder letten op
mogen vergeten. Het is niet de abstractie de functie die een penning kan hebben.
als zodanig die de indruk vestigde dat het Wat mij betreft hoeft een penning niet
om 'zomaar wat' ornamenten ging. De
altijd functioneel te zijn, maar deze
eveneens abstracte penning van Niko de
tentoonstelling liet zien dat het werk
Wit oogde veel sterker.
spannender en soms ook aangrijpender
wordt
als daar wél aandacht aan is
De Nederlandse penningen waren
besteed.
In de Britse inzending vond ik
geselecteerd door Marjan Scharloo,

DE BEELDENAAR 2001-1
17

bijvoorbeeld Leda and the hat-pin van
Linda Crook een topper. Deze kunstenares meent dat oude Griekse mythen
nu eindelijk maar eens in feministische
zin herschreven moeten worden en als
aanzet daartoe bewerkte zij de mythe
van Leda. Nadat oppergod Zeus Leda
in de gestalte van een zwaan heeft
overweldigd, pint een zeer tevreden
Leda het beest met een speld op haar
hoofd vast: de zwaan mag nu een tijdlang als elegant hoedje dienen. Crooks
penning is in hoge mate programmatisch van aard, maar de uitvoering
ervan is bijzonder elegant. Dat is nog
eens penningkunst!
Ook de Duitse inzending kende een
behoorlijk groot aantal penningen
waarbij vorm en functie fraai
samengaan. Soms op uiterst simpele
wijze. Erich Ott maakte bijvoorbeeld
een penning ter gelegenheid van het
feit dat Weimar in 1999 de culturele
hoofdstad van Europa was. Het dubbelzinnige karakter van Weimar (cultuur
en concentratiekamp) wordt op deze
penning met twee heel eenvoudige
symbolen aangestipt. De vormgeving is
terughoudend, maar de boodschap is
pijnlijk duidelijk.
Indrukwekkend vind ik trouwens de
zilveren slagpenning (diameter 50 mm)
ontworpen door Silvia Klöde-Hofftnann,
die alle deelnemers aan dit congres uitgereikt kregen. Op de voorzijde gaat een
Januskop schuil onder een ark die tevens
als hoed dient. De ark/hoed biedt bescherming tegen de zondvloed die aan
de rechterkant is afgebeeld. Diverse
symbolen verwijzen naar de overgang
van een 'oude tijd' naar een 'nieuwe
tijd'. Het jaar 2000 als overgang naar
een nieuw millennium is hier gesymboliseerd, maar we kunnen de overgangstijd ook betrekken op de plaats waar het
FiDEM-congres werd gehouden. Weimar
in de voormalige DDR verkeert nog
steeds in een fase waarin sociale en economische veranderingen plaatsvinden
die grote onzekerheden met zich mee-

brengen. De deelnemerspenning benadrukt het gegeven, dat het FiDEM-congres
niet zomaar ergens werd georganiseerd
en dat Weimar in 2000 in allerlei
opzichten een 'beladen' plaats is.
De penning van Silvia Klöde-Hof&nann
is het resultaat van een prijsvraag die
onder Duitse penningkunstenaars was
uitgeschreven. Alle inzendingen zijn
beschreven en afgebeeld in het 72 pagina's tellende boek Arche 2000 dat aan de
deelnemers van het congres werd uitgereikt. Dit boek, gepubliceerd als deel 11
in de reeks 'Die Kunstmedaille in
Deutschland', bevat ook beschouwingen
over afbeeldingen van Noachs ark in de
kunstgeschiedenis en op oude munten
en penningen.
Bijzonder interessant waren twee
'satelliettentoonstellingen'. Ter gelegenheid van het FiDEM-congres werd in
het woonhuis van Goethe in Weimar
een kleine selectie geëxposeerd uit de
grote verzameling penningen die deze
dichter zelf aanlegde. In kasteel
Friedenstein in Gotha werd een
tentoonstelling geopend van Duitse
penningen en gedenkmunten uit de
twintigste eeuw. Deze expositie (met
stukken uit de collectie van het Münzkabinett in Berlijn) vond ik indrukwekkend, omdat op overzichtelijke wijze
werd getoond hoe in de laatste eeuw de
politieke veranderingen in Duitsland
hun weerslag vonden in thema's en
vormgeving van penningen.
Bij beide 'sateliettentoonstellingen'
verscheen een ondersteunend boekwerk.
Wie echter in kort bestek een goed
overzicht wil krijgen van de geschiedenis van de Duitse penningkunst vanaf
de renaissance tot de tegenwoordige
tijd, moet vooral het herfstnummer
2000 van het tijdschrift The Medal
lezen. In acht rijk geïllustreerde artikelen in het Engels wordt deze
geschiedenis helder gepresenteerd.
In 2002 zal het FiDEM-congres in
Parijs plaatsvinden. De precieze datum
is echter nog niet bekend.
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Counterfeiting Ancient and Modern
Het British Museum en de Royal Numismatic Society in Londen organiseerden
14 en 15 september 2000 voor de vijfde
maal een symposium over vals geld.
Meer dan zestig geïnteresseerden uit
tien landen woonden het evenwichtige
programma van meer dan twintig
gebalde lezingen bij. Dit symposium is
een beetje een buitenbeentje in de
numismatische wereld, omdat niet
alleen numismaten maar ook ingenieurs
en fysici aan het woord komen. Juist
deze confrontatie maakt het erg boeiend.
De eerste dag was voor het grootste
deel gewijd aan de oudheid, waarbij de
aandacht vooral ging naar valse
Romeinse munten. De keuze van de
sprekers liet toe zich een goed idee te
vormen over de verschillende soorten
gouden, zilveren en bronzen munten
die in de oudheid vervalst werden en
over de gebruikte technieken. De
geografische spreiding - van GrootBrittannië over de Balkan tot Indië maakte het bovendien mogelijk om een
beter inzicht te krijgen in de soms subtiele verschillen tussen officiële
imitaties en illegale vervalsingen.
De late namiddag en de volgende
ochtend waren voorbehouden aan Middeleeuwse en moderne vervalsingen van
circulatie- en verzamelaarsmunten. De
nadruk lag daarbij vooral op de negentiende eeuw. Dat metaalanalyse ook
voor relatief recente munten cruciale
gegevens kan opleveren, bleek overduidelijk uit het onderzoek naar de samenstelling van Russische munten uit platina. De oorspronkelijke munten uit
het begin van de negentiende eeuw
kenden weinig succes en werden voor
een goed deel weer versmolten. Met de
oorspronkelijke stempels werden enkele

decennia later opnieuw dezelfde munten geslagen voor verzamelaars. Uit
recent metallurgisch onderzoek blijkt
echter dat de raffinagetechnieken
inmiddels dermate geëvolueerd waren,
dat beide reeksen vrij eenvoudig van
elkaar onderscheiden kunnen worden.
Een pittig detail is dat heel wat
publieke verzamelingen voornamelijk
naslagen bezitten. IGaarblijkeiijk
ruilden conservatoren in de loop van de
jaren te goeder trouw hun authentieke
munten in voor fraaiere stukken die
achteraf naslagen bleken te zijn.
In de middag kwamen, voor het eerst
in deze symposiumreeks, valse bankbiljetten aan bod. Twee spectaculaire
voorbeelden uit Groot-Brittannië en
Hongarije maakten duidelijk dat ook de
overheden niet altijd de nodig scrupules hebben als het er op aankomt biljetten van vijandige naties te vervalsen. In
tijden van oorlog drukten zij biljetten
om de economie van de vijand te ontregelen.
Tot slot serveerde detective Holmes
- hoe kan het anders in Londen - van
de National Criminal Intelligence Service
de resultaten van een onderzoek naar
de grootschalige activiteiten van een
valsmuntersbende die enkele jaren geleden in Groot-Brittannië opgerold werd.
Het symposium was een succes en het
ligt in de bedoeling de handelingen
ervan uit te geven als deel 5 in de serie
Metallurgy in Numismatics.
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R. VAN LAERE

Aantekeningen bij Soudijns
persoonlijke 'Jubileumnotities'
Een psycholoog is iemand die het ook niet
weet.
Deze variant op een 'agendaspreuk'
door de schrijver Cees Buddingh', zou
men kunnen bedenken na het lezen van
Soudijns 'Vorm en functie^: persoonlijke
notities bij het jubileum van de Vereniging
voor Penningkunst (zie De Beeldenaar
2000 nr 5) en het aanhoren van enige
reacties daarop. De agendaspreuk
begint overigens met ''Een econoom...\
Er werd van enige kanten gesuggereerd dat bij het jubileum van de Vereniging voor Penningkunst een positievere klank dan het artikel van Soudijn
meer op zijn plaats zou zijn geweest.
Daar is wat voor te zeggen. Waarschijnlijk was er dan wel weer een verhaal verschenen dat - overigens geheel
terecht - de loftrompet zou doen
schallen over verenigingspenningen
zoals Frank Lloyd Wright (1963),
Shakespeare (1964), Linnaeus (1978),
Openluchtmuseum (1978), De Bot (1984),
Liszt (1986), Duif e (1986), Vroziw in
raam (1991), Belle van Zuylen (1993)
en..., maakt u zelf de 'top tien' maar
compleet. Er is voldoende keuze want
de Vereniging heeft veel mooie
penningen uitgegeven. Zij zijn met alle
andere uitgiften opgenomen in Handzame sculptuur door Louk Tilanus,
voorzitter van de jubilerende
vereniging. In dat boek besluit de
schrijver het hoofdstuk Ruimte met:
'De rijkdom van de Nederlandse penningkunst blijkt uit het relatief hoge
niveau dat de laatste vijftig jaar wordt
aangehouden en uit het vermogen de
vorm te doen aansluiten bij ontwikkelingen in de Europese beeldhouwkunst.
De Nederlandse penningen kunnen
worden gezien als kleine monumenten

van geschiedenis, kunst en cultuur en
de Vereniging heeft daaraan een
wezenlijke bijdrage geleverd.' Een
positief geluid! Tilanus heeft reeds eerder zinvol over de verenigingspenningen gesproken tijdens de jaarbijeenkomst 1991 van de vereniging in
Teylers Museum in Haarlem. Zijn
gewaardeerde inleiding Vorm en ruimte
in de Nederlandse penningkunst is toen
op schrift gesteld in De Beeldenaar.'
Ook van de oud-voorzitter Van Puijenbroek is er over de vereniging en de
door haar uitgegeven penningen een
geschrift, gelardeerd met milde kritiek
en dito humor. Het verscheen in
verkorte vorm in Teylers Magazine in
1991 en binnenkort zal het in meer
complete vorm en bijgewerkt in De
Beeldenaar verschijnen.
Een positief geluid naar aanleiding
van het verenigingsjubileum zou ook
zoiets kunnen worden als: 'Lang leve
de klassiekers'. Veilig, zeker nu de penninguitgaven van het afgelopen decennium letterlijk nog wat onwennig aanvoelen, zoals: Een muur (1999),
Uitdijend heelal (1997), I can't forget...
(1996), Hommage aan Copier (1994) en
Getrapt blok (1990).
Eigen stijl, vrijheid, dat zijn de
nieuwe toverwoorden, ook in de penningkunst. Onbegrensde penningmogelijkheden, maar een beetje houvast is nooit weg. Misschien verklaart
dat wel de hang van sommigen naar
alles wat ouder en vertrouwder is. Maar
'mark my words' er zijn al nieuwe
klassiekers in aantocht zoals Elisabeth
Varga's Constantijn Huygens (1996) in
gegoten uitvoering en Christien
Nijlands geslagen Jubileumpenning
(2000). Laatstgenoemde is voorlopig de
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mooiste slagpenning in het nieuwe millennium!
De 'jubileumnotities' zouden dus
volgens sommigen wat positiever
getoonzet mogen zijn. Het is Soudijn
echter niet kwalijk te nemen. Het
bestuur van de jubilerende vereniging
of de redactie van De Beeldenaa?- had
het initiatief kunnen nemen en er goed
aan gedaan een tweede artikel met een
andere opinie op te nemen. Soudijns
notities zie ik echter niet zó negatief. Ik
lees daarin een, soms nuchtere, deels
licht cynische maar positiefkritisch
bedoelde persoonlijke weergave van
zijn mening. Vlot geschreven en doorspekt met een vleugje humor. Soudijn
eigen. Met iets van diezelfde humor
durf ik deze aantekening te beginnen
met de variant op de agendaspreuk.
Het 'ook' daarin duidt aan dat er eveneens anderen zijn die 'het niet weten';
zelf heb ik evenmin de wijsheid in
pacht. Soudijn zal er waarschijnlijk om
glimlachen. Natuurlijk een geschreven
woord staat er, en is minder snel nader
uit te leggen of te nuanceren dan een
mondeling verhaal. Soudijns artikel
plaatst de penningkunst in een andere
schijnwerper en werpt daarop dan eens
een ander licht. Naar mijn mening is
een aantekening daarbij wel op zijn
plaats. Het aantal afbeeldingen is om
herhalingen te voorkomen daarom

beperkt gehouden. Raadpleeg daarvoor
het artikel van Soudijn of beter nog,
het boek Handzame sculptuur.
Soudijn besteedt de meeste aandacht
aan de door Geer Steyn ontworpen
penning Brecht (1978) en is er kritisch
over. Hij noemt deze penning beschadigd door een duimindruk en heeft het
iets verderop zelfs over een gat in de
kop. Weliswaar 'een "gat" dat de penning boeiend en dubbelzinnig maakt'.
Ik denk dat Soudijn daar de plank misslaat. De portretkop dreigde volgens
mij niet te mislukken, zoals hij schrijft.
Steyn heeft meer gewild dan alleen een
portret. Hij noemt het zelf een
zichtbaar vormgegeven indruk,
daarmee letterlijk benadrukkend het
voor hem levende onderwerp van de
penning: Brechts denken.
De bekritiseerde penning Brecht
noemt Soudijn door de tekst die op de
keerzijde staat 'Es geht auch anders,
doch so geht es auch' een prachtige
penning voor iemand die ergens in verstrikt lijkt te raken, dus prachtig in
andere zin bedoeld. 'Aber, Herr
Saudein', zou ik ludiek willen zeggen,
'sind Sie das auch nicht?...'
Steyn schonk zelf al eerder aandacht
aan de vormgeving van zijn Brecht
penning. Tijdens het Fidemcongres in
Londen (1992), hield hij de voordracht
De waarde van de imperfettie. Daarbij
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Geer Steyn, Bertolt
Brecht (VPK 1978)
brom, gegoten, 60 mm

was Soudijn aanwezig. De voordracht
werd gepubhceerd in The Medal. In
Steyns niet eerder gepubliceerde
oorspronkelijke Nederlandse versie van
de voordracht is het volgende te lezen:
'Mijn betrokkenheid bij deze Duitse
schrijver, deze balling die een bijzondere positie in de literatuur inneemt, resulteerde in een serie portretten die uit meer dan honderd varianten
bestond. In het historische portret doet
zich het verschijnsel voor dat je de
geportretteerde slechts kent uit zijn
werk en de enkele foto's die van hem
bestaan. Dit betekende in het Brechtproject een voordeel ook al ging dit
met veel woede gepaard. Een woede
die gebaseerd was op het voorbijschieten van je doel: de essentie van Brecht
te kunnen weergeven in het portret.'
'Het maken van een portret van een
levend iemand is gecompliceerd omdat
de natuur nooit na te maken is en het
oog en de handen van de createur
altijd zullen moeten kiezen. Dit proces
van reductie is bepalend voor het beeldend niveau. Veel beeldinformatie die
betrekking had op het profiel had ik
niet; eigenlijk vooral zijn dodenmasker.
In een lange serie zocht ik naar een
gelijkenis. Minutieus de verhouding en
de vormmassa's verschuivend. Belangrijk was de bril: een vreemd element in
een gezicht dat vaak zeer storend kan
werken ten aanzien van de plastische
eenheid. Ik kwam steeds dichterbij een
gelijkenis; een gelijkenis gebaseerd op
de fysionomie. In dit voorzichtige zoeken realiseerde ik me de paradox: hoe
dichter ik bij de letterlijke gelijkenis
kwam, hoe verder ik geraakte van de
figuurlijke gelijkenis, namelijk waar
Brecht voor stond, zijn betekenis voor
de literatuur en de maatschappij. Dit
moest echter de basis van de gelijkenis
zijn: het hoofd als metafoor voor
Brechts betekenis. Het dodenmasker
had mij geholpen maar ook de dood
gebracht. Dit gevoel van voorbij je
doel te schieten, deze woede van het

verloren gevecht heeft hier gedwongen
tot een ingreep die ik nu nog als een
scharnier in mijn werk beschouw.
Maakte ik met die enorme, alles of
niets duimafdruk het gezicht kapot,
was de brillenpoot geheel verdwenen;
ik besefte dat ik juist gewoimen had
aan de metaforische betekenis. Het
dialectische denken van Brecht, basis
voor veel van zijn verhalen en toneelstukken, kreeg nu letterlijk gestalte in
die sterke hol - bol werking. Deze heftige ingreep, deze persing van de duim,
hoe vernietigend ook, plaatste met zijn
directe sporen van de hand, de penning
midden in het begrip 'aanwezigheid',
zoals Brechts werk ook nu nog waarde
en aanwezigheid heeft. Deze 'vondst'
was op zichzelf genomen niet voldoende maar gaf een opening naar een
nieuwe benadering van het portret. De
hevigheid werd gekanaliseerd, het oog
en het oor kreeg definitieve vorm. Het
fond werd in balans gebracht met het
portret. De vingerafdruk in de wang
werd iets getemperd. Het achterhoofd
werd strak en glanzend. Als een opvatting van Brechts leven; een dialectiek
van vormen; een polariteit van dik dun, hol - bol, vingerafdrukken en
onaantastbaarheid.' aldus Steyn
'Brechts fascinatie voor petten - die
ik overigens met hem deel - en zijn
staan in de wereld, inspireerde mij tot
het maken van de achterkant. Hij staat
wat te loeren naar die prachtige tekst
uit de Dreigroschenoper: 'Es geht auch
anders, doch so geht es auch:' relativerend en dwingend. Het rondschrift vermeldt zijn naam, het teken van de Vereniging voor Penningkunst en mijn
signatuur. Het losse zwevende karakter
van deze letters dwong mij ertoe om
een bindende rand aan de penning toe
te voegen.'
Deze toelichting is iets anders dan
de interpretatie die Soudijn geeft.
Ook andere penningen lijkt Soudijn
af te kraken en het was uiteraard charmanter geweest, als bijvoorbeeld over
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de maakster van de penning Montessori
(1972) ook was vertelt dat zij veel
mooier en gevoeliger werk op haar
naam heeft staan. De vraag rijst bij dit
voorbeeld ook of bij deze compositie
van het portret een meer concrete
weergave van armen en handen zou
passen. Het is een opgebouwde eenheid. Op de door Soudijn eerder
besproken huwelijkspenning Ria en Bert
van Beek door Van de Vathorst zijn de
armen ook 'aangepast'. Die verkorting
schijnt Soudijn minder te storen, integendeel hij toont begrip en heeft er
zelfs een verklaring voor.^
Daar waar Soudijn spreekt van een
'pastoraal beeld' komt bij mij eerder de
gedachte op aan zielzorg dan aan iets
dat betrekking heeft op herders en het
landleven. Soudijn gebruikt dit beeld
bij de penning Herder met schapen
(1972) door Christl Seth-Höfher. Beiderlei uitleg is correct. In dit verband is
een reactie op een destijds gestelde
vraag in een enquête over de waardering voor bepaalde penningen aardig
om te vermelden. Deze penning, ook
kortweg Schapen genoemd, kreeg in de
reactie de titel: 'De Goede Herder met
schapen' (met hoofdletters) met op de
keerzijde 'een dolende kudde'. Over
een pastoraal beeld gesproken, het is
maar hoe je het bekijkt. Het is wel een
positieve benaming voor een bijzondere
penning. De maakster heeft het echter
zo niet bedoeld. De 'omdraaivisie' van
Soudijn bij deze penning met de twee
gezichtspunten vat ik niet negatief op...
'Een grazende kudde blijft een grazende kudde', schrijft hij. Gelukkig
maar, denk ik dan, want op de penning
staan twee meesterlijk fraaie tafereeltjes. Zij passen mooi binnen de holle en
bolle vorm van de dunne penning.

zijn naar mijn mening gewoon twee
contrasterende, maar wel bij elkaar
horende kanten. Twee vrije uitbeeldingen van contrasten die samengebracht
zijn op één (ronde) penning. Je mag ze
ook als plaatjes naast elkaar leggen en
bekijken; de afbeelding toont dat
duidelijk. Of bedoelt Soudijn het ook

Wat Soudijns kijk op de penning
Hoekig en rond (1971) betreft, die zie ik
wat anders. De hoekige afbeelding op
de voorzijde gaat niet 'opeens' over in
een ronde op de keerzijde; 'iets' wordt
daar niet opeens 'iets heel anders'. Het
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Theo van de Vathorst^
Huwelijkspenning Van
Beek (1992) brons,
gegoten, 90 mm

Ger Zijlstra, Zonder
titel (VPK 1977)
messing, gegoten,
7S mm

inspiratie zou ontvangen via een
zo? Humoristisch vind ik zijn 'waaradelaar, een roofvogel. In mijn fantasie
schuwing' voor het kunnen ontstaan
zou dat eerder door een neerdalende
van een stukje 'schroot' omdat deze
duif moeten gebeuren. Wat die roofpenning in staal is uitgevoerd. Bij mijn
vogel boven die harp te betekenen
weten was het de speciale wens van de
heeft kan ik dan niet verklaren. Tilanus
ontwerper dit metaal te gebruiken.
geeft in Handzame sculptuur een handAan de stelling dat nog steeds bij de
reiking: '...daarbinnen [rand en tekst]
uitgiften van de Vereniging een zekere
zweeft een arend (symbool van de
braafheid domineert, wordt naar mijn
vlucht van de verbeelding) boven de
mening getornd. Zie de hiervoor
genoemde ontwerpen van het afgelopen lier van Orpheus: de samenvatting van
alles wat met muziek te maken heeft.'
decennium en de al eerder verschenen
Zonder titel (1977) met een abstracte
Ook de genoemde symboliek bij
voorstelling en Vierkant met cirkel in
Hommage aan Andries Copier (1994) wat
hoek (1980).
sommigen een penning, en ikzelf wat
cru 'een stukje dakgoot' noemde, komt
De atletisch gevormde vrouw op de
op mij anders over. De glazen knikker
penning Japanse vrouwenkampen (1947)
zie ik symbolisch meer als het wérk van
is meer het symbool dat past bij de
Copier dan als Copier zelf. Dat werk
tekst 'Fier en ongebroken' dan bij de
lijkt dan in een sarcofaag te zijn
werkelijke toestand in de kampen. In
die zin is er geen sprake van misleiding verpakt. Soudijn probeert met het ope(of van een leugen om bestwil): dé wer- nen van de sarcofaag ook de ogen van
de lezer te openen, of dat altijd lukt?
kelijkheid was helaas anders. Dat de
Wel is hij er in geslaagd mij Ninabers
penning emotionele waardering
ontwerp er weer eens bij te laten pakverwierf en herinneringswaarde heeft
ken;
ik moest bijna zoeken. Ik kom tot
bleek jaren later. De penning werd toen
in een grote oplage beschikbaar gesteld de conclusie dat de ondergeschikt
genoemde belettering juist een van de
aan de leden van een vereniging van
sterkere kanten van dit voorwerp is.
betrokkenen bij het gebeurde in het
Met de regels '...glas-in-lood
voormalige Nederlands Indië.
Soudijns suggestie over een (portret) penning...' en 'Alsof je uit een glas van
Copier niet gewoon een slokje mag
penning op de dichter Gerrit Komrij
nemen'
komt Soudijns humor weer
mag wat mij betreft zo overgenomen
boven.
worden. Dan in een 'drager' met ingebouwd een mini-cd, waarop het
Holle holle Gijs (1982) zou ik zelf een
speciale stemgeluid van de dichter is te kinder(speel)penning willen noemen.
horen. Over toptien of gestegen met
De uitvoering in brons met een wat
stip gesproken: durft de vereniging zo'n scherpe rand leent zich daar echter niet
uitdaging aan? Volgens sommigen mag zo voor. Dan toch maar 'een nostalalles in de moderne penningkunst;
gische spijskaart voor [andere] analfabovendien heeft zo'n kleine cd zelfs al
beten.' Het is artistiek niet de meest
de klassieke ronde vorm en nog juist
geslaagde creatie op de menukaart van
het formaat van een penning: 80 mm
de vereniging.
doorsnede!
En dan, volgens Soudijn, de counterpart van deze penning: Europa (1957),
Ook Soudijns uideg of verklaring
daar is wat uitleg over de symbolentaal
over het nu inderdaad ouderwets aandoend (geslagen) stuk op de componist bij nodig. Ik vond dat inderdaad ook
nogal wat, maar de beeldhouwer/
Johan Wagenaar (1932) komt op mij
medailleur Eric Claus leerde mij
humoristisch over. Het is echter wat
vreemd als deze musicus zijn goddelijke destijds die penning 'zien' en op
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waarde beoordelen. De penning is een
fraai stuk in beeld gebrachte symbolentaal. Uitleg heb ik overigens bij meer
penningen nodig. Soudijn doet de suggestie dat medailleurs aangemoedigd
moeten worden die symbolentaal te
ontwikkelen. Hoe is dat te realiseren?
Zoiets ontstaat naar mijn mening eerder spontaan. Ontwikkelen, akkoord,
maar dan geen geforceerd kunstmatig
gedoe.
Wat het uitsluiten van een groep
ontwerpers (beroepsgraveurs) betreft
denk ik dat de betrokkenen die 'uitsluiting' meer aan zichzelf dan aan het
bestuur van de vereniging te wijten
hebben. Bij de toetreding van Esser tot
het bestuur werd niemand buitengesloten, maar het artistieke niveau van
fabriekspenningen liet - en laat nog vaak te wensen over. Daarom kregen de
beroepsgraveurs, zoals Esser het
opmerkte, geen kans meer. Er vond een
verschuiving plaats in het uitgiftebeleid,
geen 'machtsgreep'. Die verschuiving
duurt voort...
Soudijn besluit: 'Wie een penning in
handen krijgt, moet iets kunnen leren
[...] En toch: wat doet het er eigenlijk
toe of we iets willen leren? Is het niet
veel belangrijker om emotioneel uitge-

daagd te worden door een bijzondere
vorm?' Daar lijkt de schrijver dan toch
ook begrip voor de visie van Steyn te
hebben, zoals die tot uiting komt in de
penning Brecht.
Voor mij is een van de vele aspecten
van penningen en penningkunst dat je
er wat van leert. Kennis van beeldende
kunsten en het leren zien: kunstzinnige
vorming dus. Het boeit je en maakt je
nieuwsgierig. Je verdiept je bijvoorbeeld bij de penning Shakespeare weer
eens in de persoon en zijn werk. Je
leest de roman De Bot door Günter
Grass naar aanleiding van Letteries
gelijknamige penning. Je probeert de
vormgeving van penningen en de symboliek daarin te begrijpen. Je raakt
geprikkeld bij het lezen van een artikel
door Soudijn; o nee, ik bedoel Soudijns
artikel prikkelt je tot het schrijven van
een hopelijk zinvolle reactie.
Over penningen raak je niet
uitgepraat. 'Passie en betrokkenheid'
noemde Steyn dat tijdens een gesprek
met wat felle passages. Naar aanleiding
van de presentatie van de Jubileumpenningen. We hadden het onder meer
over vorm en functie...!
A propos, ik stel voor het glas
nogmaals te heffen op de jubilerende
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Paul Grégoire, Europa
(VPK 19S7) hrons,
gegoten, 14 mm

75-jarige vereniging, op het boek
Handzame Sculptuur - je blijft er in bladeren en lezen! - en niet te vergeten,
op de geslaagde expositie Beeldhouwwerk van formaat in Museum Kempenland in Eindhoven. Daar werd de collectie, in zijn totaliteit en in al zijn
glorie geëxposeerd. Fraai vormgegeven
in transparante panelen, gegroepeerd
volgens zeven thema's. Bovendien in
combinatie met andere penningen en
met kleinplastiek, de kunstvorm waaraan de beeldhouwerspenning nauw verwant is.

Bedankt penningmakers, bedankt Leuk
Tilanus en andere bestuursleden van
Penningkunst, bedankt Peter Thoben
van Museum Kempenland en toch ook
bedankt Karel Soudijn voor jullie passie
en betrokkenheid! ,
NOTEN
1 L. TILANUS Vorm en ruimte in de Nederlandse
penningkunst De Beeldenaar 15 (1991) 457.
2 K.A. souDijN Een zilveren huwelijk in brons De
Beeldenaar 16 (1992) 174.
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Oproep
De Rijnlandsche Kunstgieterij te
Leiden heeft haar deuren gesloten.
Tussen de spullen bevond zich een
doos met modellen van penningen, die
teruggestuurd zijn naar de medailleurs.
Van het afgebeelde model kon de
maker echter niet worden achterhaald.
Hij of zij kan het afhalen bij:
A. Nieuwendam, tel. 020-6767026

Handel en wandel van de Nederlanders
in Japan in de 17e en 18e eeuw
II Het Japanse geldsysteem
Dit stelsel kende aanvankelijk vijf verschillende muntsoorten: de oban, koban
en ichibu-kin van goud en de cho-gin
en mameita-gin van zilver. De gouden
munten bestonden uit een goud-zilver
alliage en de zilveren munten uit een
zilver-koper alliage. Om vervalsing te
voorkomen, werden de exacte verhoudingen geheim gehouden. Dit stelsel
Het Japanse geldsysteem in de 17de vormde tot 1870 de grondslag van het
Japanse geldsysteem.
en 18de eeuw
In 1600 verkreeg Tokugawa leyasu
De ryo was de standaard
(shogun 1603-1605) na een lange strijd rekeneenheid waarop het systeem was
de politieke macht over geheel Japan.
gebaseerd. De belangrijkste munt, de
Hij realiseerde zich dat een stabiel
koban, had een waarde van 1 ryo.^ Een
monetair systeem van groot belang was koban en een ichibu-kin (= % ryo) uit
indien hij ook economische controle
dezelfde periode hadden hetzelfde
wilde verkrijgen. Met dit doel voor
gehalte. In 1697 werd een gouden
ogen liet hij in 1601 gouden en
munt aan het bestaande systeem toegezilveren munten van goede kwaliteit
voegd: de nishu-kin (= Vi ichibu-kin).'
Koban 1601-1695, ptoduceren en bezorgde de Japanners
De oban (10 ryo), de grootste
gmid, ca. 72x39 mm.
hiermee voor het eerst in de geschiedegouden munt, had wat gewicht en
(aiiefoto^s: Currency ^^^ ^^^ Samenhangend munt- en
gehalte betreft geen nauwe relatie met
museu?n, Bank of
^
^
de andere twee muntsoorten van goud.
Japan, Tokyo).
gcwichtssystcem met goud als basis.'
Dit grote gouden muntstuk werd voornamelijk geproduceerd om te worden
uitgereikt als speciale beloning en gift.
Dat deze munten niet bedoeld waren
om te circuleren, wordt geïllustreerd
door het feit dat de waardeaanduiding,
de naam van de muntmeester en zijn
handtekening met kwetsbare OostIndische inkt op de voorzijde van de
obans werden aangebracht. Na slijtage
was het mogelijk de tekst tegen
betaling van een commissie te laten
herschrijven.
P.A.M. BELiËN

Inleiding

De tweede aflevering van dit artikel
over de VOC in Japan beschrijft de
belangrijkste ontwikkelingen binnen
het Japanse geldsysteem in de 17de en
18de eeuw. Hieruit zal onder meer blijken welke economische en monetaire
problemen Japan kende.

Ichibu-kin 1601-1695,
goud, ca. 17x10 mm.

De waarde van de zilveren munten
werd bepaald door de massa en alleen
na weging waren ze te gebruiken in het
dagelijks betalingsverkeer. Cho-gin
werden niet nauwkeurig gegoten en de
stukken wogen meestal minder dan het
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goud
1 oban
= 10 ryo
1 koban
= 1 ryo
1 ichibu-kin
= 1/4 ryo
1 nishu-kin
= 1/8 ryo (vanaf 1697)
op basis van 1 ryo = ca. 15 gram)
zilver (op gewicht: cho-gin en mameita-gin)
op basis van 1 momme (= 3,75 gram)
koper
1 mon (= 'één klein stuk') = 1/4000 koban

theoretisch vastgesteld gewicht. Het
verschil kon met mameita-gin worden
aangevuld.'* Het was mogelijk de zilverstukken bij wisselkantoren van de overheid te laten keuren en merken, waarna
ze als muntgeld mochten circuleren.'
Naast gouden en zilveren munten
waren koperen geldstukken als pasmunt
in gebruik
Valentyn geeft in zijn boek een beschrijving van de munten en gewichtseenheden die de Japanners gebruikten.
De gewichtseenheden die hij gebruikt
[tael, maas, condrijn] zijn Chinees:

zynde als andre pitjens met een vierkant
gat in 't midden, en de 10 doen 1 stuiver.
Ook gebruiken zy eenige zilvere boon'Wy zullen hier mede de munten der
tjes [Mameita-gin], waar af de grootste
Japanders, voor zoo verre zy ons
als witte Turksche boontjens, en met
bekend zyn, by voegen. 1 Schuitje ziljdeene wapentjes gemerkt, waar van 'er
ver [cho-gin], een zwaar dik-gegoten
ook verscheidene soorten zyn, tot 6
stuk, 1/4 el lang, 1 duim dik, en 1 duim toe, die allenskens verminderen, en die
breed, doet 4 Tayl, 6 Maas, 5 Condryn, zy volgens hun gewigt uitgeven. [...]
a ieder Tayl van 57 [zware] stuivers. Dit Zy hebben hun Fiaekins van 125 pond
geeft aan de een zyde geen munt, doch zwaar.
aan de andre zyde 8 Japansche wapen1 Fiaekin doet 100 Cati.
tjes, of stempels, zulke 200 schuitjes
1 Catti doet 16 Thayl.
doen Ryksdaalders 1000.
1 Oebang [oban], een stuk goud als een
zool van een schoen, doet dito 100.
1 Coebang [koban], dito 10. Dog A.
1713 zyn 'er in trein [in omloop]
gebragt die maar waard waren 6 dito.
1 Itzebo [ichibu-kin], dito 2 1/2.
1 Cockien doet 10 gl. 1 tayl, doet 10
Maas, of 3 gl: 10 lichte stuivers, of 57
zware.
1 Maas doet 10 Condryn, of 7 stuivers.
1 Condryn doet 8 pitjens, of duiten.
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Oban 1601-1695,
goud, ca. 149x90 mm

Cho-gin 1601-1695,
zilver, ca. 96x40 mm,
gehalte. SOO.

te houden, waar aan de eerste zeer vast
zullen kleeven, of door ze tegen de tanden te kletsen, en ook sommige wel
door ze met een schaar te snyden.'
Kaempfer p. 45

Mameita-gin 1601169S, zilver, ^ootste
exemplaar ca. 13x13
mm.

Kan'ei Tstiho (1 mon)
1636, koper,
ca. 24 mm.

Pieter van Dam (1621-1706), in 1650
benoemd tot bewindhebber van de VOC
ter Kamer van Amsterdam en sinds
1652 Raad en Advocaat van de gehele
Compagnie, beschrijft in zijn destijds
1 Thayl 10 Maas.
niet gepubliceerde geschiedenis van de
1 Maas 10 Condryn.
opkomst, samenstelling en bloei van de
1 Condryn 10 Rinnen.'
Valentyn p. 59 Oost-Indische Compagnie lopend van
1595 tot 1700 in een hoofdstuk over
geld en muntslag in Indië de resultaten
In 1608 werd de volgende officiële
koers voor gouden, zilveren en koperen van de analyse van een aantal kobans
die bovengenoemde voorkeur kan vermunten vastgesteld: 1 ryo goud
klaren:'
(1 koban) = 50 momme zilver (187,50
gram) = 4 kammon (4000 mon) koper.
In werkelijkheid werden de koersen
'En belangende de Japanse coubangs
bepaald door de heersende omstandigvan de nieuwe soort of reductie, tot een
heden op de markt en fluctueerden ze.* monster herwaarts overgesonden, met
Het uiterlijk van de munten speelde
de oude vergeleeken, zijn die waardig
ook een rol, zoals blijkt uit een
geoordeelt als volgt.
beschrijving door Kaempfer:
1 oude coubang met fyne streepjes,
MarkO: 0: 11 1/2 a 21 caraat
'De Japoneesers hebben liefst de Koba1 grein, is 't stuk ƒ 24:nis die tot Jedo [Tokyo] gemaakt zyn,
1 oude dito met grove ditos: Mark 0:
welke groote streepen hebben, maar de
0: 11 1/2 a 20 caraat 7 1/2 grein, is 't
vreemdelingen houden meer van de
stuk/23:8
andere. Zy nemen de proef of de zelve
1 nieuwe dito met grove dito's. Mark
goed zyn, of door ze tegen hunne borst
0: 0: 11 1/2 a 13 caraat 10 grein, is 't
stuk ƒ 15: 12
de agio van het gout gereeckent tot
seven per cento.'
Van Dam, Beschryvinge van de
Oostindische Compagnie, eerste boek,
deel II, hoofdstuk XXXI (Stapel

1929, p. 68-69)
"•'''vmim^

Hieruit blijkt dat de toentertijd geanalyseerde oude kobans met de fijne strepen meer waard waren dan die met de
grove. Dit verklaart wellicht waarom de
vreemdelingen (Hollanders en Chinezen) de voorkeur gaven aan muntstukken met fijne strepen. Misschien prefereerden de Japanners de kobans met
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grove strepen omdat die in hun hoofdstad werden geproduceerd.

A

1601-1736
In de periode van 1601 tot circa 1695
veranderde er op monetair gebied niet
veel in Japan.
Tegen het einde van de 17 de eeuw
begonnen de uitgaven van de overheid
echter te stijgen, terwijl tegelijkertijd
grote hoeveelheden gouden en zilveren
munten het land verlieten door handel
met het buitenland. Bovendien leverden de Japanse mijnen minder metaal
dan voorheen. Om een deel van het
geldtekort op te heffen werden van
1695 tot 1710 grote hoeveelheden gouden en zilveren munten van laag
gehalte geproduceerd, wat tot gevolg
had dat de prijzen stegen (inflatie). In
dezelfde periode teisterden verwoestende branden en sociale onrust het
land die het vertrouwen van de Japanse
bevolking in de economie deden
verdwijnen. De wet van Gresham deed
ook in Japan zijn werk, het oude geld
van hoger gehalte werd door de bevolking opgepot en alleen de nieuwe stukken van lager gehalte bleven in omloop.**
De verlaging van het gehalte van de
munten had op korte termijn geen
negatieve gevolgen voor de Japanse
economie.' De overheid bleef echter
kampen met tekorten en de financiële
toestand van de staat verslechterde.
Omdat de gouden munten ten opzichte
van het zilvergeld minder waard waren
geworden, gaf het publiek de voorkeur
aan zilveren munten die het net als
hiervoor oppotte waardoor een tekort
aan zilvergeld ontstond. Om diezelfde
reden ontstond er ook een gebrek aan
koperen munten, de muntstukken die
de bevolking juist het meest
gebruikte.'"
In het begin van de I8de eeuw
bleven de prijzen stijgen. Adviseurs van
de Japanse regering weten dit onder
meer aan het feit dat veel zilver via de
handel met de Hollanders en Chinezen

het land uitstroomde. Daarom adviseerden zij de overheid iets te doen tegen
het verdwijnen van dit edelmetaal uit
Japan. Er werd een pakket maatregelen
gepresenteerd dat tot doel had de
Japanse economie weer gezond te
maken. Er werd onder meer voorgesteld een grens vast te stellen voor het
totale volume van de buitenlandse handel." Tevens werden in 1714 alle gouden en zilveren munten hermunt in
stukken van dezelfde goede kwaliteit en
afmetingen als die in gebruik waren
geweest gedurende de periode 16011694. Tegelijkertijd werden edicten uitgevaardigd tegen overmatige uitgaven
door de bevolking en werd de import
van buitenlandse goederen aan banden
gelegd. De maatregelen hadden tot
gevolg dat de prijs van goederen in

DE BEELDENAAR 2001-1
31

Een Tnan koopt zijde en
betaalt met gouden
kobam. De vrouw
•weegt cho-gin en
?nameita-gin voordat
ze het als wisselgeld
teruggeeft. Houtsnede
door Katsukawa
Shunsho uit Nishiki
hyakunin azuma ori
^Brocaat prenten uit
het Oosten', 177S
(foto: Hotei Japanese
Prints, Leiden).

Met de boeren ging het door de lage
rijstprijzen nog slechter. Bovendien was
de voorraad goud en zilver die de shogun tot zijn beschikking had niet toereikend voor de productie van munten van
hoge kwaliteit. Er was onvoldoende
metaal beschikbaar om alle oude munten om te zetten in hoogwaardiger stukken, waardoor de totale hoeveelheid
circulerende munten daalde. De genomen maatregelen hadden derhalve niet
de gewenste gunstige uitwerking.'^

Gcmuymme-gin 1765,
zilver, 49x21 mm.

Nishu-gin 1772,
zilver, 23x16 mm.

Japan snel daalde. Dit leverde echter
weer nieuwe problemen op. De daling
van de prijs van rijst was zo groot dat
de samurai, die voor hun diensten met
rijst werden betaald, tot de rand van de
financiële afgrond werden gebracht.

1736-1819
In de hoop enige verlichting te brengen
en de rijstprijzen te doen stijgen bracht
de regering in 1736 een nieuwe emissie
gouden en zilveren munten in omloop.
De nieuwe munten waren van lager
gehalte en gewicht dan stukken uit de
periode daarvoor, maar kregen toch
dezelfde waarde. Dit had tot logisch
gevolg dat de bevolking opnieuw de
betere oude stukken uit circulatie nam
en oppotte. De staat slaagde er dan ook
niet in om de oude munten weer in
handen te krijgen. Later werd wel een
betere waardeverhouding tussen oude
en nieuwe munten vastgesteld die
enigszins hielp om de oude geldstukken

Gehalte en gewicht van de koban 1601-1819''*
periode

gehalte
gehalte
(1875)''
(officiële
documenten)"

1601-1695
1695-1710
1710-1714

.843 -.868
.574
.843

1714-1715
1715-1736
1736-1819

.843
.868
.657

gehalte
(analyse
1996)=

.857
.564

.854
.566

.834
.857

.830
.834

.867
.653

.863
.656

gewicht
gewicht
(in gram, uit
(in gram)*
documenten)''
17.9
17.9
9.4
17.9

17,72
17,80
9.32

17.9

17,73
17,78

13.1

13,07

a Gehaltes venneld in oude lijsten samengesteld door ambtenaren van de Munt.
b Deze gehalte s zijn het resultaat van een aantal analyses die de Japanse regering in d e 19de eeuw
heeft laten u tvoeren om te te bepalen tegen welke prijs de overheid oude munten rnoest
opkopen. De resultaten verschenen in 1875 in een rapport.
c Het resultaat van non-destructieve analyse van 39 kobans uit de periode 1601-1860 (zie noot 14).
d Gegevens uit oude documenten, gewichten bij benadering.
e Resultaat van weging van 39 kobans uit de periode 1601-1860 (zie noot 14).
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Zilvergehalte cho-gin en mameita-gin
(1601-1819)"i
periode

gehalte

1601-1695
1695-1706
1706-1710
1710
1710-1711
1711-1714
1714-1736
1736-1819

.640
.500
.400
.320
.200
.800
.460

.800

1

van hoger gehalte en gewicht weer
richting staatskas te doen vloeien. Deze
maatregelen zorgden uiteindelijk voor
stabiliteit in het muntwezen die 80 jaar
zou duren.'^

De Japanse overheid had geleerd van de
mislukking van de introductie van de
^

.

,.

cho-gin nu (voor••" keerzijde), ziher,
ca. 89x31 mm, gehalte

gomomme-gin en zij zorgde er nu voor .200.
diverse voorwaarden te scheppen die
deze munt wel tot een succes zouden
maken. Zo werden de munten bijvoorbeeld rentevrij geleend aan wisselaars,
terwijl er geen onderpand nodig was.
De nishu-gin werd in grotere aantallen
geproduceerd dan de reeds bestaande
zilveren munten en al snel werd hij veel
gebruikt naast de koban."

Nieuwe zilveren munten
In een poging te komen tot een stabiele
waardeverhouding tussen goud en zilver
werd in 1765 een nieuwe zilveren munt
geïntroduceerd met een vaste waarde
van vijf momme, de gomomme-gin
(= 1/12 koban = 1/12 ryo met een
gehalte van .460). De nieuwe zilveren
Pasmunten
standaardmunt werd echter een misluk- De eerste koperen munten met een
king door een gebrek aan medewerking waarde van 1 mon werden in 1606
van de wisselkantoren. De wisselaars
geslagen. Pas vanaf 1636 werden
^
ö
vreesden namelijk dat deze munt hun
grotere hoeveelheden van deze stukken
winsten zou verminderen door het verdwijnen van de mogelijkheid te profiteren van wisselkoersschommelingen en
de commissies die zij ontvingen voor het
wegen van het zilver. Het bleek moeilijk
de medewerking van de wisselaars te
verkrijgen en als gevolg hiervan
circuleerde de gomomme-gin niet. De
munt werd dan ook twee jaar na zijn
introductie ingetrokken. Het belang van
zilveren munten met een vaste waarde,
die gebruikt konden worden naast de
cho-gin en mameita-gin, werd echter
door de regering ingezien en in 1772
werd een nieuwe zilveren munt met een
vast gewicht en gehalte geïntroduceerd,
de nishu-gin (1/8 koban; gehalte .980).
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ff"!" ^™*'' ^' ""'"^
1768, messing,

ca. 24 mm.

Het baar metaal wordt
verhit en tot dunne
stroken uitgehamerd.

Uit de stroken worden
plaatjes gesneden, die
op het juiste gewicht
worden gebracht.

De plaatjes worden
verhit en in ruwe
vorm gehamerd.

Het munten: de kobans
krijgen hun definitieve
vorm op een ijzeren
aambeeld.
Polijsten met zand en
behandeling met chemicaliën. Vervolgens
warden de munten verhit en ingewreven met
zout water en tenslotte
gespoeld met geivoon
water. Het eindresultaat is een fraaie goudkleur

Controle op vorm,
gewicht en instempelingen.

in omloop gebracht. Toen in 1695 gouden en zilveren munten met een lager
gehalte werden geproduceerd
veranderde de waardeverhouding tussen
koperen, zilveren en gouden mimten
zozeer, dat er een veel grotere vraag
naar koperen munten ontstond
waardoor deze uiteindelijk uit de circulatie verdwenen. De problemen werden
verergerd door een daling van de productie vanwege een tekort aan koper.
Daarom werden in 1739, naast de
koperstukken, ijzeren munten in
omloop gebracht. Tevens werden vanaf
1768 messing munten geproduceerd die
circuleerden met een waarde van vier
mon (1/1000 koban).i'
Handelsrestricties
De monetaire problemen in Japan
waren nauw gerelateerd aan de regulatie van de buitenlandse handel, omdat
een negatieve handelsbalans gecompenseerd moest worden met de export van
edelmetaal. In het laatste kwart van de
17de eeuw groeide de uitvoer van goederen nog steeds. Een van de redenen
was dat er in China in 1644 een
machtswisseling had plaatsgevonden en
de politiek van de vroegere Ming
keizers om de buitenlandse handel te
beperken door de nieuwe Manchu heersers niet meer werd gevolgd. Als gevolg
hiervan liepen steeds grotere aantallen
Chinese schepen de Japanse havens binnen. Dit tot grote verontrusting van de
Japanse overheid die aanzienlijke
hoeveelheden edelmetaal het land uit
zag stromen. In 1685 werd als reactie
op deze ontwikkelingen een grens
gesteld aan het volume van de goederen
dat de Chinezen en de VOC mochten
verhandelen. De Compagnie kon hierdoor na 1685 niet meer dan 300.000
tael aan goederen per jaar in Japan
invoeren, dit betekende goederen met
een tegenwaarde van 1.050.000 gulden.
'... en in Japansch Geld [gesteld] op
kisten of doozen Zilver, yder van

De Kinza Emaki, rolschildering uit de jaren twintig van de negentiende eeuw,
verschillende stadia in het productieproces van kobans geïllustreerd worden. 300
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1000 Siumome of Thails (welk laatste
woord in Japan ingevoert is door de
Hollanders) 't welk in alles bedraagt
300000 Siumome in Zilver, of 50000
Cohangs in Goud.'
Kaempfer p. 231

verkoop in 1715 wederom vervangen
door taxatiehandel.
De maatregelen van 1715 betekenden een nog verdere inperking van de
handelsvrijheid van de v o c in Japan.
Hierbij kwam nog dat sinds 1722 alle
handel aan de Japanse kant geconcenDe Chinezen mochten tweemaal zoveel treerd was in de 'Geldkamer', die de
invoeren (600 kisten zilver of goederen omvang en samenstelling van de goemet een waarde van 2.100.000 gulden).'** derenstroom vaststelde.2'
De Japanse embargo's werden echter
niet nageleefd door de Chinese
Vervolg
handelaren en daarom werd in 1688
De hierboven beschreven ontwikkelineen nieuw verbod op de invoer van
gen waren ook van groot belang voor
goederen uitgevaardigd dat nu alleen
de voc. In het derde en laatste hoofdde Chinezen trof Hierbij werd het
stuk van dit drieluik wordt aandacht
hen toegestaan met slechts 73 schepen besteed aan de invloed van de Japanse
per jaar naar Japan te komen en
economische en monetaire politiek op
mocht maar een beperkt aantal
de handelsactiviteiten van de VOC
Chinezen kantoren openen op de wal.
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NOTEN

Met dank aan het Currency Museum, Bank of
Japan, Tokyo, voor het verstrekken van informatie m.b.t. tot het gehalte van kobans en de geleverde illustraties en met dank aan M.L.P". van der
Beek voor het leveren van opbouwende kritiek op
een eerdere versie van dit artikel.
1 BURMEISTER (1998) 57.
2 In het begin van de 17de eeuw bevatte de
koban bijna 18 gram goud met een gehalte
van .857, dit verviel tot 3,3 gram goud met
een gehalte van. 5 74 in 1860; JACOBS en \T,RMEULE (1953) 23; BURMEISTER (1998) 58.
3 JACOBS en VERMEULE (1953) 27; BURMEISTER
(1998) 58; A brief history of money in Japan, p 10.

12 JACOBS en VERMEULE (1953) 30-31.
13 JACOBS en VERMEUI.E (1953) 32; A brief histo?y
of money in Japan, p. 14-15.
14 UEDA, M., I. TAGUCHI en T. SATTO (1996) tabellen 1, 4, 5 en 6.
15 MUNRO (1904) 197; JACOBS en VERMEULE
(1953) 32-33; A brief history of money in Japan,
p. 14-15); KENJIRO Y.^IAGUCHI, A History of
coins.ll. Silver coins afier the Merwa Period
(1164-1771): the transformation of Silver Coins,
folder van het Institute for Monetary and
Economic Studies, Bank of Japan, Tokyo
(z.pl., z.j.).
16 Gegevens uit: JACOBS en VTRMEULE (1953)
29-30 en KENJIRO YAMACJUCHI, A History of

4 JACOBS en VERMEUI.E (1953) 27; BURMEISTER

(1998) 59.
5 MUNRO (1904) 204-205.
6 JACOBS en VERMEULE (1953) 24; NAOTO YAMA- 17
OKA, A history of coins. 6. Keicho Koban:
18
establishment of the unified currency system, fol- 19
der van het Institute for Monetary and Eco20
nomic Studies, Bank of Japan, Tokyo (z.pl.,
z.j.). Na 1700 werd de koers voor het zilver
vastgesteld op 60 momme (225 gram) voor
1 ryo.
7 .A.J. v,\N DER K\, Biografisch woordenboek der
Nederlanden, vierde deel (Haarlem 1858) p 37.
8 JACOBS en VTRMEULE (1953) 29.
21
9 SANSOM (1978) 134.
10 JACOBS en VERMEULE (1953) 29-30.
22
11 S.AXSOM (1978) 140.
23

MUNTHANDEL

coins. 11. Silver coins after the Meiwa Period
(1764-1771): the transformation of Silver Coins,
folder van bet Institute for Monetary and
Economic Studies, Bank of Japan, Tokyo
(z.pl., Z.J.).
JACOBS en VERMEULE (1953) 32.
KAEMPFER (1733) 266.
s.ANSOM (1978) 144-145.
1 kan = 960 momme; 1 momme = 1/60 ryo =
1/60 koban. Na 1700 werd de officiële koers
voor gouden en zilveren munten vastgesteld
op 1 ryo (goud) = 60 momme (zilver), zie ook
noot 6. 6000 kan zilver was derhalve
(6000x960=) 5.760.000 momme. Dit had een
waarde van (5.760.000/60) 96.000 ryo =
96.000 koban (1 koban = 1 ryo).
1 kin = 0,601 kg.
SANSOM (1978) 145.
GAASTRA (1991) 78, BELIËN (2000) 260.
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Jubileumfeest Vereniging voor
Penningkunst
Op 16 september 2000 vierde de VerJan Tinga en Greet Kemper-Koel, die
eniging voor Penningkunst het 75-jarig beiden aftraden en direct herkiesbaar
jubileum met ongeveer 150 leden en
waren.
genodigden in Eindhoven. Na de ontHierna werd van een geanimeerde
vangst in Museum Kempenland werd
en uitstekende lunch genoten in restaude 75 ste Algemene Vergadering gehou- rant De Vier Azen.
den. In zijn openingswoord deed voorOm 15.00 uur werd in het museum
zitter Louk Tilanus verslag van de hec- door Louk Tilanus het door hem
tische periode die aan deze dag
samengestelde boek 'Handzame
voorafging. Het boek was net gereed
sculptuur. De geschiedenis van de
en de tentoonstelling ingericht. Hij
Vereniging voor Penningkunst' geprebedankte Peter Thoben, directeur van
senteerd. Peter Thoben opende met
Museum Kempenland, voor zijn vele
een causerie officieel de expositie.
inspanningen voor de jubileumtentoon* ^
stelling. Het geheel zag er prachtig uit
en de combinatie penningen en kleinsculptuur van penningontwerpers was
verrassend en uniek.
Twee weken voor deze heuglijke dag
ontviel ons Frans van Puijenbroek,
^^^Lr%' ^
oud-voorzitter van de vereniging. Hij
zou de opening van de tentoonstelling
verrichten en het eerste jubileumboek
aangeboden krijgen. Helaas heeft het
niet zo mogen zijn.
De jaarstukken werden besproken en
door de vergadering goedgekeurd.
Wim Ponsen trad af als bestuurssecretaris en werd opgevolgd door de heer
C.F. Postma die door het bestuur was
voorgedragen. Louk Tilanus trad af als
voorzitter. Het bestuur had wel een
opvolger, maar die kon niet aanwezig
zijn bij de vergadering. Het bestuur
stelde de volgende constructie voor: de
huidige vice-voorzitter Guus Hellegers
neemt voorlopig de voorzitterstaken
over en op de eerstvolgende Algemene
Vergadering draagt het bestuur de
nieuwe voorzitter aan de leden voor.
De vergadering ging akkoord met deze
oplossing. De vergadering accordeerde
eveneens de herverkiezing van

/
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Jan van den Broek uit Heeze verzorgde
op piano enkele muzikale intermezzi en
bracht daarbij werken van Gabriel
Fauré en Gabriel Pierne ten gehore.
Aan het eind van de dag konden de
leden het gepresenteerde boek meenemen en de prachtige tentoonstelling
bezichtigen. De Vereniging kan terugkijken op een fantastisch feestelijke viering van het jubileum en zij gaat op
naar het 100-jarig bestaan. .

Mevius Numisbooks International B.V.
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TEL. 0546 56 1322 - FAX 31546561 352
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BATTENBERG, OBOL, SEABY, DURST etc.
== Bezoek alleen op afspraak ==

GROOT ASSORTIMENT:

• Provinciale munten
• Koninkrijks munten o.a. topkwaliteit
• Gouden munten
MuntX en
edelmetaalhandel — • Bankbiljetten

LUTTEKESTRAAT 31
TEL: 038-422 33 68

8011 LP ZWOLLE
FAX 421 66 43

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

w Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR

DE BEELDENAAR 2001-1
38

Boekbesprekingen
zaak, aangespannen door één van de
kunstenaars, wordt helemaal verzwegen. In een officiële geschiedschrijving vind ik het weglaten ervan een
beetje vreemd, want die rechtszaak
leidde indertijd tot een financiële aderlating. Ik zou graag willen lezen of dit
De Vereniging voor Penningkunst
gevolgen had voor de kwaliteit van
(VPK) bestond onlangs 75 jaar en ter
gelegenheid van dit jubileum ontvingen penningen die kort daarop verschenen.
alle leden een album met foto's in kleur
Aan de andere kant heeft Louk
van de penningen die de vereniging
Tilanus zeker wel oog voor detail. Hij
uitgaf. Voor- en keerzijden staan steeds vertelt bijvoorbeeld dat de eerste voorop afzonderhjke pagina's gefotografeerd zitter, mr C.G. Vattier Craane, in 1949
en Louk Tilanus, tot voor kort voorzit- op 85-jarige leeftijd afscheid nam en
ter, geeft bij elk exemplaar een korte
het erehdmaatschap kreeg. Tilanus
toelichting.
voegt daar aan toe: 'Daar kon hij maar
Het was de bedoehng dat oud-voor- kort van genieten: na twee jaar zegde
hij zijn lidmaatschap op, omdat hij zich
zitter Frans van Puijenbroek dit boek
niet kon verenigen met de uitgave van
zou schrijven, maar zijn bijdrage blijft
beperkt tot een Woord vooraf. Persoon- de penning gewijd aan ministerlijke omstandigheden noodzaakten hem president Drees. Zo'n rooie op het
nobele brons, dat gaf geen pas, meende
om het werk over te dragen aan Louk
hij'(p. 11).
Tilanus. Frans van Puijenbroek
overleed kort voor het verschijnen van
De tekst van dit boek is tweeslachtig.
het jubileumboek.
Het gaat hier om een officiële
catalogus, maar het boek is ook te lezen
De oprichters van de VPK ontvingen
als een verslag van iemand die met
in 1925 een door Chris van der Hoef
eigen ogen naar penningen kijkt. In het
ontworpen penning die in zeer kleine
catalogusgedeelte staat bijvoorbeeld
oplage is geslagen. Met dit stuk opent
het catalogusgedeelte. In totaal zijn 137 steeds netjes aangegeven om wat voor
type penning het gaat en bij welk
exemplaren beschreven, niet alleen de
jaarpenningen, maar ook extra pennin- bedrijf het werk is uitgevoerd. De
beschrijving van penningen beperkt
gen, inschrijfpenningen en welkomstTilanus echter steeds tot enkele korte
penningen. Het meest recente stuk is
alinea's waarin hij vooral vertelt wat hij
de slagperming van Christien Nijland,
persoonlijk interessant vindt. In een
die alle leden in het jubileumjaar
nawoord zegt hij hierover: 'Bij de
ontvingen.
beschrijvingen heb ik er veelal van
Voorafgaand aan het catalogusgedeelte geeft Tilanus een beschouwing afgezien data, signaturen en opschriften
te noemen. Die kan de lezer zelf wel
over penningkunst in het algemeen en
zien; ik wilde vooral aandacht besteden
over de geschiedenis van de VPK in het
aan
vormaspecten die niet direct voor
bijzonder. Deze geschiedenis behandelt
de
hand
Hggen of opvallen' (p. 588).
hij in vogelvlucht. Een verloren rechts-

LOUK TILANUS Handzame sculptuur. De
geschiedenis van de Vereniging voor
Penningkunst. Foto's Anatolie Sourov.
Waanders Uitgevers, Zwolle, 2000.
ISBN 90-400-9265-6, 604 blz., ƒ 60.
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KAREL SOUDIJN

Een aardig voorbeeld van deze werkwijze is de beschrijving van de penning
Toon Dupuis door Jeanne Wichers. Over
de keerzijde met twee hakkende handen
schrijft Tilanus, dat het even 'lijkt of
Dupuis zijn rechterpink mist, maar
deze zit onder het boordijzer om met
de duim de richting van het hakken zo goed mogelijk te sturen' (p. 127).
En over een door Cor van Kralingen
ontworpen portret van Witte de Wixh
staat te lezen: '(•••) de steile ongewassen haren zijn opvallend (...)' (p. 267).
Zó had ik het kapsel van onze zeeheld
nog nooit bekeken!
Bij een aantal penningen geeft
Tilanus een neutrale beschrijving. Vaak
neemt hij echter een standpunt in: 'Het
geheel is goed bedoeld, maar wéinigzeggend' (p. 51). Of: 'De keerzijde is
doodsaai (...)' (p. 55). Of over een penning, uit 1931 met een engel: 'De
vormgeving is echt art déco; de
vleugels hebben veel weg van de
achterkant van Cadillacs of Chevrolets
uit de jaren vijftig' (p. 87). En natuurlijk kan men bij Tilanus ook zinnen
verwachten zoals de volgende: 'Een
prachtwerk' (p. 271).
Soms is te merken dat de auteur te
weinig tijd had om allerlei zaken eens
goed uit te zoeken. Over de Roland
Holst-penning van Charlotte van Pallandt schrijft hij onder andere: 'De
keerzijde geeft naam en levensdata in
een typografie die niet van de hand van
Van Pallandt is - daar heeft zij zich
nooit op toegelegd' (p. 383). Maar wie
heeft dan wél die typografie verzorgd?
Dat laat Tilanus helaas onvermeld.
Een merkwaardige slordigheid is te
vinden op p. 351 bij de beschrijving
van een huwelijkspenning, ontworpen
door Niel Steenbergen, die de leden
van de VPK in 1972 voor een tientje
konden kopen. Tilanus begint met een
karakteristiek van huwelijkspenningen.
Daarna schrijft hij: 'Steenbergen heeft
op verzoek van het Bestuur deze draad
weer opgepakt (...).' Hier suggereert

Tilanus, dat Niel Steenbergen deze
huwelijkspenning speciaal voor de VPK
heeft ontworpen. Dit is echter niet het
geval. De penning is reeds in 1965
geslagen voor een firma die messen,
vorken en lepels verkocht. Bruidsparen
die hier hun tafelzilver aanschaften,
kregen deze penning cadeau. In 1972
werd die huwelijkspenning ter beschikking gesteld van de VPK.
In het gedeelte waarin hij de
geschiedenis van de VPK schrijft, merkt
Louk Tilanus het volgende op: 'Voortdurend is door het bestuur geprobeerd
om jonge kunstenaars met opdrachten
te stimuleren' (p. 21). Is dat gelukt?
Daarover laat de auteur zich niet uit.
Wie geboortejaren van kunstenaars in
verband brengt met de jaren waarin
penningen verschenen, zal moeten concluderen dat echt jonge kunstenaars
kennelijk maar zelden toegekomen zijn
aan het ontwerpen van Verenigingspenningen.
Hierbij is het natuurlijk belangrijk
om eerst de vraag te stellen, wanneer
een kunstenaar 'jong' mag worden
genoemd. In 1982 verscheen een penning van W^en Cobbenhagen die in
dat jaar 23 werd. Dat is jong. Wanneer
ik ga tellen welke kunstenaars nog
geen dertig waren in het jaar waarin
hun penning door de VPK werd uitgebracht, dan kom ik op ongeveer tien
procent uit. Met andere woorden: zo'n
negentig procent was 30 jaar of ouder.
Dat noem ik niet echt jong meer. De
\TK was de afgelopen periode meestal
een club voor kunstenaars van middelbare leeftijd of nog ouder. Ruim een
derde van de penningen is gemaakt
door kunstenaars die de 50 al waren
gepasseerd op het moment dat de VPK
hun penning uitbracht. Alisschien
moeten de meeste kunstenaars eerst
rijpen, voordat ze aan penningen toekomen. De geciteerde doelstelling
werd dus zelden gehaald.
Nog iets over het boek. De foto's
van Anatolie Sourov domineren deze
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koning Croesus (561-547 v.Chr.), die
volgens Griekse bronnen grote hoeveelheden goud besteedde om goodwill
bij goden en mensen te kopen. Hij
heeft daaraan niet veel gehad, want
Lydië werd onder zijn bewind bij het
Perzische rijk ingelijfd.
Goud is vanaf de klassieke oudheid
een belangrijk internationaal betaalmiddel geweest: eerst in de vorm van munten en later in de vorm van baren, die
hoofdzakelijk door circulatiebanken
werden gebruikt. De afgelopen vijftig
jaar is evenwel een nieuw monetair
stelsel ontwikkeld, waarbij goud vrijwel
geen functie meer heeft. Deze overgang was niet gemakkelijk, omdat goud
in de loop van de eeuwen een bijzondere plaats in het internationale
betalingsverkeer
had verworven. Het is
.\NDREW RAMAGE e n PAUL CRADDOCK
tegen
deze
achtergrond
moeilijk voor
King Croesus Gold; Excavations at Sardis
te
stellen,
dat
goud
oorspronkelijk
geen
and the History of Gold Refining. British
geschikt
betaalmiddel
was.
Museum Press, London 2000. ISBN 0Goud zoals het in de natuur wordt
7141-0888-X, 272 blz., ing., 23 x 29
gevonden is gewoonlijk met andere
cm, £ 45 (te bestellen bij A.G. van der
metalen waaronder zilver verontreinigd
Dussen bv te Maastricht).
en moet daarom worden gezuiverd. De
Bij opgravingen in westelijk Klein-Azië meeste metalen konden in de oudheid
werd in 1968 een werkplaats gevonden, op een eenvoudige manier worden verwijderd, maar voor de scheiding van
waar rond 550 v.Chr. goud en zilver
zilver en goud was een gecompliceerde
van elkaar werden gescheiden met
techniek nodig, die nog niet bekend
keukenzout volgens een proces dat
cementatie heet. Dit proces was in ver- was. Goud bevatte daardoor vaak zilver,
waarvan de hoeveelheid afhankelijk van
schillende modificaties tot een paar
de vindplaats tot enkele tientallen proeeuwen geleden de gebruikelijke
centen kon oplopen. De waarde van het
methode om goud van zilver te zuivegoud was lager naarmate de kleur bleren. De werkplaats was gevestigd in
ker was.
Sardis, de vroegere hoofdstad van
Lydië, en tot nu toe is dit de oudst
Om een bepaald product als internabekende plaats waar cementatie op
tionaal betaalmiddel te gebruiken, is
industriële schaal is toegepast.
het nodig dat de kwaliteit van dat product gegarandeerd kan worden. Goud
De nieuwe zuiveringsmethode vervoldeed
niet aan deze voorwaarde,
oorzaakte een omwenteling in de
vroege muntslag en Andrew Ramage en omdat het een wisselende hoeveelheid
zilver bevatte. Bovendien kon aan goud
Paul Craddock zetten in King Croesus
dat toch al zilver bevat gemakkelijk
Gold uiteen, hoe door cementatie een
nieuw soort goud werd uitgevonden en extra zilver worden toegevoegd zonder
dat het opviel.
welke gevolgen dat voor de munten
had. De introductie van cementatie
Dit neemt niet weg dat goud in het
vond plaats onder de regering van
diplomatieke verkeer een gewild artikel

uitgave sterk, vooral omdat hij de penningen steeds afbeeldt op een opvallend
gekleurde ondergrond. Soms gaat de
kleur ten koste van de duidelijkheid. Bij
de penning Lucht en Water (1934-1) is
bijna niet meer te zien wat deze voorstelt. Wie de voorzijde bekijkt van
Hugo de Groot (1983) van Jos Reniers
krijgt de indruk dat het hier om een
bijzonder dik exemplaar gaat. Die illusie is te wijten aan een verkeerd gekozen lichtinval bij het fotograferen.
Dit hardgekafte boek kent een groot
nadeel: bij het openslaan scheurt het
meteen uit de band. De ruim 600
zware pagina's zitten kennelijk vastgeplakt aan een schutblad dat niet voor
zijn taak berekend is.
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HANS
VAN DER VALK

van materialen die in de werkplaats zijn
was. De aanwezigheid van zilver was
gevonden, blijkt dat ook bestaande
voor het maken van juwelen en sierelectrummunten werden omgesmolten
voorwerpen geen probleem.
om er zuiver goud en zuiver zilver van
De eerste munten werden tegen het
te maken. De overgang naar de nieuwe
einde van de zevende eeuw v.Chr. in
gouden en zilveren munten zal dan ook
westelijk Klein-Azië geslagen uit elecabrupt zijn verlopen.
trum, een legering van goud en zilver.
De circulatie van deze munten bleef
King Croesus Gold is een fraai en
vrijwel geheel tot westelijk Klein-Azië
kostbaar boek met een schat aan inforbeperkt. Door cementatie toe te passen matie over de geschiedenis van de
kon Lydië onder de regering van
goudproductie. Het is met de medekoning Croesus overgaan op munten
werking van een internationale groep
van zuiver goud of van zuiver zilver.
deskundigen tot stand gekomen.
Daarna breidde het gebruik van
Andrew Ramage is hoogleraar archeogemunt geld zich ook buiten Klein-Azië logie aan de Cornell University in
uit. De gouden munten van Lydië verIthaca N.Y. en Paul Craddock is
spreidden zich als internationaal betaal- leidinggevend wetenschappelijk ondermiddel over de Griekse wereld en het
zoeker bij het British Museum. Zij
Perzische rijk. De productie van zilvebaseren hun beschouwing op de analyse
ren munten werd daarnaast in korte tijd van archeologisch materiaal en op
door plaatsen in het huidige Griekenbekende historische methoden om
land overgenomen.
goud te zuiveren. Belangrijke delen
hiervan
zijn zonder een chemische of
De belangrijkste drijfveer voor de
metaalkundige
opleiding moeilijk te
invoering van cementatie als nieuwe
volgen
en
menig
numismaat zal het
techniek was dat zuiver goud substanboek
helaas
te
specialistisch
vinden.
tieel meer waard was dan zilverhoudend goud zoals dat bij Sardis uit
JANJAAP LUIJT rivierslib werd gewonnen. Uit analyses MORTEN ESKE MORTENSEN Skandinavisk
Myntpris-Arbok 1999/2000. Grelbers
Forlagsekspedition, Kopenhagen 2000.
ISBN 82-91705-11-9, ing., 634 blz.,
£ 6 8 / U S $ 103.
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L.H. Helderton
Bommelsestraat 18-B
Tel. 0344-651392
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Munten,
Penningen,
Papiergeld,
Onderscheidingen.

Bezoek aan huis hij voorkeur op afspraak f

Een overzicht van prijzen die Scandinavische munten hebben opgebracht bij
openbare verkopingen in de jaren 1998
en 1999. Het boek vermeldt ruim
17.000 prijzen van munten uit
Denemarken, Sleeswijk-Holstein,
Noorwegen, Zweden en de Zweedse
bezittingen in Duitsland en het Baltisch
gebied uit de periode 1448-1997. De
enige munten die in dit boek zijn afgebeeld, staan in de advertenties. Naar
mijn mening is dit typisch een boek
voor verzamelaars die de financiële
waarde van hun collectie belangrijker
vinden dan de esthetische of
wetenschappelijke, 'J
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Verenigingsnieuws
KONINKLIJK NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VOOR MUNTEN PENNINGKUNDE
Oproep aan de leden
De voorjaarsvergadering van 2001 van
het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde
zal plaatsvinden te Utrecht. Het
programma voor die dag voorziet ook
in een bezoek aan Het Nederlands
Muntmuseum. Verschillende malen
zijn er ter gelegenheid van het bezoek
van het genootschap aan Utrecht penningen vervaardigd. De directie van
Het Nederlands Muntmuseum heeft in
samenspraak met het bestuur van het
genootschap besloten ter gelegenheid
van het bezoek aan Utrecht in 2001
ook een penning te maken. Ditmaal
worden de leden van het genootschap
opgeroepen deel te nemen aan een
ontwerpwedstrijd voor de penning ter
gelegenheid van het bezoek van het
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde aan
Utrecht op 26 mei 2001.
Tijdens de najaarsvergadering van
23 september jl. te Bergen op Zoom
zijn formulieren uitgedeeld aan de aanwezige leden. Op deze formulieren kan
het ontwerp worden ingezonden. Het
formulier bevatte enkele aandachtspunten die belangrijk zijn voor het maken
van een geschikt ontwerp voor deze
penning. Leden die niet in Bergen op
Zoom aanwezig waren, worden alsnog
in de gelegenheid gesteld aan de ontwerpwedstrijd deel te nemen. Aan de
hand van de navolgende aandachts
punten kunt u uw ontwerp samenstellen en toesturen voor jurering.

Aandachtspunten
Voor het maken van een ontwerp voor
de penning moet men met de volgende
punten rekening houden. De ontwerpwedstrijd voor de penning ter gelegenheid van het bezoek staat uitsluitend
open voor leden van dit genootschap.
De ontwerptekeningen moeten worden
aangeleverd op vijfmaal de diameter
van de uiteindelijke penning. De uiteindelijke penning zal een diameter
krijgen van 26 mm. De tekening moet
dus worden gemaakt op het formaat
5 X 26 mm =130 mm buitendiameter.
Voor de rand, nodig voor het stapelen van een penning, wordt standaard
1 mm gerekend. In de ontwerptekening
moet dus rekening worden gehouden
met een rand met een dikte van 5 mm.
2D Ontwerpen
Aangezien de leden van het Genootschap op 26 mei 2001 de penning zelf
slaan op dein Het Nederlands Muntmuseum aanwezige muntpers, zal het
ontwerpprocédé worden uitgevoerd
volgens het principe 2D Ontwerpen.
Dit betekent dat:
- van de ingeleverde ontwerptekening
géén modelé zal worden gemaakt
- het gehele ontwerp moet worden
aangeleverd in zwart getekend op wit
papier of transparant folie (aanlevering van een digitaal bestand op diskette of cd-rom is ook mogelijk)
- binnen het ontwerp niet meer dan
drie niveaus (lagen) over elkaar
geplaatst kunnen worden
- iedere laag tevens als aparte tekening
moet worden aangeleverd
- lijnen binnen de ontwerptekening
een dikte dienen te hebben van minimaal 0,6 mm
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- als het bovenvlak over het ondervlak
gaat het ondervlak zwart gemaakt
moeten worden
- om tekst binnen het ontwerp leesbaar te krijgen de letters in de
ontwerptekening minimaal 5 mm
hoog moeten zijn
- letters die als omschrift in het ontwerp worden geplaatst op de
tekening 5 mm verwijderd moeten
blijven van de binnencirkel.
Advies
Alvorens uw ontwerp in te sturen naar
de jury wordt u geadviseerd uw
ontwerp op een behoorlijk kopieerapparaat te verkleinen tot een diameter
van 26 mm, zodat u zelf kunt controleren wat er van uw ontwerp bij verkleining tot het formaat van de penning
overblijft.

VERENIGING VOOR P E N N I N G KUNST
Contributiebetaling 2001
Deze maand zullen alle leden en donateurs van de vereniging weer een
acceptgiro ontvangen ter betaling van
de contributie 2001. De betaling wordt
graag zo spoedig mogelijk ontvangen
in verband met diverse kosten die de
vereniging in het lopende jaar moet
maken. Het kost het secretariaat veel
tijd en portokosten wanneer de betaling
niet op tijd plaatsvindt.
Jaarpenning en inschrijfpenning
2001
Voor het ontwerpen van de jaarpenning
2001 onderhoudt het bestuur contact
met Eric Claus. De inschrijfpenning
2001 naar een ontwerp van Ted Noten
is in bewerking. Over beide penningen
volgen publicaties in De Beeldenaar.

Inleveren van het ontwerp
Het ontwerp voor deze penning moet
Jaarvergadering 2001
uiterlijk 15 maart 2001 zijn
De 76ste Algemene Ledenvergadering
ingeleverd bij het secretariaat van Het
Nederlands Muntmuseum, Leidseweg
vindt plaats op 12 mei 2001. De leden
90,3531 BG Utrecht.
krijgen te zijner tijd bericht omtrent
Vermeld op uw schetstekening duidelijk plaats en programma.
uw naam, adres, postcode en
Cursus penningen maken
woonplaats, telefoonnummer en zo
Bij voldoende belangstelling start in het
mogelijk uw e-mail adres.
voorjaar 2001 een nieuwe cursus
Jurering
penningen maken onder leiding van
Het bestuur van het Koninklijk Neder- Pierre van Leest. Informatie bij het
lands Genootschap voor Munt- en
secretariaat. .
Penningkunde en de directie van Het
Nederlands Muntmuseum zullen zorgdragen voor de samenstelling van een
deskundige jury. Uit de inzendingen
wordt één ontwerp gekozen voor
uitvoering. De uitslag zal worden
bekend gemaakt door de voorzitter van
de jury. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd!
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Tentoonstellingen
EUROKABINET
GUUS HELLEGERS
Op 10 februari ontving Guus Heilegers Aan de permanente opstelling heeft
de prestigieuze J. Sanford Saltus Award Het Nederlands Muntmuseum een
eurokabinet toegevoegd, waar alle
voor zijn werk. Ter gelegenheid van
facetten rond de nieuwe munt worden
deze uitreiking presenteert Museum
Beelden aan Zee veertig penningen van belicht. Het kabinet toont zowel exemzijn hand. Tot en met 1 april in Museum plaren van de nieuwe munt, als de ontwerpen die daaraan vooraf gingen.
Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1 te
Uiteraard zijn ook hier de reclamefolScheveningen; di.-zo. 11-17 uur.
ders van het ministerie van Financiën
ruim voorhanden. In Het Nederlands
NIEUWE PRESENTATIE
Muntmuseum (zie hiervoor).
KANSELARIJ
Het geheel vernieuwde Museum van de
BEELDHOUWWERK VAN
Kanselarij der Nederlandse Orden
FORMAAT
toont een overzicht van alle huidige
De tentoonstelling ter gelegenheid van
ordetekenen, die uit het verleden en
het jubileum van de Vereniging voor
hun ontstaansgeschiedenis. Daarnaast
Penningkunst laat thematisch de uitgaheeft het museum een uitgebreide colven van de Vereniging zien. De thema's
lectie buitenlandse eretekens. Het
zijn: algemeen-artistiek, de penningMuseum van de Kanselarij der Nederkunst zelf, de wetenschap, kunstenaars,
landse Orden is gehuisvest in Paleis
maatschappelijk en historisch, het
Het Loo Nationaal Museum te
Oranjehuis, oorlog en vrede en Indië.
Apeldoorn; geopend di.-zo. 13-17 uur.
Van 4 maart tot en met 29 april 2001
in Museum voor Figuratieve Kunst De
MUNTSLAG T E N TIJDE VAN
Buitenplaats te Eelde (Gr.).
KONINGIN JULIANA
Deze tentoonstelling is de vijfde in een VERTEUFELT, VERACHTET,
BEGEHRT...
reeks 'Een nieuwe vorst een nieuwe
munt'. De expositie geeft inzicht in de
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat nikkel
muntgeschiedenis tijdens de regeerwerd ontdekt. In ons dagelijks leven is
periode van Koningin Juliana (1948-1980). nikkel nauwelijks meer weg te denken en
De tentoonstelling biedt een overzicht
desondanks heeft dit metaal een slechte
van alle munten van Juliana, aangevuld naam. De toepassingen in de staalindusmet ontwerpschetsen, modellen en
trie zijn buitengewoon divers en ook in
stempels. Het muntportret door
de muntslag speelt nikkel een belangrijke
prof. L.O. Wenckebach uit 1948 wordt rol. Nikkel is nog steeds het meest gegeconfronteerd met een beeltenis van
bruikte metaal voor munten en deze tende koningin in brons van Ch. van Paltoonstelling besteedt voor het eerst op
landt (1953). Tot 30 november 2001 in
deze schaal aandacht aan nikkel als muntHet Nederlands Muntmuseum,
metaal. Tot eind april 2001 in de KreisLeidseweg 90 te Utrecht (030-2910410); sparkasse, am Neumarkt in Keulen; gegeopend ma.-vr. 10-16 uur.
opend ma.-vr. 9-19 uur en za. 9-14 uur.
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JEAN ELSEN n.v.
Antieke, middeleeuwse en moderne munten
Jaarlijks houden wij 4 veilingen. Tevens verzenden wij regelmatig
lijsten met munten aan vaste prijzen

Veiling
Veiling
Veiling
Veiling

65.
66.
61.
68.

17 maart 2001
16 juni 2001
15 september 2001
8 december 2001

Tervurenlaan 65
Tel: +32-2-734.63.56

België - 1040 Brussel
Fax: +32-2-735.77.78

Website: http://www.elsen.be
E-mail: numismatique@elsen.be
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M U N T E N

H A N D E L
Stratumsedijk 47
5611 NC Eindhoven
Tel. 040-2123455
Fax. 040 -2110845

Lid nederlandse vereniging
van nnunthandeiaren

Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

MET BELANGSTELLING ZIEN WIJ UW INZENDINGEN
TEGEMOET VOOR ONZE KOMENDE VEILINGEN!
INTERESSE? MAAK GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK.
OOK VOOR UW EVENTUELE VERKOOP OP DE WAT LANGERE TERMIJN
IS HET GOED OM U NU ALVAST TE LATEN INFORMEREN.

Coins and Medals
Twee maal per jaar Internationale Muntenveiling

A. G. van der Dussen b.v.
POSTBUS 728 6200 AS MAASTRICHT.
TEL: 043 - 3215119
FAX: 043 - 3216014

DE BEELDENA.'\R 2001-1
48

MuntdandeC Verschoor
^especiaCiseerd in de Betere kivaCiteiten van:
Historie- en 'FamiCiepenningen in ziCverengoud
<ProvinciaCe- en %onin^j^munten
VOC + Ö^ederknds-Indië
WereCdmunten

Utrecht, Dukaton 1761 met bloemrand. Delm.1031

POSTBUS 5803 - 3290 AC STRIJEN
TEL: (078) 674 77 12 - FAX: (078) 674 44 24
info@verschoor. com
http://www.verschoor.com

De Nederlandsche Muntenveiling

^filing
cata/o,
op a;:,'^°3^^

OVERWEEGT U
UW VERZAMELING
TE VERKOPEN?
Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betaling %^'^^'-^^.^
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.
Tel.
0294 - 43 30 20
Fax.
0294 - 43 30 55

De Nederlandsche Muntenveiling
Leeuwenveldseweg 14
1382 LX Weesp
Gediplomeerd veilinghouder en taxateur

Internet:

www.nmv.nl

ü?!

DE BEELDENAA
AL^ARTAtfRIL 2ÜU1,25'JAARGANG NR. 2

^^^!

If.*'*.

l«^l

""mm
\%%

$¥

m f-s

%>••:,

'S*- " > •

Auctio
• • • * % .

23-24-25 APRIL 2001
hotel LAPERSHOEK Hilversum

Middeleeuwse, Provinciale, Stedelijke en Noodmunten / Zuidelijke Nederlanden
Overzee / Koninkrijksmunten /Antieke munten / Historiepenningen
Decoraties / Buitenlandse munten / Numismatische boeken / Papiergeld.

Zeer rijk geïllustreerde veilingcatalogus met uitgebreide beschrijvingen, 3740 kavels.
Op aanvraag verkrijgbaar,
incl. de na de veiling toe te zenden lijst van opgebrachte prijzen, a ƒ 30,-.

Laurens ScfiuCman 6.V.
numismaat -gtdi^tomeerd veilinghouder - beëdigd ta7(atem

A •

'Brinkiaan 84a • 1404 gM 'Bussum.
tel. 035-6916632 -fax 035-69]0878
e-mail: auction@schulman.nl

DE BEELDESAAR 25 (2001) nr. 2
Tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst

11

|
-^^m

D E BEELDENAAR

Redactioneel

50

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde
en de Vereniging voor Penningkunst.

Op de voorplaat

50

STICHTING D E BEELDENAAR

Het Museum van de Kanselarij der
Nederlandse Orden

51

Het insigne voor de Vereeniging voor
Penningkunst van Erich Wichman

59

Secretariaat en redactie:
Postbus 2407, 3500 GK Utrecht.
tel. 030-2910418, fax 030-2910467
Postbank 5761252
Spaar- en Voorschotbank 27.67.73.632
Postgiro België 000-0917858-44

G.P Sanders

F.J. Haffrnans
REDACTIE

Willem Noyons maakt moderne
rekenpenning

M.L.F, van der Beek
PA.M. Beliën
J. Limperg
J. Luijt (hoofdredacteur)
K.A. Soudijn
R. Van Laere (België)
B.J. van der Veen

Janjaap Luijt

ABONNEMENTEN

RA.M. Beliën

Abonnement (incl. BTW) bij vooruitbetaling
per jaar ƒ 50. Voor België en Luxemburg
BEF 950. Overige landen ƒ 75.
Losse nummers ƒ 10.
Abonnementen omvatten alle nummers van
één jaargang en worden stilzwijgend met een
jaar verlengd indien niet vóór 15 november
van het voorafgaande kalenderjaar een
opzegging is ontvangen.
Abonnementen opgeven bij het secretariaat.
Voor leden van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde
en de Vereniging voor Penningkunst is het
abonnement bij het lidmaatschap inbegrepen.
Zij geven adreswijzigingen en mutaties door
aan hun vereniging.

Handel en wandel van de Nederlanders
in Japan in de 17*^ en 18^ eeuw, deel III

64

66

Nogmaals Handzame sculptuur

74

Een plak van anderhalf pond

78

Hans de Koning

Karel Soudijn

Japans bezoek aan 's Rijks Munt in 1862

80

Penningnieuws

84

Verenigingsnieuws

89

L.M.J. Boegheim

Muntmelange
ADVERTENTIES

Een onbekende munt van de
heerlijkheid Anholt

90

Drukkerij Peeters, B-3020 Wmksele, België.

Jaarverslag VPK

92

Meningen en feiten door auteurs weergegeven, vallen buiten verantwoordelijkheid
van redactie en uitgever.

Tentoonstellingen

94

Tarieven en voorwaarden op aanvraag.
Z E T - EN DRUKWERK

© Gehele of gedeeltelijke overname van
artikelen is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie.
ISSN 0165-8654

DE BEELDENAAR 2001-2
49

Redactioneel
JANJAAP LUijT Dit is de 'nieuwe' Beeldenaar. Nieuw,
op punten van vormgeving en indeling.
Aan de oplettende lezer laat ik het over
om de 'verschillen te zoeken'. De
inhoud is weer zeer gevarieerd en
zowel penningkunst, als numismatiek
komen uitgebreid aan bod. Daarbij
worden ook uitstapjes gemaakt over de
grenzen van deze verzamelgebieden.
George Sanders gaat uitgebreid in op
de nieuwe opstelling van het Museum
van de Kanselarij der Nederlandse
Orden en beschrijft daarbij een groot
aantal ordes en eretekens. Erich Wichman
maakte bij de oprichting van de VPK een
insigne en EJ. Hafftnans haalt dit
herkenningsteken uit de vergetelheid.
De komst van de euro zette ontwerper
Willem Noyons aan een rekenpenning
te maken. In een interview vertelde hij
hierover zonder te verraden hoe de penning technisch in elkaar steekt. In het
derde en laatste deel over de handel en
wandel van de voc in Japan gaat Paul
Beliën nader in op de handelsactiviteiten

van de Hollanders. Hans de Koning
geeft zijn kijk op het jubileumboek
Handzame sailptuur en geeft een aantal
aanvullingen en verbeteringen. Schrijver
Hans van Straten won ooit de Carel van
Manden-penning en vond het 'ding'
vooral zwaar. Karel Soudijn roept op de
kloof tussen ontwerper en ontvanger van
erepenningen te onderzoeken. Gingen
in de 17de en 18de eeuw de Hollanders
naar Japan, in de 19de eeuw kwamen
enkele Japaners onze kant op. In 1862
bezocht een Japans gezantschap 's Rijks
Munt en L.MJ. Boegheim brengt ons
daarvan verslag.
De rubrieken penningnieuws en
muntmelange ontbraken in de vorige
nummers van De Beeldenaar. Deze
omissie wordt ruimschoots ingehaald,
waarna het jaarverslag van de
Vereniging voor Penningkunst het verenigingsnieuws en de tentoonstellingsagenda dit nummer besluiten.
Ik wens iedereen veel leesplezier in
de eerste lentezon, i.

Op de voorplaat
Orde van de Kousenband, Engeland, kostuum en keten
I Iet ordegewaad bestaat uit de blauwe mantel, een rode
siircoat en een ouderwetse wambuis met een pofbroek van zilverlamé, voorzien van strikken. De hoofdbedekking was oorspronkelijk een rode rolkaproen die nu in verkleinde vorm
achter op de mantel wordt gedragen. De hoed is getooid met
struisveren en een reigerpluim. Het ordekostuum is afkomstig
van koning Willem III (1817-1890), die in 1882 in de orde
werd opgenomen.
De keten van de Orde bestaat uit 48 motieven: 24 met email
ingelegde rozenknoppen, omgeven door een kousenband, en
24 liefdesknopen in goud. Aan de keten hangt de George, een
voorstelling van St. Joris te paard in gevecht met de draak. Op
25 september 1944 schonk koning George VI deze keten
aan koningin Wilhelmina (1880-1962).
kostuum: Paleis Het Loo, Apeldoorn, bruikleen: Stichting
Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau;
keten: Paleis Het Loo, Apeldoorn, (foto: R. Mulder).
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Het Museum van de Kanselarij der
Nederlandse Orden
De opening van de nieuwe presentatie
Na een interne verhuizing en algehele
herinrichting vond op maandag
13 november 2000 de feestelijke heropening plaats van het Museum van de
Kanselarij der Nederlandse Orden. In
aanwezigheid van twaalf ridders der
Militaire Willemsorde, de Kanselier der
Nederlandse Orden, leden der beide
kapittels, bestuursleden van de Raad
van Toezicht van Nationaal Museum
Paleis Het Loo en de Stichting tot
Instandhouding van het Museum van
de Kanselarij der Nederlandse Orden
en tal van genodigden opende mevrouw
B.J. Mulder-Gemmeke, voorzitter van
de Koninklijke Vereniging van Ridders
der Militaire Willemsorde, met het
doorknippen van een lint de vernieuwde
expositie. Samen met koningin Wilhelmina is mevrouw Mulder-Gemmeke de
enige vrouw die ooit de Militaire
Willemsorde ontving. De Militaire
Willemsorde is de hoogste onderscheiding die Nederland kent en wordt uitgereikt ter beloning van 'uitstekende
daden van moed, beleid en trouw.'' De
laatste gelegenheid die aanleiding gaf
tot uitreiking van de orde was de
Korea-oorlog in 1953.

het gebied van de vervaardiging: de
stempelsnijders die munten en penningen produceerden, waren ook verantwoordelijk voor vele draagbare medailles. Als we ons tot Nederland
beperken, kunnen we volstaan met het
noemen van de Doggersbankmedaille
van de hand van J.H. Schepp en de talloze bij 's Rijks Munt geslagen onderscheidingen zoals de medailles voor de
Belgische Opstand (1830-1832) en de
Medaille voor Trouwe Dienst. Vooral
in het geval van de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden is de
relatie tussen numismatiek en de studie
van orden en onderscheidingen zeer
nauw: ten tijde van het Ancien Régime
(de periode tot 1795) nam de
Republiek binnen Europa in staatkundig opzicht een bijzondere positie in.
De meeste Europese staten waren
koninkrijken of vorstendommen. Vanaf
de veertiende eeuw stichtten verschillende vorsten zeer prestigieuze orden

Het Museum van de Kanselarij der
Nederlandse Orden, dat sinds 1984
deel uitmaakt van Paleis Het Loo
Nationaal Museum, is om een aantal
redenen voor numismatisch geïnteresseerden van belang. Zo staan op munten en penningen geregeld ordetekenen
afgebeeld. Daarbij hoeven we alleen
maar te denken aan de Orde van het
Gulden Vlies, die op vele oude Nederlandse munten voorkomt, en de Orde
van de Kousenband die we terugvinden
als onderdeel van verschillende wapenschilden. Ook zijn er raakvlakken op
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G.P. S.'^NDERS

Heropening van het
Museum van de Kanselarij der Nederlandse
Orden door Mevrouw
B.J. Mulder-Gemmeke
op maandag
13 november 2000

om daarmee de adel aan zich te binden.
De Republiek kende vorsten noch adel,
maar toch ontstonden al ten tijde van
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
ook hier onderscheidingen in de vorm
van penningen, die al dan niet aan kettingen of linten konden worden gedragen. Sinds jaar en dag worden deze
gerekend tot het domein van de numismatiek. In feite hebben we te maken
met de oudste Nederlandse onderscheidingen die te beschouwen zijn als
voorlopers van de huidige orden, dapperheidsonderscheidingen en herinneringsmedailles. Dit alles is voldoende reden
om uitvoerig stil te staan bij de nieuwe
presentatie van het Museum van de
Kanselarij der Nederlandse Orden.
Het ontstaan van het museum
Het Museum van de Kanselarij der
Nederlandse Orden opende voor het
eerst zijn deuren voor het publiek op
14 september 1954.' Op dat moment
was het museum gehuisvest in twee
vertrekken van de Kanselarij der
Nederlandse Orden aan de Javastraat
50 te Den Haag, waar bezoekers de
geëxposeerde voorwerpen elke dinsdagmiddag konden bekijken.
De kern van de verzameling vormde
een hoeveelheid bij de Kanselarij ingeleverde ordetekenen, waaruit verschillende modellen waren geselecteerd.
Deze vormden de basis voor een referentiecollectie die met steun van overheid en particulieren verder uitgebreid
en aangevuld kon worden. De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden stelde de middelen
beschikbaar om de ruimte als museum
in te richten en de benodigde vitrines
aan te schaffen.
Onlosmakelijk met het museum verbonden zijn de namen van de heer
J.A. van Zelm van Eldik, van mei 1948
tot augustus 1977 secretaris van de
Kanselarij der Nederlandse Orden, en
zijn echtgenote mevrouw J.P.A.E. van
Zelm van Eldik-Kuneman. Het is aan

hun ijver, inzet en deskundigheid te
danken dat het museum tot stand kwam
en dat de verzameling door aankopen,
schenkingen en bruiklenen uitgroeide
tot een collectie van internationale
allure die inmiddels de omvangrijkste
in Europa genoemd mag worden. Een
plaquette aan het begin van de opstelling herinnert aan de nimmer aflatende
inspanning en zorg van beiden.
Van groot belang was de oprichting
in maart 1956 van de Stichting tot
Instandhouding van het Museum van de
Kanselarij der Nederlandse Orden,
waardoor het voortbestaan van het
museum veilig werd gesteld. In januari
1958 kon een afdeling met buitenlandse
onderscheidingen worden geopend. Vier
jaar later volgde een nieuwe uitbreiding,
maar al snel bleek ook deze ruimte te
klein. Het werd steeds duidelijker dat
een andere lokatie gezocht diende te
worden. Uiteindelijk viel de keuze op
Museum Paleis Het Loo te Apeldoorn,
waar de verzameling sinds 1984 in een
van de vleugels is gehuisvest. De verhuizing betekende dat aan de historische
band met de Kanselarij der Nederlandse
Orden een einde kwam.
De herinrichting van 1995
Op 13 november 1995 werd de grondig
vernieuwde opstelling van het museum
geopend door Z.K.H, prins Bernhard.
De herinrichting was het werk van de
in 1991 aangetreden conservator drs
W.W.G. Steurbaut. De nog resterende
oude houten vitrines, die vanuit museaal oogpunt niet langer geschikt
werden bevonden, werden vervangen
door modernere, metalen tafelvitrines,
terwijl in grote zeskantige vitrines verschillende orde- en ambtskostuums uit
eigen collectie konden worden getoond.
Meer nog dan voorheen lag in de
nieuwe opstelling de nadruk op de ontstaansgeschiedenis van orden en onderscheidingen, terwijl ook meer plaats
was ingeruimd voor buitenlandse
eretekenen.
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Vervolgens betreedt hij een gang, die
de oostvleugel in de lengterichting
geheel doorsnijdt. De gang, die door
tussendeuren in drie secties wordt
verdeeld, biedt plaats aan bijzondere
thema's en verschaft toegang tot zeven
kabinetten. De kabinetten geven een
overzicht van de ontstaansgeschiedenis
en de diversiteit van orden en onderscheidingen in Nederland en daar
buiten.
Het eerste deel van het museum
bestaat uit drie kabinetten. In het daarVerhuizing en hernieuwde opstelling aan grenzende gedeelte van de gang
Toen begin 2000 het besluit viel om aan bevindt zich een galerij van geschilderde portretten van ridders der Militaire
beide verdiepingen van de westvleugel
Willemsorde. Onder de elf negentiendeeen bestemming te geven als tijdelijke
eeuwse portretten bevinden zich werexpositieruimte, diende het Museum
ken van de belangrijkste Nederlandse
van de Kanselarij der Nederlandse
Orden te verhuizen naar de oostvleugel. schilders uit die tijd: J.W Pieneman,
Ch.P. Verhulst, C. Kruseman en J.B.
Nadat de eerste maanden van het jaar
van
der Hulst. In de twintigste eeuw
waren gebruikt om een herinrichtingsplan op te stellen en de verhuizing voor nam de gewoonte om zich door een
schilder te laten portretteren sterk af,
te bereiden, sloot het museum op
17 april 2000 zijn deuren. Veel tijd werd terwijl veel minder mensen in de orde
werden benoemd dan in de
besteed aan de registratie van de voornegentiende eeuw.
werpen die in de nieuwe expositie een
plaats zouden krijgen en aan de ontsluiDe tegenoverliggende vier wandting door teksten. Op 1 juli kon het eer- vitrines bieden plaats aan inleidende
ste gedeelte van het museum met
thema's. De bezoeker wordt duidelijk
Nederlandse orden en onderscheidingen gemaakt dat de gedecoreerde niet
worden geopend. Wat terstond opviel,
was dat het museum veel meer bezoekers trok dan ooit tevoren. In de laatste
week van oktober was ook het tweede
gedeelte met buitenlandse onderscheidingen gereed.
In de afgelopen jaren werd echter
allengs duidelijk dat de esthetisch zeer
verzorgde presentatie in de ter beschikking gestelde ruimte minder goed tot
zijn recht kwam. Om een soms complexe materie voor het publiek toegankelijk te maken, was een indeling in
thema's en een ontsluiting door middel
van uitgebreidere teksten noodzakelijk.
En juist hiervoor leende de lange, bijna
375m^ grote museumzaal zich minder
goed.

De ruimte waarin het Museum van
de Kanselarij der Nederlandse Orden
thans is gehuisvest, is wat oppervlakte
betreft vrijwel even groot (ruim 3 60
m^) als de oude zaal in de Westvleugel.
De indeling van de ruimte is evenwel
geheel anders. De bezoeker bereikt het
museum via een monumentale, vroeg
twintigste eeuwse granieten trap, met
aan de wanden van het trappenhuis
immense statieportretten van Albrecht
van Pruisen, koning Willem I en de
stadhouders Willem IV en Willem V.
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Orde van het Gulden
Vlies, versiersel,
Oostenrijk, !•'' helft
19^' eeuw

Bekningspenning vaji
de Verenigde Oostindische Compagnie^
versiersel en keten uitgereikt aan Anthony
Valkenier, door Isaac
Westerueen, Amsterdam,
1714 (diameter
16 mm)

slechts een draagbaar ereteken
ontvangt, maar ook een etui, een
oorkonde en een exemplaar van de
statuten. Daarnaast worden batons,
reversversierselen, gespen en de
verschillende draagwijzen van onderscheidingen voor dames en heren
getoond. Een andere vitrine is gewijd
aan de vervaardigers van ordetekenen
en onderscheidingen. De verschillende
onderdelen waaruit een kruis bestaat,
stempels, gipsmodellen, lint op de rol
en een enorme diversiteit aan etuis zijn
hier te zien. In de vitrine is voorts te
zien dat in de eerste jaren van het
Koninkrijk onderscheidingen in België
en Frankrijk werden gemaakt, terwijl
dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Engeland, Zweden, Portugal en Australië geschiedde. Bijzonder is ook de
litho die de firma Van Wielik rond
1900 liet vervaardigen om de eigen
producten onder de aandacht te brengen.
Aliddeleeuwse ridderorden
Het eerste kabinet heeft als onderwerp
de geestelijke en wereldlijke ridderorden, die in de Middeleeuwen ontstonden. De kostuums van de Maltezer
Orde, de Johanniter Orde en de Duitsche Orde en het spectaculaire ordegewaad van een Ridder van de Orde van
de Kousenband trekken onmiddellijk
de aandacht. Andere hoogtepunten zijn

de keten, borstster, kousenband en de
lesser George van de Orde van de
Kousenband, in 1944 verleend aan
koningin Wdhelmina, het versiersel
van de Orde van het Gulden Vlies en
de schitterende keten van de hoogste
orde van het Franse koninkrijk: de
Orde van de Heilige Geest. Kort geleden werd een wel zeer kostbare, zogenaamde Allianz-Orden verworven: een
borstster van de Hessische Lodewijksorde, waarbij het medaillon is omgeven
met de Kousenband. De borstster is
afkomstig van Lodewijk III (18061877), groothertog van Hessen-Darmstadt. In de vitrine gewijd aan de
Duitse Orde liggen een gouden en zilveren exemplaar van de Friese landdagpenning van Hendrik Casimir II,
die de orde van 1695 tot 1696 leidde,
en enkele munten van de soevereine
staat van de Duitse Orde in OostEuropa.
Republiek
In het tweede kabinet staan de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Bataafs-Franse tijd
centraal. Het museum bezit enkele
gouden triumfpenningen (Bomsterzijl
1581, Breda 1591 en drie exemplaren
van de penning op Bergen op Zoom
1622), een gouden commandeurspenning met bijbehorende keten door de
VOC in 1714 uitgereikt aan Anthony
Valkenier en een gouden beloningspenning van de Staten-Generaal, ook wel
ambassadeurspenning genoemd. Het
laatstgenoemde stuk, waarvan de keten
ontbreekt, heeft toebehoord aan de
Engelse topdiplomaat Sir Wdliam
Temple (1628-1699).
In 1747 werd het wapen van erfelijk
stadhouder Willem IV op de beloningspenning van de Staten-Generaal
geplaatst. Het museum bezit hiervan
een loden proef door de Haagse
hofmedailleur Nikolaas van Swinderen.
Uit een vergelijking met de penning in
Teylers Museum blijkt dat de proef met
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exact dezelfde stempels is gemaakt als
de penningen die de Staten-Generaal
in 1781 aan de helden van de Doggersbank uitreikten. Ook van stadhouder
Willem V kregen zij een beloningspenning. Van deze door J.H. Schepp
gesneden ovale beloningspenning is in
de expositie een gouden exemplaar te
zien.
Verder geven beloningspenningen van
universiteiten en wetenschappelijke
genootschappen, twee prijsboeken en een
zilveren prijspen van de Amsterdamse
Latijnse school uit 1727 een beeld van
het beloningsstelsel in onderwijs en
wetenschap. Onder de penningen
bevindt zich de gouden prijspenning die
de bekende 19de eeuwse numismaat
P.O. van der Chijs ontving voor de beantwoording van een prijsvraag in 1825
van de universiteit van Gent.
Het Museum van de Kanselarij der
Nederlandse Orden heeft 's werelds
belangrijkste verzameling ordetekenen
uit de tijd van Lodewijk Napoleon.
Behalve ontwerptekeningen van de
hand van Hodges en Isabey is thans
ook het volledige servies van de Orde
van de Unie te zien.

vorm van het ordeteken van de Orde
van de Eikenkroon en de grote gouden
beloningspenning met de beeltenis van
Willem I, uitgereikt aan Guillaume
Groen van Prinsterer (1801-1876).
In het tweede deel van het museum
bevinden zich onder meer het versiersel
van Ridder in de Orde van OranjeNassau, in 1908 verleend aan Cornehs
Reder, een trambestuurder van de
Haagse Tramwegmaatschappij die door
alert ingrijpen een botsing met het rijtuig van koningin Wlhelmina en prins
Hendrik wist te voorkomen, en de halsband met onderscheidingen van de
hond Ricky, die in 1944 zijn gewonde
begeleider uit een mijnenveld in ZuidLimburg wist te redden.

Koninkrijk der Nederlanden
Het derde kabinet is gewijd aan het
Koninkrijk der Nederlanden. Tentoongesteld zijn de tussen 1813 en 1815
ingestelde medailles uit de laatste fase
van de oorlog tegen Napoleon, een
keuze uit de verzameling Nederlandse
ordetekenen en tal van beloningspenningen, waaronder vele in goud.
Speciale vermelding behoeven het
grootkruis in de Militaire Willemsorde,
uitgereikt aan Leopold, graaf van Limburg-Stirum (1758-1840), een van de
leden van het driemanschap dat de
terugkeer van de zoon van wijlen stadhouder Willem V naar Nederland
voorbereidde, de eresabels behorende
tot de Militaire Willemsorde, de rood
leren kist met ordetekenen van de Militaire Willemsorde, het klokje in de
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Tiendelig servies,
versierd met afbeeldingen van het juweel van
de Koninklijke Orde
van de Unie, Parijs
1S08-1810

Wardog Ricky met de
door hem gedragen
onderscheidingen, 1948

Mantel van de Orde
van het Bad van
Engeland, mantel,
keten en ster

Orde van de Edele
Ontspanning van
!\'assau-Dillenhurg,
h-iiis van grootmeester,
1712-1724

Decoratie voor
Hofdame van Maria
Feodorowna, tsarina
van Rusland, 1798

Buitenlandse Orden
In de vier zalen van het derde gedeelte
van het museum komen buitenlandse
orden en onderscheidingen aan bod.
Het vierde kabinet behandelt Noorden West-Europa. Bijzonder zijn de
mantel van de Orde van het Bad,
gedragen door prins Hendrik, de zeer
fraaie geëmailleerde keten van de orde
en het handschrift uit 1815 met nieuwe
ontwerpen voor de versierselen van de
orde. Ook liggen hier de keten met bijbehorend etui van de Orde van Sint
Michel van Frankrijk, in 1657 door
Lodewijk XIV verleend aan Hendrik de
Sandra, de latere bevelhebber van
Deventer, en de portretminiaturen van
hem en zijn vrouw. Opmerkelijk is ook
de uit de oorlog met België (18301832) stammende spotorde van de Haas
met de bijbehorende oorkonde.
Het vijfde kabinet is geheel gewijd
aan het Duitse taalgebied. Het museum
bezit een fraaie verzameling orden en
onderscheidingen van de Duitse staten
vóór 1917. De belangrijkste stukken
zijn een uniek grootmeesterteken van
de Orde van de Edele Ontspanning van
Nassau-Dillenburg die maar enkele
decennia heeft bestaan, een keten van
de Orde van Sint Hubertus van
Beieren, een keten van de Guelphenorde van Hannover en een keten van
de Orde van de Zwarte Adelaar van
Pruisen. Opschriften op drie van de
schakels van de keten maken duidelijk
dat deze stamt uit het bezit van de hertogen en koningen van Saksen. Voorts
zijn in dit kabinet orden te zien van het
Oostenrijkse keizerrijk en enkele in
1918 daaruit ontstane staten.
Het voorlaatste kabinet heeft als
thema Oost-Europa en de Balkan. Zeer
bijzonder zijn de ordetekenen uit tsaristisch Rusland. Daaronder bevinden zich
een met briljanten afgezet ereteken van
Hofdame van Maria Feodorowna, de
eveneens van briljanten voorziene
versierselen van het grootkruis in de
Orde van Alexander Nevsky en een
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opmerkelijk ridderkruis 2''<= klasse van de
Orde van Sint Stanislas, bedoeld voor
niet-Christenen. In de staande vitrines
is serviesgoed van verschillende
Russische orden tentoongesteld. In
schril contrast hiermee staan de orden
en onderscheidingen uit de communistische staten die qua vormgeving en uitvoering hiervan sterk afwijken. Voorbeeld hiervan zijn enkele Oost-Duitse
onderscheidingen die in hun originele
kartonnen en plastic etuis tentoongesteld zijn. Uiteraard ontbreekt ook de
Medaille voor het Moederschap van de
Sovjet-Unie niet.
Het laatste kabinet toont onderscheidingen uit Zuid-Europa en
schenkt aandacht aan het ontstaan van
orden buiten Europa. Het Lint der
Drie Orden, in 1901 verleend aan
koningin Wilhelmina, is een combinatie van drie in de Middeleeuwen ontstane Portugese orden en wordt uitsluitend uitgereikt aan vorsten en
staatshoofden. Van Spanje, dat een
uitermate complex en uitgebreid decoratiestelsel kent, zijn slechts twee orden
geëxposeerd: de Orde van Isabella de
Katholieke en de Orde van Carlos III.
Van beide is de keten tentoongesteld.
Zeer bijzonder is ook de speciale bij de
keten van de Orde van Carlos III behorende borstster, die tussen de kruisarmen gouden lehes heeft.
In de aan Noord- en Zuid-Amerika
gewijde vitrine is een 'nummerbord' te
zien van een drager van het Purple
Heart; bijzonder is ook de Orde van
Kamahameha I van Hawaii, dat tot
1893 een onafhankelijk koninkrijk
vormde. In de negentiende eeuw
stelden ook de keizerrijken China en
Japan eigen orden in. Deze vallen op
door de schitterende vormgeving van
versierselen en etuis. De laatste vitrine
heeft als onderwerp koloniale onderscheidingen. In de loop van de negentiende eeuw werden in verschillende
Europese landen koloniale orden
gesticht. Ook gaven de verschillende

veldtochten in de koloniën aanleiding
tot het uitgeven van herinneringsmedailles. Nederlandse koloniale
onderscheidingen zijn samengebracht
met orden en onderscheidingen uit
België, Engeland, Frankrijk, Portugal,
Spanje, Italië, de Verenigde Staten en
de keizerrijken Mexico en Brazilië. De
borstster van grootkruis in de orde van
de Nederlandse Leeuw is afkomstig van
Pakoe Boewonoe X, sultan van Soerakarta. Aan de muur hangt een ingekleurde foto van Hamengku Buwono
VIII, soesoehoenan van Djokjakarta,
die tal van Europese en Aziatische
onderscheidingen draagt.
Van het koningshuis
In de gang zijn tenslotte historische
thema's en onderscheidingen afkomstig
van koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prins Bernhard geëxposeerd.
Van koningin Wilhelmina zijn de
versierselen van de door haar gestichte
Huisorde van Oranje, het met diamanten afgezette versiersel van de Orde van
de Wendische Kroon van Mecklenburg
en de eveneens met diamanten afgezette Leopoldsorde van België te zien.
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Orde van Sint Stanislas,
Rusland, ridder
2'^' klasse met ster
versierselen met
bijhorende oorkonde en
etui
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Medaille voor Burgerlijke Verdienste van
Inlanders, medaille in
zilver en oorkonde
uitgereikt aan Si
Paroman Galar
Pertoean Sangkoepan^
1876

Een van de expositiezalen van het Museum
van de Kanselarij der
Nederlandse Orden

m

Een bijzonderheid is het etui van de
Venezolaanse Orde van het Borstbeeld
van de Bevrijder met op het deksel
Wilhemina's naam in gouden letters.
Zeldzaam is ook de door prins Hendrik
gedragen keten van de Orde van Sint
Andreas de Eerstgeroepene van
Rusland. Van prins Bernhard zijn alleen
de borststerren van de door hem verkregen orden opgesteld en het kolossale etui met de keten van de Orde van
Ojaswi Rajanya van Nepal.
De historische thema's behandelen
bijzondere gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis, zoals de Slag
bij Waterloo, de Belgische Opstand en
de beide Wereldoorlogen. Van belang

zijn hier de oudste ontwerptekening
voor een nooit gerealiseerde keten van
de Militaire Willemsorde door de schilder J.W. Pieneman, het uit de klewang
van de Javaanse opstandelingenleider
Diepo Negoro vervaardigde sabel van
baron De Koek en het grootkruis van
de Militaire Willemsorde, gedragen
door koningin Wilhelmina. Kort geleden verwierf het museum enkele voorwerpen, afkomstig uit het bezit van
Jhr. EE de Casembroot (1817-1885),
die in 1863 in Japan de Straat van
Simonoseki forceerde. Een van de
voorwerpen is een zilveren kan, die De
Casembroot onmiddellijk na terugkeer
in Nederland van koning Willem III of
koningin Sophie ontving.
H e t M u s e u m van de Kanselarij der Nederlandse
O r d e n , Koninklijk Park 1 in Apeldoorn, is geopend van di.-zo. 13-17 uur.
FOTOVERANTWOORDINC:
2-11: Paleis H e t Loo, Apeldoorn; 1: W. Holbrugge;
2, 5-11: R. Mulder; 3, 4: E. Boeijinga; 4, 5, 8, 10:
bruikleen: Stichting tot Instandhouding van het
M u s e u m van de Kanselarij der Nederlandse
O r d e n ; 6: mantel: bruikleen: Stichting
Historische Verzamelingen van het H u i s OranjeNassau; keten: Stichting tot Instandhouding van
het M u s e u m van de Kanselarij der Nederlandse
Orden.

NOTEN
1 Zie: Wet inhoudende de Instelling van de Militaire
Willemsorde april 1815, artikel 1.
2 J.A. VAN ZF.LM VAN ELDIK E e n m u s e u m van ridderorden en onderscheidingen De Geuzenpenning 5 (1955) nr. 1 1-3; I D E M Het Museum van
de Kanselarij da' Nederlandse Orden: totstandkoming en groei (Den Haag, s.a.); J.P.A.E. VAN
ZELM VAN ELDIK-KUNEMAN en J.A. VAN ZELM
VAN ELDIK Het Loo: collectie Museum van de
Kanselarij der Nederlandse Orden (Apeldoorn
1988) 3-4.
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Het insigne voor de Vereeniging voor
Penningkunst van Erich Wichman
Op 8 september 1925 hield de
Vereeniging voor Penningkunst in Amsterdam haar oprichtingsvergadering. Bij
deze oprichting waren achttien
personen betrokken.' Tot de stichters
van de vereniging behoorden prominente kunsthistorici, zoals Hendrik
Enno van Gelder en de hoogleraren
Huib Luns en Willem Vogelsang, en
numismaten als Arnold van Kerkwijk en
Maurits Schulman. Twee van de oprichters, Carel Begeer en Marius Brinkgreve,
combineerden hun artistieke belangstelling voor de penningkunst met een
zakelijke binding. Carél Begeer (zelf een
begaafd ontwerper) was directeur van de
Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer & Vos
in Voorschoten, waar Marius Brinkgreve
directeur van de afdeling voor penningkunst was. De twee laatstgenoemden
speelden een cruciale rol bij de herleving van de Nederlandse penningkunst in de eerste helft van de twintigste
eeuw.

gladde achterkant van de plakette laat
ruimte voor bevestiging van een sluitspeld. Het insigne toont een menselijk
gezicht, waarin op een organische wijze
de letters V en P zijn verwerkt. Het
kopje toont grote verwantschap met
Wichmans andere plastische werk uit
dezelfde periode.
Rond 1925 vervaardigde Wichman
een aantal kleine gebruiks- en siervoorwerpen in brons en zilver, alle met verwrongen maskerachtige gezichten als
onderwerp.^ Met de verkoop van deze
in kleine oplage vervaardigde objecten
trachtte de doorlopend armlastige kunstenaar zich in die tijd in leven te houden, waarbij hij het middel van colportage niet schuwde.
Levensloop
Een curieus figuur, deze Wichman. Hij
werd in 1890 in Utrecht geboren als
zoon van een hoogleraar geologie en

Op initiatief van Carel Begeer vervaardigde de vooraanstaande ontwerper
Chris van der Hoef (1875-1933) voor
de mede-oprichters van de VPK een
penning. Op dit penninkje, in zilver en
brons geslagen, is op de voorzijde een
scarabee met het jaartal 1925 afgebeeld,
terwijl de keerzijde de tekst 'Aan de
oprichters van de Vereeniging voor
Penningkunst' draagt.^
Minder bekend is dat er enkele
maanden vóór de officiële oprichting
van de VPK voor de vereniging een
insigne is ontworpen en uitgevoerd.
Het betreft een gegoten eenzijdige zilveren plakette met een diameter van
22 mm en een dikte van 4 mm door
Erich Wichman (1890-1929). De

FJ. HAFFMANS

Het insigne voor de
Vereeniging voor
Penningkunst door
Erich Wichman
(zilver^ 22 mm)

Erich Wichman,
ca. 1927
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een artistieke moeder. Na een scheikundig experiment verloor de jonge
Erich zijn linkeroog. Van het Utrechtse
gymnasium werd hij verwijderd, nadat
hij met een geladen pistool in de klas
was verschenen. Na een kostschooltijd
in Duitsland studeerde hij enige tijd
chemie en kunstgeschiedenis in zijn
geboortestad. Hij volgde colleges bij de
hierboven genoemde prof. Vogelsang
die hem ooit 'mijn bekwaamste studiosus' noemde en later een klinkende
inleiding zou schrijven voor het pretentieus geïllustreerde overzichtswerk
Erich Wichman tot 1920. Tijdens zijn
studententijd raakte Wichman bevriend
met Carel Begeer - eveneens student
van Vogelsang - en Marius
Brinkgreve die klassieke talen studeerde."*
Tijdens deze studententijd ontwikkelde Wichman zich tot beeldend
kunstenaar, waarbij hij zich op veelsoortige technieken toelegde. Hij
beoefende grafische kunsten, maar was
ook emailleur en edelsmid. Hij was
een van de eerste abstracte schilders
van Nederland. Tussen 1912 en 1920
was hij nauw betrokken bij de
introductie van de buitenlandse avantgardekunst, waarbij hij persoonlijk
contact had met Wassily Kandinsky en
de futuristische voorman Marinetti.

Twee presse-papieis
door Erich Wichvian
(brons, h. ieder ca. 40
mm, 1926)

Tussen 1916 en 1919 was hij op freelance-basis als adviseur verbonden aan
de Utrechtse Zilverfabriek van Begeer.
Hoewel Wichman met zijn abstracte
ontwerpen in het geheel geen
commercieel succes had, getuigde
Carel Begeer in een aantal publicaties
van diens belang voor de nieuwe
Nederlandse edelsmeedkunst.'
Behalve met beeldende kunsten hield
Wichman zich met schrijven bezig. Als
satiricus en polemist kreeg hij een
zekere literaire faam. Bekendheid kreeg
hij ook als oprichter van de RapaillePartij in 1921. Door zijn toedoen werd
de zwerver Had-je-me-maar in de
Amsterdamse gemeenteraad gekozen.
In 1924 verbleef Wichman in Itahë,
waar hij onder de indruk kwam van het
fascisme van Mussolini. Tot aan zijn
vroegtijdige dood in 1929 bleef hij een
propagandist van diens ideologie, zij
het met eigenzinnige opvattingen.
Begin 1925 vertrok Wichman naar
Parijs, waar hij meewerkte aan de
totstandkoming van het Nederlands
Paviljoen op de Exposition des Arts
Décoratifs et Industriels Modemes, de
overzichtstentoonstelling van toegepaste
kunsten waaraan de term 'Art Deco'
rechtstreeks is ondeend. Na afloop van
deze tentoonstelling bleef hij in Parijs
hangen, waar hij bij gebrek aan inkomsten snel in diepe armoede verviel. Na
enige tijd dakloos te zijn geweest, nam
hij in juni zijn intrek in de goedkoopst
denkbare vorm van behuizing die hij
kon vinden: een omgebouwde buitenplee op de binnenplaats van een hotel
achter het Gare de Montparnasse.
Gelukkig slaagde Wichman erin met
hulp van enkele mecenassen een kleine
artistieke productie op gang te brengen.
Het kan dan ook geen toeval zijn dat hij
juist in de dagen van zijn diepste
ellende het insigne voor de VPK
ontwierp. Begeer en Brinkgreve hebben
ongetwijfeld met het verlenen van de
opdracht een mogelijkheid gezien hun
oude vriend even vooruit te helpen. De
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bescheiden vergoeding die hij ontving,
zal hem zeer welkom zijn geweest. Dat
de VPK een insigne moest hebben, is
Begeer en Brinkgreve mogelijk als
gedachte ingegeven, omdat haar
voorgangster, de eerder ontbonden
Nederlandsch-Belgische Vereeniging der
Vrienden van de Medaille als Kunstwerk,
eveneens over een draagteken had
beschikt.^
Insigne
Het insigne is afgebeeld in het Fotoalbum Erich Wichman 1920-1927,
waarin AVichman zelf een overzicht bijhield van zijn artistieke productie uit
die jaren.'' Zijn eigenhandig onderschrift bij de foto luidt: 'Insigne der
"Vereeniging v. Vrienden der Penningkunst" Paris Juni '25 (gegoten zilver)
nat. gr.' Het is de enige contemporaine
documentatie die over het insigne te
vinden is. Dat Zwierzina het niet
vermeldt, is niet verwonderlijk. Zo hij
het al kende, zal hij het niet als penning in enge zin beschouwd hebben.
Aannemelijk is dat slechts één of
hooguit enkele insignes bij Begeer
gegoten zijn. Het voor die tijd sterk
modernistische ontwerp is - ondanks
Begeers en Brinkgreves voorspraak vrijwel zeker op verzet gestuit van de
deftige burgerheren van de VPK.

Daarbij komt dat Wichmans reputatie
als politiek enfant terrible ook meegespeeld kan hebben bij de acceptatie
van zijn ontwerp. De ethische 'goedfout'-discussie over het fascisme zoals
wij die thans kennen, was weliswaar in
1925 nog niet aan de orde, maar
Wichmans revolutionaire geluiden
zullen doorgaans in burgerlijke kring
met afkeer ontvangen zijn. Overigens
had Wichman tenminste één politieke
geestverwant binnen de VPK. Zijn
oude vriend Marius Brinkgreve, even
erudiet als wereldvreemd, heeft zijn
rechts-radicale opvattingen nimmer
verheimelijkt. In 1925 was hij lid van
de antidemocratische splintergroepering De Nationale Unie, later was hij
betrokken bij de oprichting van Zwart
Front, terwijl hij in de oorlog als
'Verwalter' van een joodse kunsthandel optrad.^
Het VPK-insigne van Wichman is in
geen enkele openbare collectie opgenomen. Het enig bekende exemplaar
was oorspronkelijk in bezit van Wichmans vriend Anthon Bakels, medeoprichter van de Rapaille-Partij. Bij
diens dochter trof ik het aan tijdens
mijn onderzoek naar Wichman voor
mijn boek Geest, koolzuur en zijk. Briefwisseling van Erich Wichman. Het is
in 1960 geëxposeerd op een
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De afbeelding van bet
insigne in het ^Fotoalbum Erich Wichman
1920-192T

overzichtstentoonstelling van
Wichman in het Stedelijk Museum te
Amsterdam.'' Recent was de penning
te zien op de jubileumtentoonstelling
van de Vereniging voor Penningkunst
Beeldhouwwerk van Formaat in Museum
Kempenland in Eindhoven.
Aan de ontwerper en industrieel Carel Begeer
(1883-1956) wordt tot en met 27 mei 2001 een
overzichtstentoonstelling gewijd in het Drents
Museum te Assen. Deze expositie met de titel
'Begeerlijk Zilver' is vervolgens te zien in
museum De Lakenhal in Leiden (29 juni tot en
met 23 september 2001) en in Museum voor
Sierkunst en Vormgeving in Gent (29 september
tot en met 2 december 2001).
NOTEN
1 A.O. VAN KERKWTJK 'De Vereeniging voor ^envdnghmst' ]MP XII (192S) 105-106.
2 Z\\1ERZINA(1935) 176 nr III, 12; JINTES/POL

(1994) no. 140; L. IIU^NUS Handzame sculptuur
(Amsterdam 2000) 39-41.

3 Voor biografische, kunsthistorische en politieke
gegevens over Wichman zie: F. VAN BURKO.M en
H. MULDER Erich Wichman 1890-1929. Tussen
idealisme en rancune (Utrecht 1983).
4 Voor de relatie van Wichman met Begeer en
Brinkgreve zie: Geest, koolzuur en zijk. Briefwisseling van Erich Wichman. Verzameld en
toegelicht door EJ.Hajfrmns (Westervoort 1999)
32-35.
5 c.j.A. BEGEER Inleiding tot de geschiedenis der
Nederlandsche Edelsmeedkunst (Amsterdam
1919); C.J.A. BEGEER en M.J. BRINKGREVE Een
eeuw edelsmeedkunst, 1835-1935 (Den Haag
1935).
6 w.K.E zwaERZiNA 'Draagteeken van de Nederlandsch-Belgische Vereeniging der Vrienden
van de Medaille als Kunstwerk' JMP n (1915)
258-259.
7 Aanwezig in de Collectie Erich Wichman van
het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (lisc;), Amsterdam.
8 L. DE JONG Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tu'eede Wereldoorlog (Den Haag 1969 e.v.) deel
4- II 498; ADRL^AN VENEAW Kunsthandel in
Nederland (Amsterdam 1986) 58-59.
9 'Erich Wichman 1890-1929', Stedelijk
Museum Amsterdam, 17 december 1959 18 januari 1960, catalogusnummer 79.

'Pecunia non olet'
Toen Titus, de zoon van de Romeinse keizer Vespasianus (69-79 nChr.), zijn
vader bekritiseerde omdat die belasting hief op openbare latrines, stak de keizer zijn zoon een muntstuk onder de neus en zei: 'Pecunia non olet' (= geld
stinkt niet). WeUicht weergalmden deze woorden in de gedachten van Johan
van Kinsbergen, muntmeester van de Munt van Harderwijk, toen hij in 1732
zijn muntgebouw een beurt gaf In de rekeningen van deze verbouwing vinden
we tussen de verschillende posten voor kalk, hout, specie en arbeidsloon ook
de kosten voor het 'ruijmen van twee secreten'. Hij betaalde voor dit onaangename karweitje 22 gulden en 9 stuivers. Ter vergelijking: het schoonmaken
van de essaaiweegschaal kostte 4 gulden en 8 stuivers.
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(tekst en foto: Janjaap Luijt)
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Muntsieraden uit de oorlogsjaren
oproep
Gedurende de Tweede Wereldoorlog
legde de Duitse bezetter beslag op de
Nederlandse munten en de bevolking
werd verplicht al het gouden, zilveren,
nikkelen en bronzen muntgeld tussen
1 september 1941 en 5 oktober 1942 in
te leveren. Sancties van zes maanden
hechtenis of een geldboete van
maximaal ƒ 1000 moesten dit besluit
kracht bij zetten.
Een groot aantal zilveren munten
werd in die tijd verwerkt tot sieraden die
een vorm van stil verzet tegen de bezetter in zich droegen. De betekenis van
deze sieraden mag niet onderschat worden. Het was een daad die gesteld werd
en die in het bijzonder jongeren voorbereidde op ondergrondse activiteiten.
De kleinste speldjes werden gemaakt
van een uitgezaagd dubbeltje, slordig
gesoldeerd aan een speld. Volgens
overlevering droegen verzetsmensen ze
onder hun revers om zich aan elkaar
bekend te maken. Voor het sieradenvak
zijn ze een weinig bekend fenomeen,
toch hadden de nietigste speldjes de
grootste betekenis.
De populariteit van muntsieraden als
uiting van verzet was zo groot dat de
bezetter in 1941 het volgende directief
uitvaardigde:
'Geen Koninklijke Portretten meer.
Dinsdag 22 april - De waarnemend
hoofdcommissaris van politie te
Amsterdam brengt ter kennis van fabrikanten, winkeliers en andere belangstellende, zowel te Amsterdam als
elders, dat de vervaardiging, de verkoop
en het ten verkoop voorhanden hebben
en het uitstallen van beeltenissen van
leden van het Koninklijk huis, in welke
vorm dan ook, dus ook als sieraden,
speldjes e.d. verboden is.'

Dit verbod heeft niet het beoogde
effect gesorteerd. Menig Nederlandse
knutselaar heeft zijn of haar tijd zoekgemaakt met het uitzagen van de beeldenaar van Wilhelmina en het verwerken van munten tot sieraden en klein
gebruiksgoed zoals lepeltjes.
In het kader van een onderzoek en
een tentoonstelling in Het Nederlands
Muntmuseum zoekt Marjan Unger
mensen die hun persoonlijke herinneringen aan het maken of dragen van
muntsieraden willen vertellen. In het
bijzonder is zij geïnteresseerd in foto's
waarop te zien is hoe deze sieraden
gedragen werden. Natuurlijk worden
alle gegevens met de nodige discretie
behandeld.
Reacties kunt u sturen aan Het
Nederlands Muntmuseum, Postbus
2407, 3500 GK Utrecht.

Jl^ilAanc^
//

//

L.H. Helderton
Bommelsestraat 18-B
Tel. 0344-651392

4061 RG

Ophemert

Inkoop - Verkoop - Taxatie
van:

Munten,
Penningen,
Papiergeld,
Onderscheidingen.

Hezoek aan liuix hij voorkeur op afspraak !
Liii
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Willem Noyons maakt moderne
rekenpenning
monetaire verhalen hoor,' aldus Noyons.
'Dat vind ik raar, want munten zijn een
communicatiemiddel bij uitstek. Ze
vertellen ons immers veel over de
plaats en tijd waarin ze gemaakt zijn en
nemen in ons leven een belangrijke
plaats in.'
De verandering van guldens naar
euro's is een historische gebeurtenis,
waarvan veel mensen zich de impact
niet realiseren. 'We nemen afscheid van
een belangrijk stuk cultuurgeschiedenis.
Ons geld, onze piek, die verdwijnt.
Deze gebeurtenis en de komst van de
euro wil ik markeren met een speciale
penning met een bijzondere functie,'
aldus de Utrechter. 'Toen ik daarover
aan het nadenken was, verschenen de
eerste electronische eurocalculators op
de markt, die in mijn ogen niet meer
zijn dan "belachelijke gereduceerde
rekenmachines". Toch waren het deze
apparaten die mij de ingeving gaven
Willem Noyons leerde spelenderwijs een rekenmunt te ontwerpen. Ik wilde
iets toevoegen aan een geldstuk, waaredelsmeden in het atelier van zijn
vader, Jan Noyons. In dit atelier aan de door je met een muntje zou kunnen
rekenen. Daar heb ik een tijdje over
Utrechtse Biltstraat zwaait Willem
zitten filosoferen en toen moest ik dentegenwoordig zelf de scepter en maakt
hij ontwerpen voor penningen, bedrijfs- ken aan het Franse tienfrankstuk, een
geschenken, glas en meubels. Kenmer- munt met twee verschillende metalen.
Ik bedacht dat als je de buitenring zou
kend voor zijn penningen is het gekunnen draaien, je in staat zou zijn
bruik van beweging en natuurkundige
verschijnselen, zoals lichteffecten, even- ermee te rekenen.'
wichten en magnetisme. Een mooi
Proefondervindelijk had hij enkele
voorbeeld is zijn Reispenning die de
jaren geleden al eens vastgesteld hoe
Vereniging voor Penningkunst in 1992
een dergelijke munt was opgebouwd.
uitgaf.
'Om aan mijn kinderen te laten zien
dat zo'n munt uit twee metalen bestaat,
De komst van de nieuwe Europese
had ik er één met een bijl doormidden
munt wilde Willem vastleggen in een
gehakt. Mijn dochter zag die munt als
penning, die tevens het monetaire
één geheel en dacht dat het metaal
karakter zou benadrukken. 'De introsamengesmolten was. Door zo'n munt
ductie van de euro stelt mij teleur,
doormidden te hakken kon ik meteen
omdat ik in de media alleen maar

JANJAAP LUIJT De Utrechtse ontwerper Willem
Noyons maakte een 'rekenpenning' en
noemde die de Euro-X-changer. In
1999 gaf de ING-Groep een eerste
oplage van deze bijzondere penning uit.
De penning bestaat uit een zilverkleurige buitenring die draait ten opzichte
van een goudkleurig middengedeelte.
Met deze penning zijn guldens in een
handomdraai naar euro's om te rekenen. De voorzijde van de buitenring
toont een schaalverdeling in guldens
van O tot 22 en de keerzijde eenzelfde
verdeling in euro's van O tot 10. Het
middelste deel heeft op voor- en keerzijde een pijltje. Nadat men op de
voorzijde het gewenste gulden-bedrag
heeft ingesteld, kan men op de achterzijde de koers in euro's aflezen. Deze
moderne rekenpenning was een aanleiding om de ontwerper te interviewen
en hem te vragen hoe hij tot zijn
ontwerp kwam.
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ook eens zien hoe ze die dingen
maken.' Munten zoals het Franse tienfrankstuk en de toekomstige munten
van 1 en 2 euro, worden in een slag
geslagen, waardoor de kern en de buitenring muurvast komen te zitten.
Toen Willem dat eenmaal wist, kon
hij nadenken over het mechanisme van
de euro-X-changer. Hij slaagde erin
een penning te maken waarbij de kern
ten opzichte van de buitenring kan

draaien. Over dit mechanisme is
Willem kort: 'Ik heb een oplossing
gevonden, maar die vertel ik niet.'
Tot slot relativeert Willem Noyons
zijn doordachte ontwerp: 'In wezen is
de euro-X-changer een liniaal met een
schaalverdeling in centimeters en
inches. Alleen gebruik ik guldens en
euro's en is het in het rond
geprojecteerd.'
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Willem Noyom met de
Euro-X-changer

Handel en wandel van de Nederlanders
in Japan in de 17e en 18e eeuw
III Japanse monetaire politiek en de VOC
P.A.M. BELIEN

Kaart van Japan^
kopergravure uit het
hoek va?i Francois
falentyn (1726)
(foto Teylers Museum
Haarlem)

De derde aflevering over de VOC in
Japan gaat dieper in op de handelsactiviteiten van de Compagnie. Hieruit zal
onder meer blijken wat de gevolgen
voor de VOC waren van de Japanse
economische en monetaire politiek.

heid te Suratte [in India], waar heen wy
omtrent 6000 kisten jaar voor jaar zonden.
Kaempfer p. 254

Het edelmetaal dat de v o c nodig had
om de benodigde goederen te kopen
was niet alleen aflcomstig uit Europa.
Metaalstromen
Met de intra-Aziatische handel konden
Omdat de monetaire problemen in
ook behoorlijke hoeveelheden metaal
Japan nauw samenhingen met de
worden verkregen. Hiermee kon een
beschikbaarheid van metalen, werd het
deel van de retour gezonden goederen
bij tijd en wijle verboden sommige
metaalsoorten uit te voeren.' Zo schrijft betaald worden. In 1640 werd de handel op China en Japan bijvoorbeeld
Kaempfer dat in 1637 de uitvoer van
koper verboden werd. Dit verbod werd aangeduid als de belangrijkste in geheel
Azië.3 De reden was dat in het jaar
in 1646 opgeheven en er volgde direct
daarvoor zes schepen uit Japan in Taieen verbod op de uitvoer van zilver.^
Dit bleek echter niet ongunstig voor de wan waren aangekomen met een lading
zilver ter waarde van ƒ 3.000.000. Dit
VOC:
maakte Japan de belangrijkste handelspartner van de voc voor wat betreft
'... kon wy daar op [op het zilver] niet
boven de vier van 't honderd [4%] win- het oplossen van het zilvertekort
binnen het handelsgebied van de comnen, daar het Kooper in 't tegendeel
pagnie."* Tot 1668, het jaar waarin de
een voordeel uytleverde van 90 tot
95 ten honderd, [90 tot 95%] inzonder- Japanse overheid de uitvoer van zilver
wéér verbood, bleef de stroom zilver
uit Japan een grote rol spelen bij de
handelsactiviteiten van de VOC in Azië.
De hoeveelheid zilver en later goud die
de v o c uitvoerde uit Japan was in sommige jaren groter dan de aanvoer naar
de Aziatische handelsgebieden vanuit
Nederland, zoals uit de tabel op
pag. 67 blijkt.'
Toen de Japanse regering in 1668 de
export van zilver verbood, richtten de
VOC-dienaren zich op de gouden
kobans. In 1665 hadden zij reeds
toestemming van de Japanse regering
gekregen om kobans te exporteren, die
met winst naar Coromandel konden
worden gezonden. De Compagnie had
tot 1662 goud voornamelijk verkregen
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door de handel met China via Taiwan.
In dat jaar werd de VOC echter van Taiwan verdreven en kwam er noodgedwongen een eind aan deze transacties.
Het was voor de compagnie dan ook
een gelukkig toeval dat er tegen het
einde van de jaren zestig grote goudvondsten werden gedaan in Japan. De
VOC slaagde erin aanzienlijke hoeveelheden goud in de vorm van kobans te
verwerven.
In 1670 verhoogden de Japanners de
prijs die de VOC voor de koban moest
betalen van 56 tot 58 maas en in 1672
van 58 tot 68 maas. Deze prijsstijgingen
zorgden ervoor dat het aandeel van
goud in de totale hoeveelheid geëxporteerde goederen snel daalde. Daarnaast
was er een tijdelijk verbod op de
uitvoer van goud in de periode 16851686. De Japanners vreesden namelijk
dat de export een tekort aan gouden
munten in Japan zou veroorzaken.
Hierbij moet worden aangetekend dat
de export van goud uit Japan door de
VOC niet stopte, zelfs niet toen de VOC
zich in de decennia die volgenden
vooral concentreerde op het metaal
koper.''
De gehalteverlaging van de Japanse
gouden en zilveren munten in 1695
had grote gevolgen voor de VOC. De
nieuwe gouden kobans bevatten minder
goud dan de oude, maar de VOC was
gedwongen ze voor dezelfde prijs aan
te nemen als daarvoor. Dit betekende
dat de kobans, die eerst winst hadden
opgeleverd bij verkoop in Coromandel,
nu een verlies opleverden van ongeveer
15%.^ De gezagdragers van de VOC in
Japan maakten zich grote zorgen over
deze ontwikkelingen:

Export van zilver en goud uit Japan door de v o c ,
gedurende de periode 1640-1699
(totaal per tien jaar in guldens)^

1640-1649
1650-1659
1660-1669
1670-1679
1680-1689
1690-1699

zilver

goud

15.188.713
13.151.211
10.488.214
-

_
4.060.919
11.541.481
2.983.830
2.289.520

Gedurende de jaren 1640-1668 werden grote hoeveelheden zilver
vanuit Japan uitgevoerd. In 1668 werd de export van dit metaal
echter door de Japanse overheid verboden. Vanaf dat jaar werden
gouden kobans in betaling aangenomen en uitgevoerd door de VOC
in plaats van zilver. In de periode 1680-1689 is een grote daling te
zien in de waarde van het geëxporteerde goud. Dit was een direct
gevolg van de instelling van het maximum aan in te voeren goederen
in 1685 tot een waarde van 300.000 tael (= ƒ 1.050.000), de
prijsstijging van de koban vanaf 1670 en het verbod op de uitvoer
van goud in 1685-1686.

munt by continuatie de volle quantiteit
van 25.000 kisten koper, volgend [volgens] ordre van 't Hof A. 1698, had
willen leveren, dog dat is noit meer, als
eens, geschied, en in 't vervolg al mede
verbroken.
Consideratien over de presente staat van 's
Compagnies handel in Japan, gegeeven op
haar Edelheden missive vanden 25 Juni
1707 tot bericht van de middelen van
redres, die men zou konnen in 't werk
stellen; door de Opperhoofden en Raad in
Japan te dier tyd (Valentyn p. 129).
Kaempfer schrijft hierover:
'In vorige tyden namen wy de Cobangs
aan tegen 54 Thails het stuk, en
konden ze daar na verkoopen op de
Kusten van Choromandel tot 28 ten
honderd voordeel [met 28% winst].
Maar zedert wy verplicht zyn geworden
dezelve tegen een hooger prys aan te
nemen, geven zy een veel minder
winst, en doorgaans een zeer gering
voordeel.'
Kaempfer p. 263

'[...] maar met het veranderen van de
goude Coebangs [kobans] in veel slegter alloy, en des onaangezien ons die
op te dringen tegen de oude prys van
68 maas ieder, heeft dat anders gebleken.
En noch was't troostelyk geweest, zoo
Het verschil tussen de koers die de
men ons, in plaats van de schadelyke
Japanners aanhielden en de werkelijke
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'Dit jaar [1712] was 'er in de 90 ten
honderd [90%], buiten alle omgelden,
en buiten een geschenk van 30000 gulden aan de Keizer, gewonnen; doch
bragten maar 1400 koper-kistjens mede,
daar zy 'er op andre tyden wel 4000
hadden; 't geen daar af quam, om dat zy
[dienaren van de voc] hunne quade
goude Coebangs niet konden quyt raken.'
Valentynp. 46

Bmidel met SO kobans.
19Je eeuw
(foto CujTejicy
Museum, Bank of
Japan, Tokyo)

Ook zilver werd verhandeld in bundels:
verpakking van 500
m<mtme (1815 gram)
zilver, met daarin chogin en mameita-gin.
Op het papier staat de
naam (= garantie) van
de wisselaar: Tatsumi
Kyuzaemon (foto Currency Museum, Bank
of Japan, Tokyo)

'Want uiterlyk te oordelen, verslegt
deze handel jaar op jaar merkelyk, alzoo
de Japanders ons geweldig met hunne
slegte goude Coebangs plagen, die maar
waarde van deze muntstukken was niet
5 a 6 Ryxdaalders waardig zyn, en die
gering:
zy de onzen voor 10 Ryxdaalders aanrekenen: hoewel zy ons toestaan, om
'en dat alles in Goud betaalt word, zo
die hen, in 't koopen van goederen weer
dat de Compagnie in der daad jaarlyks
tegen 10 Ryxdaalders aan te rekenen,
verkoopt van haare goederen voor
dat zeer wel komt, als iemand niet meer
300000 Thails, maar eigentlyk niet
goude Coebangs ontfangen heeft, als hy
meer ontfangt dan de wezentlyke
weer uitgeven kan; anders verliest hy op
waarde van 260000 Thails in zuyver
ieder der zelve 5 Ryxdaalders; een zaak
Zilver geldt.' [een verschil van 13,3%]
die de Japanders schynen bedagt te hebKaempfer p. 251 ben, om ons dien handel moede en verdrietig te maken; hoewel de onzen
Ondanks de verliezen bleef de voc kobans het'er nog al harden.'
accepteren en exporteren tot in 1752 (met
Valentyn p. 50
een onderbreking gedurende de jaren
1739-1742).' Dit gebeurde vooral omdat
De kobans werden keurig verpakt aan
de Japanners de VOC weinig ruimte liede VOC geleverd:
ten voor de export van andere goederen.
De restricties leidden er soms toe dat de
'... en 't geen de E. Maatschappij [voc]
VOC-dienaren in Japan him slechte
toekomt geven zy in beslotene bondels
kobans niet kwijt konden:
van 100 coebangs, op 't vertrek der
schepen over, die dan na Choromandel,
of elders, werden vervoerd, om die te
zuiveren, waar voor zy dan omtrent
6 Ryksdaalders (schoon zy hen voor
10 Ryksdaalders ieder angerekend zyn)
in kas krygen, om dat de Japansche
munt zeer vervalscht is, die echter de
E. Maatschappy zoo, met of tegen wil,
moet aannemen.'
Valentyn p.40
Verstoring van de balans
Binnen de gebieden waarheen de VOC
geld en edelmetaal zond, vond in de
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jaren 1680 een belangrijke verandering
plaats. D o o r een burgeroorlog in India
verschoof het zwaartepunt van de VOChandel van Coromandel naar Bengalen.
H e t monetaire systeem van Bengalen
was gebaseerd op zilver en koper,
terwijl in Coromandel goud belangrijk
was. Dit betekende dat er bij de VOC
een grotere vraag naar zilver en koper
ontstond. H e t was mogelijk koper te
leveren vanuit Japan en zilver vanuit
Surat, maar de hoeveelheden waren bij
lange na niet voldoende. Dit leidde
ertoe dat de VOC niet meer genoeg
zilver in Azië kon verkrijgen voor haar
handel aldaar, waardoor de vraag naar
zilver uit Europa groter werd. O n d e r
meer als gevolg van deze ontwikkeling,
steeg de export van zilver en goud uit
Nederland naar Azië in de jaren 1680
en 1690 van ongeveer ƒ 2,4 min naar
meer dan ƒ 3,6 min per jaar.'" Vanwege
de grotere behoefte aan zilver
probeerde de Compagnie in plaats van
gouden kobans, zilver in betaling te
verkrijgen van de Japanners. Navraag
leerde echter dat de VOC waarschijnlijk
geen toestemming zou krijgen om
betaald te worden met zilver van goed
gehalte. Analyse maakte tevens duidelijk dat betaling in zilver nog meer verlies zou opleveren dan betaling in
kobans. Dit blijkt uit een brief van 2 5
juni 1707:
'Wat nu U Edelhedens eisch betreft,
om zilver, in de plaats van de goude
Coebangs, uit Japan te voeren, daar op
zeggen wy, dat wy ons noch houden aan
't bericht van den E. Gideon Tant, en
zyn Secunde, Hermannus Mensing, en
by 't geschrevene door ons in October
1705. te weten, dat wy niet gelooven,
dat dit aan de E. Compagnie zal
vergund werden, om 't groot gebrek van
't zilver hier [Japan], dat nog klaarder
blykt, alzoo de Keizer 's zilver dit jaar
noch slegter, dan oit te voren, heeft
doen maken, dat het half goed zilver, en
half goed koiper is, waar by dan de

E. Compagnie ook haare rekening niet
vinden zou, al wierd haar den uitvoer al
vergund. W y hebben de Tolken ook
gevraagd of de Compagnie in plaats der
schadelyke goude Coebangs, niet met
zilver zou konnen betaald werden, waar
op zy zeiden dat dit veel moeite zou in
hebben, en als 't toegestaan wierd, dat
wy ons dan niet verbeelden moesten,
anders dan de derde of slegste soort te
zullen krygen, die nu eerst gangbaar
gemaakt was. Ook hebben wy, van de
drie soorten van zilver hier, onder de
hand bekomen [de hand weten te
leggen op], de waarde van 18 goude
Coebangs te weten, van ieder soort 6,
waar van 1/3 na Bengale, 1/3 na C h o r o mandel staat verzonden, en de rest na
Batavia vervoerd te werden, om door
den Assajeur aldaar net ieders waarde te
ontdekken. [...] Dit zilver nu was by
den Assajeur, Andries van Houten,
bevonden zoo slegt te zyn, dat de
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Portret van Francois
Valentyn; kopergravure
uit: Valentyn^ Oud en
Nieuw Oost-Indien
Eerste Boek
(Dordrecht/Amsterdam
1126) (foto Teylers
Museum, Haarlem)

Kaempfer beschrijft wat er met de goederen uit Japan gebeurde:
'Doch het word endelyk tyd om onze
Schepen te rug te zenden. Om haar
Laading goed te maken, word een
groot gedeelte van de 1050000 Guldens,
voor onze waaren betaalt, besteed aan
gezuyvert Kooper, van 't welk wy
jaarlyks koopen van 12000 tot 20000 Pickels (een Pickel is 125 pond Hollandsch
gewigt). Al het gezuyvert Kooper wordt
gegoten in kleine ronde staaven van ontrent een span lang en naby een duym
dik. Yder Pickel word opgepakt in een
kleine denne boute doos om gemakkelyJapanse houtsnede,
E. Compagnie in Bengale, en elders, 'er ker te vervoeren. Drie van de vier Scheca. 1860, geproduceerd
pen die wy derwaards zenden maken
wel 3/4 op zou moeten verliezen, en
in Nagasaki, met de
hunne laading voor een gedeelte daar
dierhalven zou hen dit zilver noch
titel Orandajin jiinken
no zu (Hollanders in
mede uyt. Een van de vier spoedt haaren
ongelyk
nadeeliger,
dan
de
goude
Coeprocessie), ongesigneerd.
reys naar Batavia. De anderen loopen in
bangs, zyn.'
De Nederlandse vlag
gaat voorop, daarachter
Consideratien over de presente staat van ite Puli Timon (Een Eyland op de Kusten
volgen Nederlanders en
Compagnies handel in Japan, gegeeven op van Malacca) van waar zy haaren reys
buitenlandse assistenten
met westerse muziekhaar Edel heden missive van den 25 Juni voortzetten naar Malacca, om door de
instrumenten. AchterGouverneur aldaar verder te worden
1101 tot bericht van de middelen van
aan loopt een hoogwaardigheidsbekleder
gezonden of naar Bengale, of naar de
redres, die men zou konnen in 'f werk
onder een parasol
stellen; door de Opperhoofden en Raad in Kusten van Choromandel, naar Suratte, of
(foto Hotei Japanese
Prints, catalogus 15,
naar eenige ander Plaats, daar men te
Japan te dier tyd (Valentyn p. 129).
nr n [1997])
gemoet ziet dat zy hunne laading met
veel
voordeel kunnen quyd raaken. Wy
De verhandelde goederen
koopen
insgelyks eenig ruuw Kooper,
Metalen waren het belangrijkste voor
't
welk
aan
ons gelevert word in breede
de handel. Daarnaast kocht de v o c veel
plaaten ronde koeken, somtyds nemen
meer in Japan, waarvan Valentijn het
wy in eenige honderden Pickels of Kisten
volgende overzicht geeft:
van Koopere Casjes, of Oortjes, doch niet
'De waaren, die men uit Japan voerd, zyn deze:' [anno 1722]
Goude Coebangs, te weten , in aude
tyden; doch nu niet, alzoo veel te slegt
zyn.
Silver, overvloedig.
Koper.
Ongezuiverde Camfer.
Porcelyn.
Thee.
Lak-werken.
Allerlei zeldzaamheden.
Goud-draad.
Tsjantsjaauws; of Zee-wier (waar af een
soort van boekwytebry gekookt werd.)

Sacki, zekere drank; gemeene [gewone],
en Keizers-Sacki.
Connemon [kaneel].
Soya.
Abrikoosen ingelegt.
Pruimen dito.

Mibos. [?]
Castanien.
Fraai uitgehakt Goud, Silver, Koper, enz.
Waaijers.
Japansche Rottingen [bamboehoutjes]
Japansche Ryst in zakjes.
(Valentyn p. 48)
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ten 2y 'er tot Tunquin [Tonkin in
Annam] of op andere plaatsen na
gevraagt is. Al het Kooper wordt aan ons
verkocht door een Maatschappij van
Kooplieden, die uyt hoofde van een
Keyzerlyk voorrecht alleen Octrooy hebben om 't zelve te zuyveren en aan
Vreemdelingen te verkoopen, waar voor
zy moeten betaalen aan den Keyzerlyken
Opper-Rechter tot Miaco [Kyoto], als
Opziender voor den in wezen zynde tyd
der Buytenlandsche Zaaken 400 Shuets
[schuiten] Zilver in 't jaar, by wege van
Geschenk.'
Kaempfer p. 263
'... behalven eenige duyzenden Cohangs in
zuyver Goud', noemt Kaempfer verder
nog de jaarlijkse uitvoer van 600012.000 pond Japanse kamfer, porcelein,
gouddraad, lakwerk, huiden van vissen,
sake, soja, tabak, thee en enkele andere
zaken.
Tot slot
Aan de hand van gegevens uit de werken van Valentyn, Kaempfer en een
aantal hedendaagse auteurs die gebruik
hebben gemaakt van VOC-archiefmateriaal, blijkt dat er veel monetaire informatie te verzamelen is over de relatie
tussen de voc en Japan. Valentyn heeft
bijvoorbeeld de beschikking gehad over
een uittreksel uit 't Japans dag-register
dat de periode 1635-1659 besloeg."
Een grondige studie van de Deshima
Dagregisters (de uitgebreide verslagen
van de voc-dienaren die gestationeerd
waren op Deshima) zou meer
numismatische en aan de numismatiek
gerelateerde informatie op kunnen
leveren. Door bestudering van deze
documenten moet het mogelijk zijn
meer inzicht te krijgen in de handelswijze van de dienaren van de voc en de
gebeurtenissen in Japan en elders, s

Met dank aan Hotei Japanese Prints, Leiden en
het Currency Museum, Bank of Japan, Tokyo,
voor de geleverde illustraties en met dank aan
M.L.F, van der Beek voor de opbouwende kritiek
NOTEN
1 Zie hiervoor de delen I en II van dit artikel:
BELIËN (2000) en (2001).
2 VALENTYN (1726) 87.
3 r,LA,MAlvw (1958) 57: Kol. Arch. nr. 488,
11 september 1640.
4 GLA^MANN (1958) 57-58.
5 In de periode 1677/1678-1684/1685 werd uit
Nederland per jaar bijvoorbeeld goud en
zilver met een waarde van gemiddeld
ƒ 1.619.750 aangevoerd: GLAAIANN (1958) 61,
tabel 14.
6 Tabel naar «LAMANN (1958) tabel 11, p. 58.
7 GLAMANN (1958) 63.

8 GLAMANN (1958) 68, baseerde zich op prETER
VAN DAM (zie BELIËN 2001) 2:1, pp. 529-534,
537 en 540.
9 FEENSTRA Kuiper (1921) tabel II.
10 GLAMANN (1958) 68-69: Kol. Arch. nr. 1931,
fol. 2178e.v.
11 VALENTYN (1726) 76.
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Nogmaals Handzame sculptuur
De geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst

kunsthistoricus, schetst - zoals hij het
Met meer dan gewone interesse keken
veel leden van de Vereniging voor Pen- zelf schrijft - in grote lijnen de
geschiedenis van de vereniging. Hij
ningkunst en andere belangstellenden
uit naar de aangekondigde nieuwe cata- doet dat in de korte hoofdstukken De
logus. De verwachtingen van sommigen Vereniging, De penning en De penningmakers en hun werk. In het langste van
waren hoog gespannen. Tijdens de
jaarvergadering van de Vereniging voor de zes hoofdstukken krijgt Esser aanPenningkunst te Eindhoven in septem- dacht. Dat de invloed van Esser op de
hedendaagse penningkunst en zijn bijber vorig jaar kregen de aanwezige
drage daaraan niet gering zijn is beleden hun exemplaar uitgereikt. Mijn
kend en blijkt ook hier weer. Intereseerste indruk en spontane reactie bij
het inzien van het boek was dat die ver- sant is de vermelding van het eerste
contact dat hij betreffende de uitgiften
wachtingen zijn overtroffen! Het boek
Handzame smlptuur door Louk Tilanus van de vereniging had met de toenmalige voorzitter mr Giltay Veth. Het
is meer dan een catalogus geworden:
wordt in dat hoofdstuk vanuit een
Het is een handzame pil van 604 pagiandere hoek belicht dan in Piet Esser
na's op het formaat van 16x16 cm.
Beeldhouwer en Medailleur (1996 KPK
Daarin staan 274 - bijna alle
Leiden; p. 49). De beeldhouwers krijuitstekende - in kleur uitgevoerde
afbeeldingen door Anatolie Sourov van gen invloed. In het hoofdstuk Gevolgen
wordt de nieuwe aanpak besproken.
de voor- en keerzijde van alle 137 verDaarna belicht Tilanus het begrip
enigingspenningen. Het boek is in een
Ruimte in de penningkunst in het
prettig leesbare letter en tekst op luxe
gelijknamige hoofdstuk.
papier gedrukt. Het formaat lijkt aangepast aan de afmeting van de grootste
penning (130 mm 0 ) . Alle stukken zijn Catalogus
op ware grootte afgebeeld; een plusHet grootste deel van het boek bestaat
punt, want weergave op een afwijkend
uit de Catalogus met afbeeldingen van
formaat geeft vaak een verkeerde
de voor- en keerzijde van alle 137 penindruk of idee van het betreffende
ningen die door de vereniging sinds
werk. Een euvel dat in onze numishaar oprichting in 1925 tot en met
matische tijdschriften nogal eens voor2000 zijn uitgegeven. ledere penning
komt.
krijgt een lange of korte zinvolle
Dr Frans van Puijenbroek, oud-voor- toelichting, waarbij de kunstenaar en
zitter van de Vereniging voor Penning- bepaalde vormaspecten van diens werk
kunst schreef een Woord vooraf. Helaas aandacht krijgen. Tilanus weet dat goed
onder woorden te brengen. Daardoor is
heeft hij het verschijnen van het boek
deze uitgave - als gezegd - veel meer
niet mee mogen maken. Hij overleed
dan een gewone catalogus, die doorruim twee weken voor de presentatie.
gaans een droge korte opsomming
Dr Louk Tilanus, tot voor kort
bevat. Uit de informatie bij de afbeelvoorzitter van dezelfde vereniging en
dingen kan men concluderen dat de
in het dagelijks leven verbonden aan
schrijver
zijn voorkeuren heeft. Het is
de Rijksuniversiteit te Leiden als
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de persoonlijke toelichting van een deskundige en 'amateur' in de ware zin
van het woord.
Tilanus, kenner en bewonderaar van
Rodin, noemt de penningkunst de
kamermuziek van de beeldhouwkunst.
Inderdaad, als een fijnzinnige uiting
voor een intiem publiek, maar die voor
kenners soms klinkt als orkestmuziek in
een concertgebouw. Als het interessante
Franse citaat in het eerste hoofdstuk
even buiten beschouwing wordt
gelaten, lijkt het al na het lezen van de
eerste zes regels alsof je de schrijver
hoort spreken: kort, kernachtig. Zoals
bijvoorbeeld de regels: 'penningen hetzelfde als munten?' kortweg: 'Quad
non, Nee dus' ... en 'Stoffig, [...] Ja, er
is inderdaad veel stoffigs voor mensen
die niet opletten. Voor hen is dit boek
niet geschreven.' Boem, scherp, gedecideerd en to the point. Nog een voorbeeld (p. 503):'Wanneer is het nog een
penning, vragen sommigen zich in verwildering af. Als zij de intentie heeft
een penning te zijn, luidt het conventionele maar effectieve antwoord.'
Akkoord? Volgens Tilanus zijn we daar
dan in een keer uit; geen gezeur, einde
discussie.
De schrijver betreurt terecht het
ontbreken van werk van de beeldhouwers Zijl en Bronner in de collectie
van de vereniging (p. 20). Interessant is
in dat verband de veronderstelling die

Karel Soudijn vragenderwijs doet in
zijn artikel 'Nogmaals kijken naar
Bronner' in De Beeldenaar 22 (1998) 26.
'Waarom prefereerde de Vereniging
voor Penningkunst in 1932 een ontwerp van Bertus Sondaar [Athenaeum
Illustre Amsterdam, zie Handzame
sculptuur p. 91] boven dat van
Bronner?' vraagt Soudijn, waarmee hij
suggereert dat de Universiteitspenning
door Bronner oorspronkelijk bestemd
was voor de vereniging. Als reden
waarom de perming niet werd gekozen,
zegt hij: 'Ik denk dat Bronner te traag
werkte; het duurde te lang voordat hij
een in alle opzichten goed ontwerp kon
leveren.'
Thema's
Het boek bevat behalve de genoemde
informatie, het stukje geschiedschrijving en de toelichting op de penningen, ook diverse gegevens die nuttig en
niet alleen voor de pure statistici onder
de penningliefhebbers interessant zijn.
Zo geeft het hoofdstuk De penning
onder meer een opgave van het aantal
kunstenaars dat meer dan één opdracht
ontving en van het aantal penningen
met portretten. Na het catalogusdeel
geeft de schrijver een overzichtelijke
thematische indeling van de collectie in
zeven groepen: algemeen artistiek penningkunst zelf - historisch maatschappelijk - wetenschappelijk -
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Leenden BoUe^ Lucht
en Water ITK 1934,
brons, geslagen, 60 mvi
(opp. l OS/109 inde
catalogus erg donker
afgebeeld)

koningshuis - kunstenaars - oorlog/
vrede en Indië. D e laatstgenoemde
groep komt daarbij als combinatie wat
vreemd over.
D e beknoptheid van de tekst heeft
zijn voordelen, het is daardoor niet
alleen interessant voor penningliefhebbers en numismatici maar ook zeer
lezenswaardig en informatief voor een
breder publiek omdat voor 'outsiders'
onbelangrijke details zijn weggelaten.
Die beknoptheid maakt echter de ware
liefhebber soms nieuwsgieriger naar
bepaalde details, feiten en gegevens.
Hoewel het boek zich beperkt tot de
uitgiften van de vereniging is de
ontwikkeling van de penningkunst in
de vorige - de twintigste - eeuw goed
te volgen. Een uitgebreide opgave
Literatuur maakt het 'handboek' of de
'almanak' compleet.
Onnauwkeurig
Soms is de schrijver wat studentikoos
slordig of wat verstrooid. D a t wil zeggen min of meer onnauwkeurig in wat
voor h e m waarschijnlijk bijzaken zijn.
(Zie 'de puntjes op de i' hierna.). Hij
vermeldt bijvoorbeeld niet dat met
name de geslagen penningen tot o m streeks 1950 behalve in brons ook in
zilver uitgevoerd werden. Voor zover
bekend waren die in principe bestemd
voor donateurs van de vereniging.
N i e t altijd is de opgegeven gieter
juist. O p p. 32 schrijft Tilanus: '... na
1976 maakte het bedrijf [Begeer] geen
penningen meer voor de Vereniging.'
In het catalogusdeel staat bij enige
penningen van na die datum toch - ten
onrechte - Begeer als uitvoerder
genoemd. D e niet bij Begeer gegoten
penningen zijn: Alice in wonderland
(1976) Linnaeus (1978) Geboortepenning
(1981) gegoten door Chr. Volkers te
Deil; Duiffe (1982) gegoten door
Steijlaart te Rumpt; Vredespenning
(1979) en Holle bolle Gijs (1982) gegoten door Rijnlandse kunstgieterij te
Leiden.

Soudijn noemde al in zijn boekbespreking dat de algemene huwelijkspenning door Steenbergen (p. 351) niet
op verzoek van het bestuur van de vereniging is ontworpen, zoals Tilanus in
de toehchting stelt. Die penning werd
in 1965 ontworpen voor de firma
Begeer en uitgegeven bij aankoop van
een cassette tafelbestek. De vereniging
kon door bemiddeling van Begeer in
1972 aan leden en niet-leden de penning aanbieden voor een aantrekkelijke
prijs.
Afbeeldingen
Wat de afbeeldingen betreft is de stand
van Carasso's Leda en de zwaan
(p. 316/317) onjuist. D e afbeeldingen
dienen een achtste slag te worden
gedraaid. Deze penning wordt helaas
vaker verkeerd weergegeven. H e t is mij
bekend dat Carasso een terracottamodel in zijn bezit had dat in een
plexiglas staander was gevat op de hier
(bij dit artikel) afgebeelde wijze. In die
stand is deze penning ook afgebeeld in
de catalogus bij de exposities van
Carasso's werk (1972 te Eindhoven,
Maastricht en Amstelveen; cat. nr. 89).
Als datering van de penning wordt
daarin 1955 opgegeven. Dat zal correct
zijn. Soms werden reeds bestaande ontwerpen door de vereniging uitgegeven:
naast Leda waren dat onder andere
Zomer, Duijje en de Reispenning. De
reden kon zijn dat een opdracht werd
teruggegeven of uitgesteld. H e t bestuur
kwam daardoor in tijdnood en koos dan
als oplossing voor de uitgifte van een
bestaand ontwerp. H e t zijn lang niet
altijd de slechtste verenigingspenningen.
Ook de afbeeldingen van de
Welkomstpenning door Chritien Nijland
(p. 500/501) staan verkeerd; deze horen
een achtste slag tegen de klok in
gedraaid te worden.
De 'steunkleur' van de afbeeldingen
in het boek, de ondergrond, slaat soms
als een kleurzweem over op de
afgebeelde penning. Dat is niet altijd
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storend, integendeel: de blauwzweem
op de afbeelding van de penning Hoekig
en Rond (p. 340/341) accentueert de
staalkleur van de penning en geeft die
daardoor uitstekend weer. De zilveren
Reispenning (p. 504/505) krijgt echter
een goudachtige kleur. Meestal is de
kleurstelling goed, een enkele keer
komt die wat zoetig over, soms wat te
donker, zoals Lucht en Water (p. 108/109).
Het patina of patine van een enkele
afgebeelde penning is afwijkend van de
oorspronkelijke uitvoering. Het betreft
dan een afbeelding van een latere aanmaak of 'oplage' die (per abuis)
verkeerd is gepatineerd. Bijvoorbeeld
bij de penning Willem ƒ (p. 60/61)
betreft het de afbeelding van een naslag
met een afwijkende, niet oorspronkelijke patina. Foto's liegen niet: op sommige afbeeldingen zijn 'technische'
onregelmatigheden zichtbaar zoals
'gietgalletjes' in het (poreuze) penningoppervlak (p. 389 en 425) of'uitslag'
door slechte patina (p. 372/373).
Compliment
Tilanus besluit het hoofdstuk Ruimte
met: 'De rijkdom van de Nederlandse
penningkunst blijkt uit het relatief hoge
niveau dat de laatste vijftig jaar wordt
aangehouden en uit het vermogen de
vorm te doen aansluiten bij ontwikkeUngen in de Europese beeldhouwkunst.
De Nederlandse penningen kunnen

worden gezien als kleine monumenten
van geschiedenis, kunst en cultuur en
de vereniging heeft daaraan een wezenlijke bijdrage geleverd.' (p. 35.) Een
terecht compliment aan de achtereenvolgende besturen van de vereniging.
De Vereniging voor Penningkunst en
haar leden mogen trots en verheugd
zijn op het verschijnen van dit
handboek bij haar 75 jarig jubileum.
Daarbij past - zoals Van Puijenbroek
zijn inleiding besluit - '... de wens van
de vereniging dat deze catalogus niet
alleen als retrospectieve verantwoording zijn weg zal vinden, maar ook
nieuwe belangstelling voor de penning
als kunstvorm weet los te maken onder
potentiële medailleurs en de liefhebbers
van de schone kunsten!'
De puntjes op de i
De schrijver van Handzame sculptuur is
niet altijd secuur met gegevens en jaartallen. Zoals hiervoor is opgemerkt lijken de andere zaken voor hem soms
belangrijker te zijn dan bijvoorbeeld de
exacte data, periode of andere bijzonderheden. Is het slechts de kniesoor die
over deze onvolkomenheden of onjuistheden valt? Misschien, maar er kan bij
het constateren ervan enige twijfel ontstaan of de overige gegevens wel
correct zijn. Die onvolkomenheden
hadden - met enige drukfouten - door
een nauwkeurige 'lezer' of goede
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Fred. Carasso, Leda en
de Zwaan, ITK 1967,
brons, gegoten, 50 mm
(opp. 316/311 inde
catalogus in verkeerde
stand afgebeeld)

corrector voorkomen kunnen worden;
wellicht speelde de tijdsdruk een rol.
Zij komen niet alleen op rekening van
de schrijver, maar meer op die van het
bestuur van de vereniging.
O o k na lezing - en kritische
herlezing - van Handzame sculptuur blijf
ik van mening, ondanks de genoemde
onregelmatigheden en het - eveneens
door Soudijn geconstateerde - euvel
van uit de band scheuren, dat het boek
de hoog gespannen verwachtingen
heeft overtroffen!
p. 10

p. 12

vermeldt drs Van der Meer als
opvolger van Van Gelder. Dat was
zij inderdaad als bestuurslid van de
vereniging maar niet als directeur
van het Koninklijk Penningkabinet.
Mw Van der Meer was er vele
jaren gewaardeerd conservator
penningen (1960 tot 1988) en
enige tijd plaatsvervangend directeur.
jaren tachtig moet zijn jaren
negentig. Sinds 1990 houdt de vereniging met regelmaat haar
jaarvergadering als dagbijeenkomst;
voor het eerst was dat in Teylers
Museum te Haarlem.

p. 13

De Geuzenpenning was een
kwartaalblad en dus niet
tweemaandelijks verschijnend.

p. 25

Esser hoogleraar aan de Rijks
Akademie tot 1969, dat moet zijn
tot 1979.

p. 139

er staat tweemaal mijn in plaats van
•myn (vgl. syt en ghy).

p. 215

vermeldt: 'Er was een fout op de
Jubileumpenning.' Die fout is het
verkeerd weergegeven 'vignet' of
logo van de vereniging. Het als
fout vermelde woord VEREENIGING
in de oude spelling kan bewust
gekozen zijn als geldende spelling
in het oprichtingsjaar 1925.

p. 316
317

De afbeelding dient een achtste
slag 'met de klok mee' te worden
gedraaid.

p. 343

Jelles-Scheper moet zijn Schepers.

p. 351

De algemene huwelijkspenning
door Steenbergen werd in 1965
ontworpen voor de firma Begeer.
In 1972 kon de Vereniging de penning aanbieden aan belangstellenden.

p. 371

Alice in wonderland (1976) is gegoten door Chr. Volkers te Deil.

GROOT ASSORTIMENT:

f>^fe^
L^

• Provinciale munten
• Koninkrijks munten o.a. topkwaliteit

•MuntX en
edelmetaalhandel
\

• Gouden munten
• Bankbiljetten

V,.

LUTTEKESTRAAT 31
TEL: 038-422 33 68

8011 LP ZWOLLE
FAX 421 66 43

BEZOEK GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE WINKEL

ei- Doorlopend te koop gevraagd:
Munten en muntverzamelingen

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.30 UUR

DE BEELDENAAR 2001-2
76

p. 383

A. Roland Hoist (1977) is gegoten
door Edelmetaalgieterij Argentor
te Haarlem.

p. 387

Linnaeus (1978) is gegoten door
Chr. Volkers te Deil.

p. 399 Vredespenning (1979) is gegoten
door Rijnlandse kunstgieterij te
Leiden.
p. 411

Geboortepenning (1981) is gegoten
door Chr. Volkers te Deil.

p. 443

Duif e (1982) is gegoten door
Steijlaart te Rumpt.

p. 419

Holle bolle Gijs (1982) is gegoten
door Rijnlandse kunstgieterij te
Leiden.

p. 500 De afbeeldingen dienen een achtste
501 slag 'tegen de klok in' te worden
gedraaid.
p. 503

De tweede datum op de Reispenning (1992) is niet het jaar van
ontstaan maar van uitgifte. Het
jaartal memoreert tevens de reis
van Columbus naar Amerika 500
jaar eerder. Het ontwerp van de
penning werd al in 1986 getoond

599

In de lijst van Bestuursleden is per
abuis naast L.C. Boogerd, een
onbekende J. Boogerd opgenomen.
De tweede periode van De Koning
als bestuurslid 1986-1993 moet
zijn van 1989 tot 1993. Qaartallen
die niet duiden op mijn bemoeizucht want die strekt zich uit over
een veel langere periode!) De
onder * genoemde aanvang met de
verzending van penningen door
mw M. Kemper 1974 moet zijn
1984.

NASCHRIFT
Op verzoek van Jan van Geelen schreven zowel
Karel Soudijn en Hans de Koning onafhankelijk
van elkaar een commentaar op het boek
Handzame Sculptuur dat vorig jaar verscheen.
Soudijns bespreking verscheen in het vorige
nummer van De Beeldenaar.
De geschiedenis van de Vereniging voor
Penningkunst werd in een eerder stadium door
Frans van Puijenbroek vastgelegd. Het bevat
deels aanvullende en andere gegevens. Het verscheen in verkorte vorm in Teykrs Magazijn in
1991 en binnenkort zal het in meer complete
vorm en bijgewerkt in De Beeldenaar verschijnen.

tijdens de FIDEM in de Verenigde

Staten.
p. 515

De oplage van de penning Copier
is volgens de bijsluiter 750 en volgens de catalogus 725.

p. 594 (Literatuur) K.H. Heins schreef in
De Geuzenpenning,

2 5 " ' jrg n o . 2

(1975) p. 50 over de Verenigingspenning 1974-1 Le Couple; De
Koning schreef over Loekie Metz
en haar penningkunst in datzelfde
nummer (pp. 45-50). Het artikel
van Heins over Prof. Paul Grégoire
staat in De Geuzenpenning,
n o . 4 (1976) p p . 68-70.

26*"= jrg
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Een plak van anderhalf pond
KAREL SOUDIJN In 1987 pubHceerde Hans van Straten
De omgevallen boekenkast, een omvangrijke verzameling aantekeningen over
literatuur, schrijvers en kunstenaars,'
Onlangs kreeg die uitgave een vervolg
in Weer wankelt de boekenkast.^
In laatstgenoemde bundel beschrijft
de auteur hoe hij in 1964 de Carel van
Manderprijs ontving voor zijn boek over
de kunstenaar H.N. Werkman (blz. 191
e.v.). Deze prijs, indertijd vierhonderd
gulden, wordt jaarlijks uitgereikt door
de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici. Hans van Straten rekende erop
dat hij het geld meteen kon uitgeven
door met zijn vrouw te gaan winkelen.
Hij was enigszins teleurgesteld toen de
enveloppe slechts een cheque bevatte
die hij niet direct kon verzilveren. Een
paar jaar later belde de voorzitter van de
kunsthistorische vereniging Van Straten
op. 'Het bestuur had besloten,' zo vertelde hij, 'behalve een geldprijs voortaan
ook een 'penning' te verbinden aan de
Carel van Manderprijs.' De vroegere
winnaars hadden die penning reeds op
de jaarvergadering van de vereniging
ontvangen, maar men was Hans van
Straten vergeten. De voorzitter nodigde
hem daarom uit, om deze penning alsnog bij hem thuis te komen ophalen. In
Weer wankelt de boekenkast lezen we:
'Een penning, dat klonk wel aardig. Die
kon ik aan een lintje om mijn hals hangen bij feestehjke gelegenheden.'
Anderhalf pond
Op bezoek bij de voorzitter wordt eerst
wat gekeuveld; daarna komt de penning
tevoorschijn. Van Straten: 'Penning? Ik
schrok toen ik het ding zag. Het leek
wel of hij een in brons uitgevoerd koeienplakkaat op tafel deponeerde. Een

plak van bijna anderhalf pond, zoals
later thuis de keukenweegschaal uitwees.
Zoiets kan een mens onmogelijk om zijn
nek hangen, tenzij hij op het punt staat
zichzelf door verdrinking van het leven
te beroven. Maar de beeltenis van Carel
van Mander stond er wel degelijk op en
bij wijze van randschrift was met een
fijn lettertje mijn naam ingebeiteld,
bijna correct gespeld.' Hans van Straten
voegt hier aan toe dat deze penning nog
steeds het pronkstuk is van zijn huis. Als
hij bezoekers er attent op maakt, pakken
ze het ding voorzichtig van hem aan. Ze
wegen het op hun hand: '"Zwaar," zeggen ze dan.'

Kloof
Penningen kunnen op allerlei manieren
beoordeeld worden, bijvoorbeeld aan de
hand van esthetische criteria. De meeste
penningen vervullen een duidelijke
functie: ze moeten de herinnering aan
iets of iemand levend houden, of ze zijn
bedoeld als eerbewijs voor een verdienstelijk persoon. In het laatste geval vernemen we slechts zelden hoe die
persoon het uitgereikte exemplaar waardeert of beoordeelt. Eigenlijk is dit een
omissie in de penningkunde. Reacties
op eerbewijzen vormen zelden of nooit
het onderwerp van onderzoek. Wat dit
betreft vind ik de anekdote van Hans
van Straten de moeite van het aanhalen
waard. Een kloof wordt zichtbaar tussen
ontwerper en ontvanger.
Ontwerp
Wie ontwierp de Carel van Manderpenning? In Weer wankelt de boekenkast
komt die vraag niet aan de orde. De
catalogus van de firma Begeer biedt uitkomst voor wie zoekt onder 'Vereniging
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van Kunsthistorici'. Hier staat de penning vermeld als nummer 3015. De
penning blijkt in 1965 vervaardigd naar
ontwerp van Loeki Metz. Volgens de
catalogus van Begeer is de diameter van
deze gietpenning 100 mm. Op de voorzijde staat een naar links gewend
portret met langs de rand het naamonderschrift CAREL VAN MANDER. De keerzijde toont een gevleugeld oog en de
tekst: EEN IS NODICH.3 Hans de Koning
publiceerde in 1998 een penningcatalogus van Loeki Metz. Hier trefïen we
het genoemde exemplaar aan onder
nummer 35.^*
Anekdotes
Wie nieuwsgierig is geworden naar
andere anekdotes van Hans van Straten,
treft in zijn oudere bundel De omgevallen
boekenkast ook nog wel wat interessants
aan. Jan van Geelen, de onlangs overleden hoofdredacteur van De Beeldenaar,
wordt terloops genoemd als samensteller
van een literair overzichtswerk waarin
Van Straten - tot zijn plezier - de zetfout 'hihilisme' zag staan. Op bladzijde 252 blijkt Van Straten de
Else Mauhs-penning te bezitten (in
1956 ontworpen door Piet Esser). Verder bevat De omgevallen boekenkast een
aantal anekdotes over een kunstenaar
die slechts wordt aangeduid als 'de man
met het Franse herdersmutsje'. Het is
niet moeilijk om te raden wie daarmee
wordt bedoeld: Piet Esser. De verhalen
die Van Straten over hem vertelt, gaan
weliswaar niet over penningkunst, maar
ze vormen een prachtige aanvulling op
de levensbeschrijving die in de grote
Esser-catalogus te vinden is.'
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
blijkt Esser instructie in straatvechten
gegeven te hebben aan een knokploeg.
Esser miste tijdens een schietdemonstratie de zandzakken die waren opgehangen binnenin één van de torens van
het Rijksmuseum. Jaren later waren
zijn kogelgaten nog te zien in het
metselwerk. :

NOTEN
1 HANS VAN STRATEN De omgevallen boekenkast
(Amsterdam 1987).
2 HANS VAN STRATEN Weer wankelt de boekenkast
(Baarn 2000).
3 A.C. VON WEILER Penningen geslagen of gegoten in
de jaren 1960-197S (Voorschoten z.j.).
4 HANS DE KONING Penningcatalogus Loeki
M e t z De Beeldenaar 22 (1998) 126-135.
5 JAN TEEUVVISSE e.a. Piet Esser: Beeldhouwer en
medailleur (Leiden 1996).
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Loeki Metz, Carel van
Manderpenning,
gepatineerd brons.
Afgebeeld exemplaar
uitgereikt aan
A.M. Koldeweij, 1985
(foto A.M. Koldeweij)

Japans bezoek aan 's Rijks Munt
in 1862
L.M.J. BOEGHEIM

'S GHAVENHAGC

Het stuk was in de Nederlandse taal
In het jaar 2000 werd het feit herdacht
opgemaakt, zijnde het Nederlands de
dat Hollandse koopvaarders 400 jaar
diplomatieke taal van Japan. De
tevoren voor het eerst in Japan waren
Hollandse factorij werd oorspronkelijk
geland. Portugezen hadden al eerder
getracht vaste voet in Japan te verkrijgen gevestigd te Hirado maar lag sedert
1641 op Deshima, een eilandje voor de
en er het Christendom te prediken.
Hierdoor ontstond een godsdienstoorlog kust van Nagasaki.
die 35.000 mensen het leven kostte. TenAan het isolement van Japan kwam in
einde gevrijwaard te zijn van vreemde
1854 een einde toen het land zich
invloeden sloot Japan zich daarop vrijwel onder druk van de Amerikanen bereid
volledig van de buitenwereld af Ondanks verklaarde zijn havens voor 'vreemde'
dat de Portugezen de Hollanders als
schepen open te stellen. Wat Nederland
'zeerovers' hadden betiteld ontving het
betreft, wees Japan bij tractaat van 18
Hollandse gezantschap op 25 augustus
augustus 1858 vijf havens voor onze
1609 van de Japanners een handelspas
schepen aan. Een Nederlands consulaat
met de volgende inhoud:
werd op 1 januari 1862 te Edo (tegenwoordig Tokio) gevestigd.
'Wanneer de Hollandsche schepen op Japan
varen in welke bogt zij ook mogen landen,
Japans bezoek aan Nederland
zoo mag men hen niet te keer gaan.
Er waren in Japan echter nogal wat
Voortaan zal men dit besluit houden, en,
reactionaire krachten die van de openzonder van deszelfs zin af te wijken hen
stelling niets moesten hebben en er de
gaan en komen laten (dat is verkeeren).
voorkeur aan gaven de oude toestand
Aldus is ''t kortelijk onze rondborstige wil
van isolationisme te handhaven. Omdat
geweest.
het door de tegenwerking van de reacOp den 25. dag van de 7. ?naand
tionairen niet mogelijk bleek de
(25 aug. 1609)
overeenkomsten inzake de openstelling
Zegel van den Sjagoen Minamoto Ijegas.' onmiddellijk uit te voeren, wilde de
Japanse regering trachten bij de
westerse mogendheden vijf jaar uitstel
Hfitlrl Bcllfvil
te verkrijgen van de aangegane verphchtingen, in de hoop dat de tegenwerking intussen zou zijn geluwd.
Voor de uitvoering van dit plan werd
in 1862 een gezantschap dat uit 36 personen bestond, naar Europa afgevaardigd. Dit gezantschap kwam op 13 april
1862 in Parijs aan en bezocht daarna
Engeland in de eerste helft van mei.
Het gezantschap reisde vervolgens naar
Nederland alwaar het op 14 juni 1862
in Den Haag aankwam. Het nam zijn
intrek in Hotel Bellevue. Na een
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audiëntie bij Koning Willem III volgden achtereenvolgens uitgebreide
bezoeken aan Rotterdam, Den Haag,
Amsterdam, Delft en Leiden. Als laatste was de stad Utrecht aan de beurt.

Wiü

^>EH-ffi;#'

SJOO-SI,

Bezoek aan 's Rijks Munt
Op dinsdag 15 juli 1862 arriveerde het
hoge gezelschap per extra trein vanuit
Den Haag in Utrecht. Bij aankomst
sprak de commissaris des konings, jhr
E.C.U. van Doorn, het gezantschap toe.
Na het dejeuner begaf men zich naar 's
Rijks Munt aan de Oudegracht waar een
plechtige begroeting door het MuntCollege en de Muntmeester plaats vond
bij monde van de voorzitter van het
Munt-CoUege.
Vergezeld door de vertegenwoordigers van het stedelijk bestuur werd het
gezelschap daarna door de werkplaatsen
geleid. De rondleiding begon met het
tonen van het smelthuis, waarna de
pletterij en de justeerkamer werden
bezichtigd. Na vervolgens het blancheren te hebben bekeken waren de bezoekers getuige van het slaan van rijksdaalders. Vooral deze eindbewerking werd
door de gezanten met grote belangstelling en opmerkzaamheid gevolgd.
Hierop werd tot kennelijke verrassing van de gasten van een de grootste

of eerste ambassadeur.

Buitengewoon gezant en gevolniagtigd

TAKr.>'0-UTSI SlMODSKE >'0 K^HI.

[Vorst van Siiiiódske.]

Minister.

^I^ls^im^t^
FU'Sl,

of ambassadeur-adjunct.

Gevolmagtigd Minister.

m.'i^

M\TSU-D\IH« IwaMI no KAMI.
[Vorst van Iwanii.]

i:!^i$&^^
METSKE,

of' toeziener.

Kïu-KüK Nóro ^o K»JII.
[Vorst van Nolo.]

persen in beweging gebracht, waarop
drie zilveren gedenkpenningen, gesneden door de eerste stempelsnijder
David van der Keilen, werden geslagen
en aangeboden aan de 'kami's'
(oorspronkelijk goden, maar later ook
gebruikt voor vorsten en andere hoogwaardigheidsbekleders). Een aantal
bronzen afslagen werd aan de overige
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Fragment van de
deelnemerslijst van het
gezantschap (coll. HNM)
Leden van het gevolg
van het Japanse
gezantschap.
Links:
Itsigawa Wdtari
Rechts:
Iwdsdki Bun dai fu
(coll. HNM)

F^\A^
fesl>.^

Penning ter ^
heid van het Japanse
bezoek aan V Rijks
Munt in 1862- hrons
3S niTn

leden van het gezantschap geschonken,
alsmede aan de autoriteiten die dit
bezoek met hun aanwezigheid
vereerden. Deze afslagen tonen het
muntteken van Utrecht: de mercuriusstaf met de slangen.
D e penning toont op de voorzijde,
naast elkaar geplaatst, het Nederlandse
rijkswapen en het wapen van de
Japanse keizer (Taikoen), bestaande uit
drie blaadjes van kaasjeskruid in cirkel
(Lat. Malva), onder een Japanse vlag.
In het veld is het jaartal 1609 opgenomen, het jaar waarin de Japanse
regering de eerste handelspas aan H o l landse schepen verleende, en daaronder
het jaartal 1862.
D e tekst op de voorzijde luidt:
'Nippon Taikoen-no sei-si Holanda ni
kataroe (Een gezantschap van den
grootheer van Japan komt naar
Holland)', terwijl op de tegenzijde in
Japanse lettertekens is vermeld: 'Rijoo
koku Sin-boku masu masu atsusi (van
beide rijken de vriendschap meer en
meer innig)'. Dit opschrift is omgeven
door de tekst: ' O n d e r de regering van
Willem III, Koning der Nederlanden,
G.H.v.L.'

In totaal werden 838 stuks
penningen vervaardigd, waarvan 1 in
goud, 6 in zilver, 13 8 in brons met het
muntteken van Utrecht en 693 in brons
zonder muntteken. H e t gouden exemplaar en een zilveren afslag waren voor
de Taikoen bestemd. Van de overige
vijf zilveren exemplaren werden er drie
aan de kami's geschonken, één in de
muntcollectie van 's Rijks M u n t opgenomen en één in reserve gehouden.

B e z o e k aan de essayeur-generaal
N a de penningslag werd het bezoek
aan de M u n t voortgezet met een
bezichtiging van het essaailaboratorium. Hier werd op verzoek
van de gasten en in hun bijzijn een
gehaltebepaling langs de natte weg verricht op een door hen meegebrachte
nieuwe, in Japan uit Mexicaanse dollars
vervaardigde, munt.
D e vragen die vanuit het gezantschap werden gesteld over de opeenvolgende bewerkingen van het metaalmengsel getuigden van inzicht en
begrip. Ze trachtten de werking van de
apparatuur en de scheikundige handelingen zoveel mogelijk in zich op te
nemen teneinde de berekening van de
uitkomst te kunnen verklaren.
Bij het verlaten van de M u n t werd
afgesproken de volgende dag het laboratorium nogmaals te bezoeken om de
genomen proef te zien bevestigd. Daarbij werd de proef op een identiek
Japans stuk zowel als op een
Mexicaanse dollar herhaald. Hierdoor
kon de waarde der stukken worden
bepaald en het tussen beide stukken
bestaande verschil nauwkeurig worden
aangegeven.
D e bewuste proeven stonden in
verband met het voornemen van de
Japanse regering om een nieuwe zilveren munt in Japan in omloop te brengen, maar zulks alleen nadat de juiste
waarde binnen de Nederlandse Rijks
M u n t zou zijn onderzocht en
vastgesteld.
's Avonds bood het gezantschap een
diner aan in Hotel Pays Bas, waarvoor
behalve burgemeester en wethouders,
ook de leden van het Munt-College, de
muntmeester alsmede enkele hoge militairen waren genodigd. Tijdens de
maaltijd werd de gezanten een doos
aangeboden, die een gouden, een zilveren en een bronzen afslag van de
bovenomschreven gedenkpenning bevatte. Voorts een doos met een volledig
stel van de in circulatie zijnde gouden.
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zilveren en koperen Nederlandse munten en een kist met vijfhonderd stuks
bronzen gedenkpenningen. In tegenstelling tot de afslagen die 's middags
tijdens het bezoek aan de Munt aan het
gezelschap waren geschonken, waren
deze laatste penningen niet van het
muntteken van Utrecht voorzien. Dit
alles was bedoeld als geschenk voor de
keizer van Japan en ging vergezeld van
een brief. De gasten dankten voor deze
waardevolle geschenken op de meest
welwillende wijze. De geschenken
waren niet begrepen onder de kosten
van het onthaal van het Japanse gezantschap, doch werden uit persoonlijke
middelen verstrekt.
De kosten bedroegen in totaal
ƒ 317,56'/2- Hierin waren onder andere
begrepen een bedrag van ƒ 84,18'/2
voor goud en zilver, alsmede de kosten
voor de stempelsnijder tot een bedrag
van ƒ 104,75, terwijl voor het kistje
waarin de penningen waren verpakt
ƒ 0,88 werd betaald.

terugkeer in Japan stonden de leden
van het gezantschap aan hevige oppositie bloot, hetgeen hen echter niet
belette de ontvangst in Engeland als
'deftig', in Frankrijk als 'voorkomend'
en in Holland als 'hartelijk' te
betitelen, si
BRONNEN
J.W.C. VAN CAMPEN 'Het Japanse Gezantschap van
IS62' Jaarhoekje van Oud-Utrecht (Utrecht 1964)
117-152.
L.E. BOSCH SR. 'De Japanners in Utrecht' Utrechtsche Volksalmanak voor het jaar 1863 (Utrecht
1863) 186-212.
Twaalfde algemeen verslag van het Munt-Colkgie
over 1862 (Utrecht 1863) 15-16.
Revue de la Numismatique Beige -V série - Tome
VI - (Bnixelles 1862) 526-527.
Archief van 's Rijks Munt 1814-1909, inv. 1170.
Een uitvoerige bespreking van de pohtieke
achtergronden vindt men in het artikel
mr J.W.C, van Campen.

Het vertrek
Op 17 juli vertrokken de gasten om
8:00 uur per trein naar Düsseldorf om
vanaf daar door te reizen naar de hoven
van Berlijn en Petersburg. Men had 34
dagen in Nederland doorgebracht. Na
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G.HENZEN

Antieke Munten (Grieks,Romeins en Byzantijns)
Nederlandse Munten (600 - heden)
Buitenlandse Munten (600 - heden )
Archeologische voorwerpen

Vraag onze zeer uitgebreide en rijk geïllustreerde tweemaandelijkse prijslijst aan !
Postbus 42

3958ZT Amerongen

~

Tel.0343 - 430564 / Fax.0343 - 430542
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Penningnieuws
TOKY BAUTZ

Portretpenning ^Janus\
Bronzen gietpenning, 0 50 mm.
Vz.: Januskop van prof. dr. T.C.W.
Oudemans. Onderschrift 'eTiaïcov'
(epaioon = luisterend, gr.).
Kz.: Maalstroom die het woord
'TiapEÓvcai;' (pareontas) tevoorschijn
haalt en het woord 'dnivai' (apeinai)
opslorpt, 'pareontas apeinai' wil
zeggen: 'Aanwezig zijnde, afwezig zijn'.
De Griekse tekst is ontleend aan de
fragmenten van Heraclitus. In zijn tijd
sloeg 'pareontas apeinai' op 'hoi polloi',
de velen, terwijl 'epaioon' voorbehouden was aan de filosoof In onze dagen
is er geen uitzondering op 'hoi polloi'
meer mogelijk, ook de filosoof valt
onder de velen, zelfs als hij voor een
ogenblik degene is die luisterend
wacht.
'Janus was in de oudheid de god van
doorgangen en poorten en de god van
alle begin. Hij kon vooruit- en
terugzien. Soms werd zijn dubbelheid
gedacht als Zeus en Hera. Voor ons
zijn de twee gezichten feitelijk dezelfde.
Waar het de hedendaagse filosoof om
gaat, is de vraag wat er nog tussen die

verdubbeling zit. Zijn oor wordt
getrokken naar het centrum van de
vortex, de plek waar Heraclitus' zang
begint', aldus Tbky Bautz.

De rubriek Penningnieuws biMf
ruimte aan medailleurs om in kort
bestek (maximaal 100 woorden)
nieuwe penningen onder de
aandacht te brengen. Bijdragen met
foto's kunnen zij sturen aan de
redactie van De Beeldenaar of aan
redacteur Jannes Limperg,
Bestevaerstraat 200,
1055 TS Amsterdam.
Gelieve te vermelden of de foto's na
gebruik beschikbaar gesteld mogen
worden aan het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie in
Den Haag.
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FRANS E N TRUUS VAN DER VELD

Lustrumpenning van de loge TAge d'Or'
te Leiden (1998).
Bronzen gietpenning, 55 x 45 mm.
De penning is vierkant met een
geronde koepelvorm aan de bovenzijde,

Vz.: Twee zuilen met tekst, passer en
winkelhaak.
Kz.: Figuur op de rug gezien, staand
voor een labyrint en een slang die in zijn
eigen staart bijt (Ourobouros).

Entree-penning voor de loge TAge d'Or' te Kz.: Broederketen rond het tableau van
Leiden (1999).
bovenaf gezien.
Bronzen gietpenning, 0 70 mm.
Vz.: De profaan voor de geopende
deur van de werkplaats. Opschrift
'L'AGE D'OR 235'
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LOEK VAN MEURS - MAUSER

Centrum van de Bond van Nederlandse
Militaire Oorlogsslachtoffers (1998).
Bronzen gietpenning, 0 90 mm.
Vz.: 'Hart onder de (koppel)riem en
enkele lauwerkransblaadjes. Randtekst:

'C.F. Kleisterlee'. Kleisterlee was een
belangrijke initiatiefnemer van het
Centrum dat in 1998 15 jaar bestond.
Kz.: 1983-1998; BNMO centrum.

'Kaap Hoorn Vaart' (1998).
Een bronzen gietpenning, 0 120 mm.
Gemaakt ter gelegenheid van een prijsvraag in 1998 uitgeschreven door de
Kaap Hoorn-vereniging en de stad
Hoorn om uit te reiken aan
hedendaagse sportzeilers die de Kaap
gerond hebben.
De penning eindigde als tweede en
kreeg daarna een andere bestemming:

De Enkhuizer zeevaartschool, die zeilschippers opleidt, kocht hem aan om
uit te reiken aan mensen die zich voor
de school hebben ingezet.
Vz.: Een Kaaphoornschip met daarachter het opengewerkte silhouet van
de Kaap bij mist of slecht weer.
Kz.: Vliegende albatros en de zuidpunt
van Zuid-Amerika onder de 50ste
breedtegraad.
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Afscheidspenning voor 'Cecile' (1999).
Bronzen gietpenning, 0 55 mm.
Vz.: Het logo van het Kunstenaars Centrum Bergen, 'Cecile bedankt' en 99.
Cecile was gastvrouw en administratrice
van het Centrum van 1966 tot 1999.
Kz.: Cecile bezig een schilderij op te
hangen.

'Nederland - Japan 400 jaar' (2000).
Bronzen gietpenning, 0 140 mm.
In 2000 gemaakt in opdracht van de
Nederlandse Kamer van Koophandel te
Tokyo. Uit te reiken aan succesvolle
Nederlandse bedrijven in Japan.
Vz.: 'De Liefde', het eerste schip dat in
1600 Japan bereikte, bij zijn vertrek uit
Holland.
Kz.: 'De Liefde' aanzeilend op Japan.
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A.J. DRIJVERS - SCHUTTE

Huwelijkspenning, Henk-Jan Drijvers en
Hosdé Nijland (1998).
Bronzen gietpenning, 0 60 mm.
Vz.: Bal met datum van het huwelijk
10-9-1998. In het midden zijn de beide
namen tegenover elkaar geplaatst met
de H als gemeenschappelijke letter.

Kz.: Bal met in het midden verdiept
twee handen. Het is een verwijzing
naar handbal (hun gemeenschappelijke
sport) en het elkaar de hand reiken.

Ubbo Emmius penning (1999).
Wetenschappelijke versie in opdracht
van het Groninger Universiteitsfonds.
Bronzen gietpenning, 0 90 mm.
Vz.: Portret van Ubbo Emmius met
naam en jaartallen in de kraag (15741625). Tekst: Academia Groningana.
Kz.: De uil als symbool van de wijsheid
komt uit de hoogte aanvliegen met het
boek der wijsheid, waarop psalmtekst

Ps. 119:105, zoals dat voorkomt op het
wapen van de universiteit. Tekst:
Verbum Dni Lucema (Uw woord is een
lamp voor mijn voet en een licht op
mijn voet, aldus de vertaling van de
kunstenares) en Ex alto qucerit abscondita
(Vanuit de hoogte speurt hij naar het
verborgene).
Op de keerzijde van de maatschappehjke versie is de wereldbol afgebeeld.
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Verenigingsnieuws
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Kunst De Buitenplaats te Eelde (zie
onder tentoonstellingen).

Jaarpenning 2001
De jaarpenning 2001 ontworpen door
Eric Claus is in bewerking.

Cursus penningmaken
De cursus penningmaken is 10 februari
2001 van start gegaan bij Pierre van
Leest in Lage Zwaluwe.

Inschrijfipenning 2001
De beschrijving van de inschrijfpenning
2001 door Ted Noten verschijnt in De
KONINKLrfK NEDERLANDS
Beeldenaar 3 (2001). De leden hebben
GENOOTSCHAP VOOR MUNTdaarna drie maanden de tijd om in te
E N PENNINGKUNDE
schrijven op deze penning. Na het verstrijken van de inschrijftermijn zal de
Jaarvergadering
penning niet meer verkrijgbaar zijn.
Het genootschap zal haar jaarvergadering houden op 26 mei 2001 in Het
Nederlands Muntmuseum te Utrecht.
Contributie
Leden krijgen de stukken apart toegeDe betaling van de contributie wordt
graag zo spoedig mogelijk tegemoet
zonden.
gezien i.v.m. diverse kosten die de verAdressen verenigingen
eniging in het lopende jaar moet
maken. Het kost het secretariaat veel
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP
VOOR M U N T - EN PENNINGKUNDE
tijd en extra portokosten wanneer de
Secretaris: E.T.E. Cretier
betaling niet op tijd plaats vindt.
Boek
'Handzame sculptuur. De geschiedenis
van de Vereniging voor Penningkunst'
door Louk Tilanus is verkrijgbaar via
de boekhandel. Uitgeverij Waanders
Uitgevers te Zwolle (ISBN 90 400
9265 6 ) / 6 9 , 5 0 .
Jaarvergadering 2001
De 76ste Algemene Ledenvergadering
wordt op 12 mei 2001 gehouden in
Delft. De leden krijgen te zijner tijd
bericht omtrent het programma.
Tentoonstelling
De tentoonstelling Handzame sculptuur,
75 jaar Vereniging voor Penningkimst is
te zien in het Museum voor Figuratieve

p/a De Nederlandsche Bank nv
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
tel. 020-5242274, fax 0481-350881
e-mail genootschap@hetnet.nl
Postbank 31187 t.n.v. Genootschap,
Amsterdam
VERENIGING VOOR PENNINGKLTNST

Secretaris (informatie over lidmaatschap,
adreswijzigingen, opzeggingen en
penningbestellingen):
mw M. Kemper-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. 0183-307236, fax 0183-307356
e-mail vpk@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~vpk
Postbank 96820 t.n.v. Vereniging voor
Penningkunst
NIEUWSBRIEF VOOR DE NUMISMATISCHE
KRINGEN

Redactie/ secretariaat:Gruttostraat 3
3154 CB Maassluis
tel. 010-5914709
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Muntmelange

ARIEVAN
HERVVIJNEN

EEN ONBEKENDE M U N T VAN
D E HEERLIJKHEID A N H O L T
In 1999 is in het Gelderse plaatsje
Herwijnen (gemeente Lingewaal) een
niet eerder gepubliceerde munt gevonden van de heerlijkheid Anholt. H e t
betreft een muntje van Gijsbert I, heer
van Bronckhorst-Batenburg. Een goede
aanleiding om een korte beschrijving te
geven van de heerlijkheid, de muntheer
en natuurlijk het muntje zelf.
D e heerlijkheid
De naam Anholt komt in de numismatiek voor als stad en als heerlijkheid.
O p 1 mei 1349 is het dorp Anholt tot
stad verheven en daar zijn omstreeks
het jaar 1600 twee typen duiten geslagen. D e ene draagt de tekst 'crviTAS
A N H ' en de andere ' c v s ANH'. Deze
duiten zijn beschreven door Verkade.
Anholt Hgt nu in Duitsland, net over de
grens bij Arnhem.
De heerlijkheid maakt deel uit van
het graafschap Zutphen; iets dat door
de heren van Anholt zelfs tot in de
achttiende eeuw is betwist. D e heren
beweerden namelijk dat de heerlijkheid
een vrij rijksleen was en dus niet afhankelijk van Gelderland. Waar de munten
van de heerlijkheid zijn geslagen is niet
bekend. Mogelijk is dit in de grote
ronde toren uit de vroegste periode van
de waterburcht gebeurd. In het jaar
1169 bestond deze toren al. In het
leenregister van de bisschop van
Utrecht wordt de heer van Sulen en
Anholt als leenman genoemd. O n d e r
Steven III van Sulen, heer van Anholt
(1313-1347), was de leenverhouding tot
het bisdom reeds verbroken: het kasteel,
de nederzetting en de nabijgelegen

buurtschappen waren intussen als een
rijksonmiddellijke heerlijkheid o p gedragen.
Hoewel van een formele verlening van
muntrecht in die periode niets bekend
is, oefenden de heren van Anholt dit
recht alsmede het recht tot belastingheffing wel uit. Pas in 1570 bevestigde
keizer Maximiliaan II het muntrecht ten
behoeve van Dirk III van Bronckhorst
en in 1622 herhaalde keizer Frederik II
dit ten behoeve van Dirk IV en zijn
broer Johan Jacob van Bronckhorst.
D e eerste muntslag zou een penning
van Johan van Zuylen zijn, welke door
Roest echter met groot voorbehoud
wordt toegeschreven. Naast de heren
van Zuylen hebben ook de heren van
Bronckhorst en Salm gemunt te
Anholt. D e Anholtse munten zijn veelal
imitaties van bekende Hollandse,
Vlaamse en Gelderse typen zoals de
botdrager, de tuin en de groot.
D e muntheer
Gijsbert I, heer van Bronckhorst is
dezelfde persoon als Gijsbert II van
Batenburg. Hij was een telg uit het
bekende Gelderse geslacht van bannerheren, afstammend van Gijsbert van
Bronckhorst die omstreeks 1140 is
overleden. Van Gijsbert I is het
geboortejaar niet bekend. Hij was in
1388 getrouwd met Margaretha van
Gemen, die alleen een zuster had. Haar
ouders hebben in het jaar 1402
besloten tot een erfdeling waarbij de
heerlijkheid Anholt aan Margaretha
werd toebedeeld en Gijsbert zich dus
heer van Anholt mocht noemen.
Van der Chijs heeft zes munten van
deze Gijsbert beschreven en Roest
geeft elf verschillende typen van hem
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Muntmelange 1
De nibriek Mi:
ruimte om één of meer opmerkelijke
numismatische zaken in kort bestek
te behandelen. Alle wetenswaardigheden die met antieke, middeleeuwse of moderne munten te
maken hebben - bijvoorbeeld
puzzelstukjes voor nader onderzoek
- passen in deze rubriek. Suggesties,
ideeën of kant en klare korte
artikelen kunt u sturen aan de
redactie van De Beeldenaar of aan
redacteur B.J. van der Veen,
p/a Het Koninklijk Peimingkabinet,
Postbus 11028,
2301 EA Leiden.

Autoriteit: Gijsbert I (1408-1432)
Muntsoort: kwart groot (?)
Datering: zonder jaartal (1408-1432)
Catalogus: v/d Chijs -; Roest Materiaal: zilver
Gewicht: 0,49 gram
Diameter: 17,00 mm
Stempelstand: 12 uur
Voorzijde afbeelding: Helm met helmbos tussen twee vertikale lijnen in
parelcirkel
Voorzijde tekst: +GISEBT.DE.BATENB'
Keerzijde afbeelding: Kort kruis met in
de kwadranten A - N - O - L i n
parelcirkel
Keerzijde tekst: +MONETA.NOVA.DE.AENOL

weer. Geen van deze beschrijvingen
betreft echter het nieuw gevonden
muntje.
LITERATUUR

De gevonden munt
Het muntje is door het Koninklijk Penningkabinet (KPK) in Leiden als volgt in
het vondstbestand opgenomen:
Vindplaats: Herwijnen
Vondstjaar: 1999
Staat: Heerlijkheid Anholt

P.O. V.-W DER CHIJS De munten der voormalige Meeren en Steden van Gelderland (Haarlem 1853) 129140 en plaat Vin.
TH. M. ROEST Die Münzen der Herrschaft Anholt
Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor
Munt- en Penningkunde (1895) 167-211.
R VERKADE Muntboek (Schiedam 1848) 104 en
plaat 210.
ANONIEM Wasserburg Anholt (Nederlandse
uitgave).

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE 97 - 7671 AT VRIEZENVEEN
TEL. 0546 561322 - FAX 31546561 352
MUNTEN: IN- en VERKOOP, TAXATIES, PRIJSLIJSTEN
BOEKEN: UITGEVERIJ, IMPORTEUR van o.a. KRAUSE,
BATTENBERG, OBOL, SEABY, DURST etc.
== Bezoek alleen op afspraak =-
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Jaarverslag 2000
Vereniging voor Penningkunst
GREET KEMPER

erkentelijk voor het vele werk dat zij
BcStUUr
Op 1 januari 2000 was het Bestuur van hebben verzet.
de vereniging als volgt samengesteld:
Jubileum en algemene vergadering
L. Tilanus, voorzitter
Op 16 september 2000 hield de vereniW. Ponsen, bestuurssecretaris
mw M. Kemper-Koel, verenigingssecretaris ging in het Museum Kempenland te
Eindhoven haar ledenvergadering en
Y. Tinga, penningmeester
aansluitend haar jubilieumfeest. Het was
G.T.M. Hellegers, vice-voorzitter
een feestelijke dag, waar alle aanwezige
mw L. Teding van Berkhout
leden genoten van de zeer fraaie door
mw E.M.L. Hodoroaba
Peter Thoben, directeur van Museum
mw M. Scharloo, adviseur
Het bestuur is in het verslagjaar 6 maal Kempenland, en Louk Tilanus samengestelde tentoonstelling. De panelen en
bijeen geweest.
vitrines met alle vanaf 1925 uitgegeven
Verenigingspenningen stonden prachtig
Leden/donateurs
Het jaar werd afgesloten met 560 leden, centraal in de 'steentjeskerk'.
donateurs en ereleden. Gedurende het
De jaarvergadering had een vlot
jubileumjaar werden 39 nieuwe leden
karakter. De jaarstukken werden
verwelkomd. Een deel van de nieuwe
besproken en door de vergadering
leden ontving de door het bestuurslid
goedgekeurd. Wim Ponsen trad af als
Geer Steyn ontworpen welkomstpenning bestuurssecretaris en werd opgevolgd
en een ander deel de welkomstpenning door de heer C.F. Postma die door het
van Lysbeth Teding van Berkhout.
bestuur was voorgedragen. Louk TilaLeden die drie nieuwe leden aanbrach- nus trad af als voorzitter. Het bestuur
ten en donateurs ontvingen de Verenihad wel een opvolger, maar die kon
gingsgevoelpenning van Geer Steyn.
niet aanwezig zijn bij de vergadering.
In de loop van 2000 ontvielen ons
Het bestuur stelde de volgende
twee oud-voorzitters van de Vereniging: constructie voor: de huidige vice-voorD.H. Couvee (1974 tot en met 1979)
zitter Guus Heilegers neemt voorlopig
en F.J.M, van Puijenbroek (1990 tot en de voorzitterstaken over en op de eerstmet 1995). De vereniging is hen zeer
volgende Algemene Vergadering draagt
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het bestuur de nieuw voorzitter voor.
De vergadering ging akkoord met deze
oplossing. De vergadering accordeerde
eveneens de herverkiezing van Jan
Tinga en Greet Kemper-Koel voor een
periode van drie jaar.
Na de vergadering werd het prachtig
uitgevoerde boek 'Handzame sculptuur.
De geschiedenis van de Vereniging
voor Penningkunst' door Louk Tilanus
met foto's van Anatoli Sourov gepresenteerd. Het boek werd door alle leden
met veel enthousiasme ontvangen.
Penninguitgifte
De jaarpenning 1999 Een muur afbreken,
een uitzicht opbouwen door Onno
Boekhoudt werd in januari 2000 aan alle
leden, die de contributie 1999 hadden
voldaan, toegezonden. De inschrijfpenning 1999 Rodin door Cor Hund met
een oplage van 121 exemplaren werd in
maart gestuurd aan de leden die erop
ingeschreven hadden. De jaarpenning
2000 Vereniging voor Penningkunst 75 jaar
door Christien Nijland werd in augustus
2000 verzonden aan de leden die de
contributie hadden voldaan. De zilveren
inschrijfpenning 2000 75 jaar Vereniging
voor Penningkunst door Geer Steyn met
een oplage van 129 exemplaren werd in
november 2000 gezonden aan de leden
die erop hadden ingeschreven.
Ted Noten ontving van het bestuur
de opdracht voor het ontwerpen van
een inschrijfpenning 2001. Hij presenteerde zijn ontwerp in 2000. Voor het
ontwerpen van de jaarpenning 2001

legde het bestuur contact met Eric Claus.
De Beeldenaar
Helaas overleed Jan van Geelen, hoofdredacteur van De Beeldenaar, in november 2000. Wij danken hem voor alle tijd
en energie die hij heeft gestoken in het
uitgeven van het tijdschrift. Namens de
vereniging hebben Louk Tilanus en Jan
Tinga zitting in het bestuur van Stichting De Beeldenaar. In het verslagjaar
verscheen De Beeldenaar zes maal.
Overige aktiviteiten
In februari 2000 was de vereniging met
een informatiestand op de Holland Coin
Fair in het Congresgebouw te Den Haag
aanwezig. Dit leverde enkele nieuwe
leden op.
De werkgroep 'cursus penningen
maken', bestaande uit Greet Kemper,
Barbara de Clercq, Pierre van Leest en
Wim Ponsen, werkte weer aan de opzet
van een nieuwe cursus. In februari 2001
zal bij voldoende belangstelling weer
een cursus van start gaan. De cursus zal
plaatsvinden in het atelier van Pierre
van Leest in Lage-Zwaluwe.
Het verenigingssecretariaat verzorgde
139 bestellingen van verenigingspenningen aan de leden. Door de uitgifte van
het boek 'Handzame sculptuur' door
Louk Tilanus kwamen er veel extra penningbestellingen binnen die het secretariaat heeft afgehandeld. De website van
de vereniging (www.xs4all.nl/~vpk) werd
druk bezocht. De Vereniging heeft een
zeer positief jaar afgesloten.
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De verzending van de
verenigingspenning
2000 (foto's: Greet
Kemper)

Tentoonstelling
EEN GULDEN VERLEDEN
Met de invoering van de euro in januari 2002 zal de Nederlandse gulden uit
onze portemonnee verdwijnen. Een
kleine tentoonstelling besteedt
aandacht aan de rijke historie van deze
munt. De titel verwijst naar de eerste
guldens die van goud gemaakt werden.
Later werd zilver als muntmateriaal
gebruikt en in 1967 kwam de nikkelen
gulden, ingevoerd waar wij nu nog
steeds mee betalen. De diverse
gedaanteverwisselingen zijn in de tentoonstelling te zien. Tot en met 11 juni
2001 in Teylers Museum, Spaarne 16 te
Haarlem (023-5319010); geopend di.za. 10-17 uur, zo. 12-17 uur.

facetten rond de nieuwe munt worden
belicht. Het kabinet toont zowel exemplaren van de nieuwe munt, als de ontwerpen die daaraan vooraf gingen.
Uiteraard zijn ook hier de folders van
het ministerie van Financiën ruim voor
handen. In Het Nederlands Muntmuseum (zie hiervoor).

BEELDHOUWWERK VAN
FORMAAT
De tentoonstelling ter gelegenheid van
het jubileum van de Vereniging voor
Penningkunst laat thematisch de uitgaven van de Vereniging zien. De thema's
zijn: algemeen-artistiek, de penningkunst zelf, de wetenschap, kunstenaars,
maatschappelijk en historisch, het
DE MUNTSLAG T E N TIJDE VAN Oranjehuis, oorlog en vrede en Indië.
Tot en met 29 april 2001 in Museum
KONINGIN JULIANA
Deze tentoonstelling is de vijfde in een voor Figuratieve Kunst De Buitenplaats te Eelde (Gr.).
reeks 'Een nieuwe vorst, een nieuwe
munt'. De expositie geeft inzicht in de
muntgeschiedenis tijdens de regeerpeGOUD!
riode van koningin Juliana (1948-1980) De fascinatie voor goud is van alle tijen biedt een overzicht van alle munten den. En hoewel het zijn economische
van Juliana, aangevuld met
betekenis lijkt te verliezen, behoudt
ontwerpschetsen, modellen en
goud in alle culturen zijn bijzonder
stempels. Het muntportret door prof.
aantrekkingskracht. Eenmaal gedolven
L.O. Wenckebach uit 1948 wordt
blijft goud steeds in omloop. Via de
geconfronteerd met een beeltenis van
smeltkroes keert het telkens terug in
de koningin in brons van Ch. van Paleen andere gedaante. De tentoonlandt (1953). Tot 30 november 2001 in stelling toont een groot aantal kostbare
Het Nederlands Muntmuseum, Leidse- voorwerpen uit alle windstreken. Gouweg 90 te Utrecht (030-2910410); geo- den munten, verluchte handschriften en
pend op ma.-vr. 10-16 uur.
sieraden, maar ook goud in elektronica
en satellieten. Tot en met 28 oktober
2001 in Het Koninklijk
EUROKABINET
Penningkabinet, Rapenburg 28 te
Aan de permanente opstelling heeft
Leiden (071-5160999); geopend di.-vr.
Het Nederlands Muntmuseum een
10-17 uur, za.-zo. 12-17 uur.
eurokabinet toegevoegd, waar alle
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H A N D E L
Stratumsedijl< 47
5611 NC Eindhoven
Tel. 040-2123455
Fax. 040 -2110845

Lid nederlandse vereniging
van munthandelaren

Voorinkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

MET BELANGSTELLING ZIEN WIJ UW INZENDINGEN
TEGEMOET VOOR ONZE KOMENDE VEILINGEN!
INTERESSE? MAAK GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN AESPRAAK.
OOK VOOR UW EVENTUELE VERKOOP OP DE WAT LANGERE TERMIJN
IS HET GOED OM U NU ALVAST TE LATEN INFORMEREN.

Coins and Medals
Twee maal per jaar Internationale Muntenveiling

A. G. van der Dussen b.v.
POSTBUS 728 6200 AS MAASTRICHT.
TEL: 043 - 3215119
FAX: 043 - 3216014
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JEAN ELSEN n.v.

Antieke, middeleeuwse en moderne munten
Jaarlijks houden wij 4 veilingen. Tevens verzenden wij regelmatig
lijsten met munten aan vaste prijzen

Veiling 66:
Veiling 61:
Veiling 68:

16 juni 2001
15 september 2001
8 december 2001

Tervurenlaan 65
België - 1040 Brussel
Tel.: +32-2-734.63.56
Fax: +32-2-735.77.78
Website: http://www.elsen.be
E-mail: numismatique@elsen.be
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MuntfïancCeC'Verschoor
(^especiaCiseerdin de Betere ^aCiteiten varv
Jlïstorie- en 'FamiCiepenningen in ziCver en goud
(ProvinciaCe- en 'Konin^j^munten
VOC + U^ederCands-Indië
WereCdmunten

1631. SLAG OP HET SLAAK. Door Aert Verbeek
Vz. Borstbeeld van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau naar rechts.
Omschrift: FREDER.HENR.D.G.PRINCEPS.
AVRIAC.COM.NASS
Kz. Gezicht op de zeeslag, in de afsnede:
CONIVRATI VENIVNT/AD CLASSICA / VENTL
vL.II 197; JMP 1953-51. Zilver 51 mm. 43.62gram
POSTBUS 5803 - 3290 AC STRIJEN
TEL: (078) 674 17 19 - FAX: (078) 674 44 24
info@verschoor. com
http://www. verschoor, com

De Nederlandsche Muntenveiling

OVERWEEGT U
uw VERZAMELING
TE VERKOPEN?
Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betaling
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.
Tel.
Fax.

0294 - 43 30 20
0294 - 43 30 55

De Nederlandsche Muntenveiling
Leeuwenveldseweg 14
1382 LX Weesp
Gediplomeerd veilinghouder en taxateur

Internet:
WWWalllTIVallI
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Laurens ScfiuCman b.v.
numismaat--gedvptomeerd veiiingkouder — Beëdigd ta?cateur
'Brink[cuin 84a • 1404 QM 'Bussum

MUNTEN & PENNINGEN &
PAPIERGELD
Door onze gedegen kennis, opgebouwd door
vier generaties in 120 jaar, zijn wij als geen
ander in staat u te adviseren bij de
opbouw van uw verzameling.

KWALITEIT & GARANTIE
Alle door ons verkochte stukken
garanderen wij op echtheid, kwaliteit
en juiste toeschrijving. Daarom zijn
wij wereldwijd een begrip!

VEILINGEN & VOORRAAD
Twee keer per jaar vindt onze grote
internationale veiling plaats. Beroemd
niet alleen voor aankoop of verkoop van
munten maar ook als gezellig trefpunt
van mede-verzamelaars. Onze grote eigen
voorraad is overigens ook de moeite van
het doorsnuffelen waard.

TAXATIES & VERZEKERINGEN
Wij zijn beëdigd taxateur ten behoeve van verzekering,
aankoop, verkoop, successieaangifte of verdeling.

A •

Geopend: dinsdag - vrijdag
10-16 uur op afspraak
tel. 035'69J6632 -fax 035-6910878
e-mail: l.schidman@worldonline.nl
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Redactioneel
JANJAAP LUijT 'De eerste klap is een daalder waard',
placht mijn grootvader te zeggen. Als
bankbediende en muntverzamelaar zal
hij het wel geweten hebben...
Toch verscheen De Beeldenaar 1 weer
veel te laat en ook nummer 2 liep meer
vertraging op dan de bedoeling was.
Op het moment dat ik dit schrijf loopt
nummer 3 nog op schema, maar wie
weet welke tegenspoed ons nog wacht.
Ik hoop echter dat Hemelvaartsdag nog
moet komen als dit nummer in de bus
valt.
In dit nummer neemt Jos Benders
ons mee op een zoektocht naar het
begin van de muntslag van Maria van
Brabant en toont hij voorbeelden van
haar munten. Louk Tilanus presenteert
de inschrijfpenning 2001 van de
Vereniging voor Penningkunst, die prominent op de voorplaat staat. In een
zeer doorwrochte bijdrage geeft Pieter
van de Velde zijn visie op een statistische verhandehng die Karel Soudijn
vorig jaar in De Beelde?iaar schreef.
Daaraanvolgend komt Karel met een
nieuwe bijdrage uit zijn statistische
goocheldoos, waarin hij aantoont dat
de Nederlandse penningmakerspopulatie

vergrijst. Vervolgens een artikel over
Guus Heilegers die onlangs de Sanford
Saltus Award won. De Antilliaanse muntverzamelaar Pieter Swakhoven deed
onderzoek naar de Curagaose reaal uit
1821 en doet ons hiervan verslag. Maureen Trappeniers van het Noordbrabants
Museum geeft daarna een beschouwing
over de penning die dat museum door
Christien Nijland liet maken. Evenals
in De Beeldenaar 2 besteedt L. Boegheim
aandacht aan hoog bezoek bij 's Rijks
Munt. Dat zoveel geld een van de
gedelegeerden naar het hoofd moet zijn
gestegen, blijkt wel uit een brief die hij
later aan de muntmeester schreef.
Uiteraard ontbreken de rubrieken ook
ditmaal niet.
Hoewel dit nummer weer goed
gevuld is en er op de plank nog
voldoende kopij ligt, kan ik het toch
niet laten de lezers op te roepen om
toch ook eens te schrijven. Het hoeven
niet per se lange artikelen te zijn. Het
zijn juist kortere bijdragen waar het op
dit moment aan ontbreekt. Ik zou
daarom willen zeggen: 'Geniet eerst
van dit nummer en klim daarna eens in
de pen.'

1
^^^^^^^^^^^H^

Bij de voorplaat

H|K|^Hk|^ll|^^^B
B^^^^^^H^^^H
K'^^^^^^^^K^^H
R^^^^^^^^K^^H^
^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ K é^^l
HjjnH^IP^^^^^B
^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^^
^^^^^^^^^^^^^^Bwl

\ic erhlickst du ?inch da ivo ich dich sehe
I)c inschrijfpenning 20Ülvan de Vereniging voor Penningkunst is ontworpen door Ted Noten. De penning is anders
dan andere. Hi) heeft een eenvoudige opzet: een vierkant
l>lokje glas v/aarhinnen in een cirkel een regel te lezen is.
liet glas koint uit Tsjechië en de woorden zijn er met een
laserstraal ingebrand. Het object is uitgesproken bedoeld
een penning te zijn, lees hierover op pagina 106.

^^^^^^B^^JI^^ffljl^

foto: l e d Noten.
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De muntslag van Maria van Brabant
Vanaf 1850 hebben verschillende auteurs Nadat haar man Reinoud bij Tiel was
verslagen en de kans op herstel van zijn
aandacht besteed aan de muntslag van
macht gering leek, kocht Maria van
Maria van Brabant, de vrouw van de in
Brabant in januari 1361 of 1362 de
1371 gestorven Gelderse hertog
Reinoud III.' Daarbij is steeds onduide- heerlijkheid Oijen aan de zuidelijke
oever van de Maas op de grens van
lijk gebleven in welke periode op haar
Brabant en Gelre."*
naam gemunt is. Van der Chijs spreekt
van 'waarschijnlijk reeds in 1372', maar
stelt in dezelfde publicatie dat Maria het Muntrecht
muntrecht 'persoonlijk, tijdens de gevan- Oijen had deel uitgemaakt van het
genschap van haren gemaal' (1361-71)
Land van Cuijk en Hermans verzal hebben uitgeoefend.^ Deze ambivamoedde dat Maria daaraan ook het
lentie was veertig jaar later nog niet uit
muntrecht ontleende.' Men zou dan
de wereld.' Dit artikel beoogt de vraag
echter verwachten dat de verkopende
naar het begin van Maria's muntslag te
partij. Dirk van Meerhem en Maria van
beantwoorden en hiervan tevens een
Boxtel, van datzelfde recht gebruik zou
geactualiseerd overzicht te geven.
hebben gemaakt. Muntslag was in de
Middeleeuwen immers een welkome
aanvulling op de inkomsten van de vaak
Historie
Maria van Brabant trouwde in 1347 met armlastige landsheren. Zeker in het
hertog Reinoud III van Gelre die vanaf Maasgebied imiteerden lokale
machthebbers veel gebruikte munt1350 min of meer continu in gevecht
types.'^ Van Dirk van Meerhem en zijn
was met zijn jongere broer Eduard. Na
gade zijn echter geen munten bekend.
de nodige strijd werd in 1353 overeengekomen dat Eduard zeven jaar lang als
Puister wees op Maria's afkomst uit
ruwaard (regent) van Gelre zou optrehet Brabantse hertogshuis als basis
den. Reinoud hernam in 1361 de regevoor 'haar uitgebreide muntslag, incluring, maar niet voor lang: Eduard versief die in goud', terwijl De Witte versloeg zijn oudere broer op 25 mei 1361 wees naar de stelling dat Oijen in 1396
bij Tiel en zette hem vervolgens gevan- een Brabantse muntplaats was.^ Schrifgen. Pas na Eduards dood op 24 augus- telijk bewijs voor deze stelling onttus 1371 werd Reinoud vrijgelaten en
breekt echter en geen enkele 'Brabantse'
weer als hertog erkend. Lang zou dat
munt van Maria valt aan de jaren
niet duren. Op 4 december van dat jaar
1390 toe te schrijven (zie vervolg).^
stierf Reinoud. Geen van beide broers
Het ligt dan ook meer voor de hand
had wettige nakomelingen en er brak
dat Maria onafhankelijk van Brabant
een successie-oorlog uit tussen Mechteld optrad.
en Maria van Gelre, twee half-zusters
Nog een andere mogelijkheid is dat
van Eduard en Reinoud. Maria was
Maria geen muntrecht bezat. Veel midgetrouwd met hertog Willem van Gulik deleeuwse heersers begonnen namelijk
en claimde het Gelderse hertogdom
zonder muntrecht met aanmunten
voor hun zoon Willem die van 1377 tot zodra het centrale gezag te zwak was
1402 zou regeren.
om hiertegen in te gaan.
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Een vierde alternatief is dat Maria haar
muntrecht ontleende aan haar hoedanigheid als hertogin-weduwe van
Gelre en gravin van Zutphen. Hiervoor
is een precedent: Maria's schoonmoeder
Eleonora van Engeland heeft als hertogin-weduwe munten doen slaan op haar
weduwgoed de Veluwe. Maria's gebruik
van titels past ook in deze argumentatie. Op een zegel dat tussen 1356 en
1376 gebruikt is, voerde zij de titel
'hertogin van Gelre'. Dat was dus al in
de periode van Eduards ruwaardschap
tot na de dood van haar man. Een
tweede zegel, gebruikt van 1377 tot

Brabantse groot,
Johanna van Brabant
(IV. 396)

Halve Brabantse groot.
Vilvoorde, Johanna
van Brabant
(W. 399)

Kwart Brabantse groot,
Vilvoorde, Johanna
van Branbant
(W. 400)

Kwajt Brabantse groot,
Letiven, Johanna van
Brabant

(tv 407)

Kwart groot, Maria
van Brabatit
(v.d.Ch. 29.S)

1396, vermeldt bovendien de titel 'gravin van Zutphen'.''
De oudste bekende oorkonde waarin
Maria melding maakt van muntslag
dateert van 24 oktober 1373; hierin
wordt melding gemaakt van munters
uit Brabant en Holland."' Ook deze
datering past in het beeld dat Maria als
Gelders hertogin-weduwe munten liet
slaan. Omdat slechts een deel van haar
munten gebaseerd is op Gelderse voorbeelden kan haar muntslag niet zonder
meer als Gelders worden gezien. In
plaats daarvan passen de munten van
Maria van Brabant in de Maaslandse
muntslag."
Munten
Van Maria zijn zeven typen munten
bekend uit verschillende perioden. Al
deze munten zijn navolgingen. De
volgorde van behandeling is die van de
introductie van de originelen.
Brabantse groten
De eerste twee munten zijn de groot en
de kwart groot naar een model van
Johanna van Brabant. Voor de datering
zijn we aangewezen op de Brabantse
muntslag. Het Brabantse origineel voor
de hele groot (W. 396-397) werd in
ieder geval vanaf 1363 te Vilvoorde
gemunt, evenals de halve groot (W.
398-399). Het ateher in deze plaats
werd in 1371 weer gesloten.
Een sterk op de Vilvoordse munten
lijkend stuk is vanaf januari 1383 te
Leuven geslagen (W. 407). Het verschil
met de Vilvoordse munten is dat het
wapenschild op de voorzijde niet in een
cirkel van zes boogjes is geplaatst. Dat
laatste geldt ook voor een kwart groot
(W. 400) die aan Vilvoorde is
toegeschreven maar stilistisch bij de
Leuvense kwart groot past.
Getuige het grote aantal 'Maaslandse'
navolgingen was de Vilvoordse groot
populair.'- Veel van deze imitaties
dateren waarschijnlijk uit de jaren 1360,
maar de Kleefse werd geïntroduceerd
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bij ordonnantie van 24 augustus 1370
en is - waarschijnlijk in vrij grote hoeveelheden - geslagen tot circa 1376.'^
De rond 1375 begraven schatvondst
Arnhem 1957 bevatte 25 exemplaren
van de Vilvoordse groot van Johanna
en een groot aantal navolgingen, maar
geen enkele munt van Maria.'•* Dit suggereert dat Maria deze munten pas na
ca. 1375 heeft laten slaan. Het ontbreken ervan in de vondst van Arnhem kan
echter ook het gevolg zijn van een
kleine emissie. Het navolgen van een
Leuvens origineel, het feit dat Kleef de
munt in augustus 1370 nog navolgde
en het ontbreken van deze munten in
de vondst Arnhem 1957 (terwijl wel de
nodige navolgingen uit andere
Maaslandse gebieden werden
aangetroffen) pleiten enerzijds voor een
datering na 1383, het introductiejaar
van de Leuvense munt. Anderzijds is
men in Kleef rond 1376 gestopt met
het aanmunten van dit type. De Kleefse
groot was onderhevig aan verval, wat
zal hebben samengehangen met een
geringe acceptatie. Dit zal ook
gevolgen hebben gehad voor het vergelijkbare type munt van het naburige
Oijen. Deze redenering volgend kan de
Brabantse groot de eerste munt zijn
geweest die Maria vanaf oktober 1373
heeft laten slaan, en wel tot circa 1375.
Plak
De plak werd in 1365 in Vlaanderen
geïntroduceerd. Hertog Eduard van
Gelre volgde het Vlaamse voorbeeld
met de muntordonnanties van
8 december 1370 en 3 februari 1371.
Dit zijn de vroegst overgeleverde
Gelderse muntregelingen. Van de plak
van Eduard bestaan nog steeds grote
aantallen, terwijl deze hertog binnen
negen maanden na de regeling van
december 1370 overleed. Een eerdere
introductie moet dan ook niet worden
uitgesloten. In ieder geval domineerde
de plak de Gelderse muntomloop in de
jaren 1370. Ook van Mechteld van

Gelre (muntslag 1372-1382), Willem
van Gulik als voogd voor zijn zoon
(1372-1377) en Willem I van Gelre zijn
plakken bekend. Deze Gelderse plakken zijn herkenbaar aan de pauwenveren
op de helm van de leeuw. Het vroegste
gebruik van deze veren op munten
dateert uit de periode van Eduard's
regentschap. De leeuw op Maria's plakken is ook getooid met pauwenveren en
in dat opzicht onmiskenbaar Gelders.
De eerdergenoemde muntvondst
Arnhem 1957 bevatte 2 plakken van
Maria, 215 van Eduard, 3 van Mechteld
en 1 van Willem van Gulik als voogd."
Uit de gewichten van deze munten
bhjkt dat Eduard de munt heeft geïntroduceerd: het gemiddelde gewicht per
tien stuks van diens plakken bleek te
variëren tussen de 3,28 en 3,48 gram.
Daarmee zijn deze gemiddeld ongeveer
acht procent zwaarder dan die van
Maria (3,12 en 3,17 gram),"" Mechteld
(3,08 en 3,20 gram) en Willem-voogd
(3,11 gram).
Opvallend is dat Maria van Brabant op
haar plakken de enkelstaartige
Brabantse leeuw voert, en niet de Gelderse met dubbele staart (zie ook hier
beneden). Het omschrift 'A'L\RL\ DE
BRABATIE DUXCISA GELRl' op het exemplaar afgebeeld in Van der Chijs komt
overeen met dat op haar eerste zegel,
waarvan het laatst bekende gebruik uit
1376 dateert."
De aanmunting van plakken zal
uiterlijk in 1381 gestopt zijn. In
september van dat jaar introduceerde
hertog Willem namelijk een nieuw type
groot. Deze monetaire hervorming was
noodzakelijk vanwege het verval van
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Pltik, Oijef?, Maria
van Brabant
(vJ.Ch. 6.2)

het gewicht van de plakken. Opvallend
is dat Mechteld de nieuwe groot wei
heeft nageslagen, maar dat van Maria
geen exemplaren bekend zijn.

Goud^lden, Oijen,
Maria vati Brabant
(v.d.Ch. 6.1)

St. Barbara 1388 (= 4 december) en de
tweede van St. Michiel 1390 (= 29 september). De laatste is vrij duidelijk over
het verval van de Oijense goudgulden:

'De raet vander stat waernt enen
Goudgulden
yegheliken, dat hier nywe Oysche gulHet type goudgulden op Maria's naam
den comen, die nu nywelix ghesleghen
is geïntroduceerd door Kuno van Falsyn, daer elc stuc of argher is 2,5 wit,
kenstein. Deze aartsbisschop van Trier
dan die men daer te voren tot Oyen
werd op 23 december 1366 als co-adiusloech. Ende dat sel men vinden bider
tor van zijn Keulse collega benoemd. In
wichte, want si veel te lichte syn'.2"
die hoedanigheid begon hij rond 1368
met de aanmunting van een nieuw type Een evaluatie op naam van Philips de
goudgulden met op de voorzijde een
Stoute uit 1389 vermeldt Florains de
heilige, vermoedelijk Petrus.'^
Maria fait a Oye en Florai?is de Maria
De Gelderse navolging is onder her- fait a Oye Derrains (derrain betekent
tog Willem (1379-1402) op grote schaal laatste of meest recente), die respectievelijk op 27 en 23,5 groten werden
aangemunt. Toch blijft onduidelijk
gewaardeerd.2' De nieuwe waren dus
onder welke Gelderse heerser met de
maar circa 87% van de oude waard.
aanmunting is begonnen: Reinoud III,
Mechteld (1372-1382) of Willem I.
Aangezien van Maria slechts één
Aan de hand van documenten en van type goudgulden bekend is, gaat het
hier vermoedelijk om twee varianten
metingen van gewicht en gehalte lijkt
van hetzelfde type. Blijkens de
een introductie door hertog Willem in
Utrechtse evaluatie was men destijds in
1381 vooralsnog het meest waarschijnlijk." Tussen 1381 en 1395 zijn er zeker staat beide varianten aan de hand van
het gewicht ('bider wichte') te
zes Gelderse emissies geweest, waarbij
onderscheiden, wat gezien het waardehet gehalte voortdurend daalde.
verschil ook geen overbodige luxe was.
Het meest aannemelijk lijkt dat
Overigens bestaan geen gegevens over
Maria van Brabant pas later dan
het goudgehalte van deze munten.
Gelderland met de aanmunting van
goudguldens is begonnen. De introducAfgezien van kleine verschillen in de
tie van grote aantallen Gelderse goudomschriften zijn van Maria's goudguldens maakte de munt immers een
guldens twee varianten bekend: een
aantrekkelijk voorbeeld om te volgen.
variant met een Brabantse en een
Toch valt niet uit te sluiten dat zij het
variant met een Gelderse leeuw. Mogevoortouw heeft genomen. In ieder
lijk zit hierin het verschil waarop in de
geval heeft de aanmunting wel enige
Utrechtse evaluatie wordt gewezen.
tijd geduurd. Het Utrechtse BuufOmdat Maria's plakken de Brabantse
spraeck-boeck bevat twee tamelijk kort
leeuw tonen zou men verwachten dat
op elkaar volgende muntbepalingen
de goudguldens met de Brabantse
waarin sprake is van een 'nywe Oysche
leeuw uit dezelfde periode stammen
gulden'. De eerste dateert van
(1371-1381) en dus ouder zijn dan die
met een Gelderse leeuw. Deze
hypothese spoort echter niet inet de
gewichtsgegevens. Men mag verwachten dat oudere munten zwaarder zijn,
maar uit nevenstaande tabel blijkt het
verschil in gewicht tussen beide varianten gering. Het aantal waarnemingen is
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GEWICHTGEGEVENS VAN ENKELE GOUDGULDENS VAN MARLV VAN BRABANT

Type

Collectie en nummer

Gewicht
in gram

Brabantse leeuw

KPK 184
NBM 3106
NBM-legaat Van Oppenraay
TMNK 06104
TMNK 06105
TMNK 06106
TMNK 06107
TMNK 06108

3,50
3,4
3,5
3,377
3,376
3,435
3,409
3,444

Gelderse leeuw

KPK 185
Vondst Oud-Heusden 1999
TMNK 06102
TMNK 06103
Privé collectie

3,40
3,450
3,352
3,478
3,459

Legenda:
KPK = Koninklijk Penningkabinet
NBM = Noordbrabants Museum
TMNK = Teylers Museum Numismatisch Kabinet

echter te klein om het pleit te kunnen
beslechten. De hier vermelde gewichtsgegevens kunnen dus geen uitsluitsel
geven over welke variant de oudste is.
De veronderstelling dat de Brabantse
ouder is, wordt in ieder geval niet
ondersteund. Wel is duidelijk dat het
verschil in gewicht tussen deze
goudguldens niet van de orde van
grootte is waarvan sprake is in de hierboven genoemde evaluatie op naam van
Phihps de Stoute (ongeveer 13% ofwel
0,45 gram). Zou Maria misschien vanaf
1388 een ander, (nog) onbekend, type
goudgulden hebben laten slaan?
Verondersteld zou kunnen worden
dat het type met de Brabantse leeuw
voor Maria van Brabant werd geslagen
en dat met de Gelderse leeuw voor
Maria van Gelre, half-zuster van Reinoud III en schoonzuster van Maria
van Brabant. Van der Chijs opperde
deze mogelijkheid al, maar achtte dat
niet waarschijnlijk omdat de echtgenoot
van Maria van Gelre, hertog Willem
van Gulik, als voogd voor zijn zoon

heeft gemunt (zie boven).^^ Roest wees
er bovendien op, dat Maria van Gelre
nooit zelfstandig in staatszaken optrad,
dat er verder geen munten van haar
bekend zijn, dat de toeschrijvingen van
alle andere munten dan de goudguldens
onomstreden zijn, en dat het niet waarschijnlijk is dat Maria van Gelre alleen
gouden en geen zilveren munten heeft
laten slaan. Het omschrift op de voorzijde van de goudguldens laat de mogelijkheid dat ze voor Maria van Gelre
zijn geslagen echter wel open.^^ Dit
omschrift luidt 'MARIA DUCIS GELREN',
terwijl Maria van Gelre tot in 1376 op
haar zegel voerde 'MARIE DE GELRIA
DVCISSE IVLL\CEN'.24

DE BEELDENMR 2001-3
103

Goudal kromi, Oijen,
Maria van Brabant
(Roest 1874 m: 6)

bant naar Vlaanderen om daar
omgesmolten te worden. Als reactie
werden in Brabant nog hchtere munten
geslagen, waarna Philips de Stoute het
Leuvense muntatelier liet sluiten.^' Een
van deze lichtere munten is de 'leliaard'
die in 1387 voor het eerst is geslagen.-*
Op naam van Maria zijn dubbele
groten en hele groten leliaard
geslagen-", waarop het Brabantse wapen
naast het Gelderse gevoerd wordt.
Maria's titel vermeldt nu ook 'gravin
van Zutphen' wat overeenkomt met
haar zegel dat vanaf 1377 in gebruik
was.
De Utrechtse evaluatie uit 1390
maakt melding van 'corte cruce
penninghen, die ghene leliaers en sijn,
die tot Oyen, tot Gennep ende tot
Meghen gesleghen sijn'.-^ De passage
'die ghene leliaers en syn' roept een
vraag op: zou hier een ander type dan
de leliaard bedoeld zijn? In dat geval
Leliaards
zou Maria nog een andere munt met
In 1384 sloot de Vlaamse graaf Philips
de Stoute een verdrag met Johanna van een kort kruis op de keerzijde hebben
laten slaan. Deze interpretatie is echter
Brabant. Gedurende vijf jaar zou een
niet waarschijnlijk. Ook in Gennep en
eenheidsmunt geslagen worden. Deze
Megen zijn immers leliaards geslagen.
is bekend geworden onder de naam
'rozebeker'. Lang duurde deze aanmun- De Utrechtse waarschuwing zal dan
ook wel begrepen moeten worden als:
ting niet. De Vlaamse graaf liet in
Gent qua uiterlijk gelijke maar minder- 'ze lijken wel op leliaards, maar
vanwege het lage gewicht en/of gehalte
waardige munten slaan. Hierdoor
stroomden veel goede munten van Bra- zijn ze minderwaardig aan de originele
lehaards'.

Gouden krooji
De gouden kroon werd in Frankrijk
geïntroduceerd in 1385. Vermoedelijk
dateren Maria's imitaties van vrij kort
na deze introductie. De al eerder
genoemde evaluatie op naam van
Philips de Stoute uit 1389 vermeldt Les
Couronnes d'Oye en Les Com'onnes d^Oye
Danmiers, die respectievelijk
gewaardeerd werden op 31 en 29,5
groten. De laatste werden dus op ongeveer 95% van de eerste gewaardeerd.
Opvallend is dat het verval van de
kroon met 5% geringer is dan dat van
de goudgulden (13%). Wanneer het
verval van kroon en goudgulden tegelijkertijd is opgetreden, is 1388 het meest
waarschijnlijke jaar van het begin van
het verval. Het Utrechtse plakkaat van
4 december 1388 waarschuwt immers
al voor lichtere goudguldens.

Leliaard, Oijen^ Maria
van Brabant
(Roest 1893 134)

Duhhck groot
Leliaurii,
Oijen, Maria
van Brabant
(v.d.Ch. 6.3)

Besluit
Het doel van dit artikel was een geactualiseerd overzicht te geven van de
muntslag van Maria van Brabant en
proberen te achterhalen wanneer deze
muntslag is begonnen. Met bovenstaand overzicht is het eerste doel
behaald, het tweede doel is echter niet
bereikt. Het meest plausibel lijkt dat
Maria's muntrecht is ontleend aan haar
positie als hertogin-weduwe van Gelre,
zodat de muntslag op zijn vroegst na de
dood van Reinoud III op 4 december
1371 is begonnen. De vroegste vermelding van Maria's monetaire activiteit
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dateert van 1373. Aan de hand van de
munten valt echter niet uit te sluiten
dat ze voor die tijd is begonnen. Omdat
deze munten in de jaren 1370 ook
elders werden nagevolgd, lijkt dat echter niet erg waarschijnlijk.
G r a a g bedank ik P. Beliën, C h . de Mooij, W. van
den Nieuwenhof, T. Nissen, C. Schollaardt, B.J.
van der Veen en R. Wientjes voor hun bijdragen
bij de totstandkoming van dit artikel.
D e tekst zal geplaatst worden op de website van
de Numismatische Kring N o o r d - B r a b a n t
(www.homepages.hetnet.nl/~numismatiek/index.html).
Eventuele reacties zijn daar toe te voegen.
NOTEN
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LUCAS 1982.
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1959.

15 VAN DER MEER 1959, 17-18; VAN DER MEER
1961, 101.
16 VAN DER MEER 1959 geeft als gewicht van de
laatste 3,15 gram. Dit exemplaar is
aangekocht door het Kl'K. Bij naweging bleek
het gewicht 3,17 gram te zijn. Teylers
M u s e u m bezit een exemplaar van 3,18 gram
(TMNK 6109).
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19 VAN GELDER 1980, 64.
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21 v ; w DER CHIJS 1852, 4 8 .
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24 VAN SCIIILEGAARDE 1967, 80-81.
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26 GHYSSENS 1983.
27 VAN DER C;HIJS 1852, 50 stelt over Maria's lehaard dat die 'veel heeft van den dusgenaamden Roosheker'. H i e r d o o r was ik in eerste
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Nie erblickst du mich da,
WO ich dich sehe
Inschrijfpenning 2001 van Ted Noten
De inschrijfpenning voor het jaar 2001
is ontworpen door Ted Noten. De penning is anders dan andere - dat is het
eerste wat je denkt als je hem in de
hand houdt en bekijkt. En dan die
vreemde titel. Is het nog wel een penning? Hij is uitgesproken bedoeld een
penning te zijn, waarover straks meer.
Eerst de maker.
Ted Noten ontwerpt in Amsterdam
in een hoog, oud schoollokaal sieraden
en ruimtelijk werk. Zijn levensverhaal,
misschien kan ik beter zeggen zijn
werkverhaal, is snel verteld. Hij is
geboren in 1956 in het Limburgse
Tegelen in een, naar eigen zeggen,
niet-artistiek mileu. Hij had -en heefteen grote voorkeur voor versiering,
opsmuk zou zijn omgeving zeggen. Als
twintiger trok hij verschillende malen
naar Afrika en vooral naar India.
Daar kocht hij zilverdraad en kralen.
Die mochten niet mee in de bagage,
Ted Note?!, Weduw7iaarsi-ing (}991)^ haai'
want dan moest hij invoerrechten betameisjes-vrouw-tromvrhig ingegoten in aay- len, dus hing hij al die bullen aan zijn
laat,
lijf Als een kerstboom stapte hij dan in
120 X SOx 50 mm.
Athene uit het vliegtuig. Op een plein
foto: Ted Noten.
LOUK TILANUS

in de Griekse hoofdstad had hij zijn
basis waar hij zijn sieraden maakte en
verkocht aan toeristen op een mooie
doek.
In 1983 ging Noten naar de Kunstacademie in Maastricht en leerde daar
gedurende drie jaar het ambacht. Hij
leerde, door een tentoonstellingscatalogus, het werk van Otto Künzli kennen
en daarmee een veel ruimere opvatting
over het gebruik van sieraden. Dat was
wat Noten, onbewust misschien, zocht.
Hij moest, vond hij, weg uit Limburg
en trok naar het 'anarchistische'
Amsterdam. Hij werd aangenomen op
de Rietveldacademie; een opleiding die
hij thans als sterk naar binnen gericht
beschouwt, geheel gericht op de
inhoud van het werk, het concept. Met
grote waardering spreekt hij over een
van zijn docenten daar: Onno
Boekhoudt die hem en zijn medestudenten liefde voor de eenvoud
bijbracht en een nieuw begrip voor het
materiaal.
Na zijn afstuderen in 1990 deed hij
mee aan groepstentoonstellingen en
had hij zeven solo-tentoonstellingen.
Driemaal kreeg hij een stipendium van
de Stichting Fonds voor de Beeldende
Kunst.
De penning
De inschrijfpenning heeft een eenvoudige opzet; een vierkant blokje glas
waarbinnen in een cirkel een regel te
lezen is. Het glas wordt geslepen en
gepolijst in Tsjechië, de woorden in het
handschrift van Noten zijn er in
Nederland met een laserstraal
ingebrand; een plaatselijke verhitting
die de glasmoleculen van kleur en
structuur doen veranderen.
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Het glas, dat aan de zee herinnert, is
groen. Vierkant van vorm, als een
doosje waarin een penning gewoonlijk
gepresenteerd wordt, en gewikkeld in
een vilten lapje. In een cirkel, als een
groot oog, staat te lezen: 'Nie erblickst
du mich da, wo ich dich sehe'. Het is
een raadselachtige tekst die evenzeer
over waarneming gaat als over verlangen en onbereikbaarheid. De
waarneming; je ziet me wel, maar niet
waar ik je zie; of: zoals ik wil dat je mij
ziet. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Lees
maar, er staat niet wat er staat. Er staat
dus wat anders, misschien staat er meer,
of een ander. Het gaat dus over onbereikbaarheid uitgedrukt in een hefdesklacht. Daarom schrijft de minnaar
deze woorden.
Wie heeft het geschreven? De minnaar natuurlijk, maar er moet een bron
zijn. Goethe? Rilke? Noten kan zich
wel voor de kop slaan: hij is deze regel
ooit tegengekomen en deze is in zijn
geheugen gebeiteld gebleven. Waarschijnlijk is hij vertaald uit het Frans en
is hij afkomstig uit het werk van de
psychoanalyticus Jacques Lacan.
Misschien beleeft de kijker wel het
mooiste moment wanneer hij de
penning in zijn dwarsdoorsnede bekijkt.
Dan lijkt de regel op een laagje schuim
op de golven; het overblijfsel van de
naam van een geliefde die de minnaar
in het zandstrand geschreven heeft,
weggevaagd door de opkomende vloed
en meegenomen door de golven. Zo
krijgt de penning zijn
herinnerings functie.

Tot 1 augustus 2001 kunnen leden
van de Vereniging voor Penningkunst de penning bestellen door
overmaking van
ƒ 180,- (inclusief verzendkosten)
op Postbank nr. 96820
t.n.v. Vereniging voor Penningkunst
te Sleeuwijk,
onder vermelding van
'Inschrijfpenning 2001'.
Na betaling ontvangen zij een
bevestiging.
Toezending vindt later plaats.

Galerie Louise Smit, Prinsengracht 615, Amsterdam, geeft dit jaar ter gelegenheid van een expositie (de hele maand september 2001) van het
werk van Noten een boekje uit met een inleiding
door Gert Staal en afbeeldingen van Notens
hoogst gevarieerde werk. Het boekje is te bestellen op www.louisesmit.nl.
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Ted Noten,
Nie erhlicksï du mich
da, WO ich dich sehe
(2001), glas, Si X SS
X 19 mm.
foto: Ted Noten.

Een schat met problemen
PiETER VAN DE !„ Q^ Beeldenaar 24 (2000) 167-170
\TLLDE

.

gemiddelde datering van de muntschatten. Het lijkt mij - en dit is
commentaar van een leek - ook zonder
statistische bewerking evident dat
gezien de spreiding van de dateringen
van de samenstellende munten over
zo'n acht tot tien generaties, niet meer
dan een globale indicatie verkregen kan
worden over hun gelijktijdigheid. Bij
statistische bewerking blijkt dat zelfs
uitgaande van de grootste assemblage,
(Nijmegen) de andere gemiddelde
dateringen op minder dan één
standaarddeviatie liggen (zie tabel).

leverde Karel Soudijn 'Problemen met
statistische toetsing bij muntvondsten',
als commentaar op het artikel
'Schatvondst Uzita - 1972' door
J.P.A. van der Vm in het Jaarboek voor
Munt- en Pennivgkmide 83 (1996) 2150. Het statistische commentaar is op
één alinea na gericht aan Van der Vm.
Omdat ik de door Van der Vm geraadpleegde statisticus ben, dus indirect aan
mij. Ik voel mij vereerd. Soudijns
kritiek richt zich op het gebruik van
statistische toetsen in de muntkunde en
de interpretatie van de resultaten van
MUNTSC:R-\T
n
die toetsen aan de hand van het boek
s.d.
V]
van Hays. Enkele van Soudijns punten
Uzita in Africa Romana
63
50
13,1
behoeven aanvulling of opheldering.
Fyns in Friesland
56
37
12,5
Naast de beschrijving van een muntschatvondst uit Uzita in Tunesië, vroeg
Zoutkamp in Vrij
34
48
17,3
Van der Vin zich af in hoeverre de
Germanic
geldcirculatie binnen het Romeinse
Nijmegen - Kops Plateau 86
62
10,7
Rijk van de laatste eeuw v.Chr. homoeen Romeins legerkamp
geen was. Deze vraag werd onderzocht
n = grootte van de munt\'on<-ist
aan de hand van de samenstelling van
\.I = gemiddelde
s.d. = standaarddeviatie
vier muntschatten: Uzita, Fyns, Zoutkamp en Nijmegen.
Voor de beantwoording van de vraag
Overigens, van meer belang voor Van
zijn vooral de eerste en de laatste
assemblages van belang. Ik wil benadruk- der Vms betoog lijken mij de sluitmunten als indices voor de momenten
ken dat ik geen numismaat ben, zelfs
waarop
de verschillende steekproeven
geen statisticus, slechts een archeoloog
of
muntschatten
samengesteld werden,
met statistische belangstelling. Het is
eerder
dan
iets
als
de 'gemiddelde
dus heel goed mogelijk dat mijn opmerouderdom'
van
de
afzonderlijke
schatkingen in muntkundig opzicht slechts
ten.
Statistisch-technisch
is
dat
een
veel
gedeeltelijk hout snijden. Het gaat mij
ingewikkelder
problematiek,
maar
vooral om de statistische problematiek.
Het grootste deel van Soudijns com- helaas vind ik daarover geen woord in
Soudijns commentaar.
mentaar is gewijd aan de merites en de
interpretatie van t-toetsen, en hij
Enkele technische punten.
brengt het zwaarste geschut in stelling
Soudijn stelt dat t-toetsen eigenlijk
voor het mijns inziens minst interesalleen mogen worden toegepast als de
sante punt: de vergelijking van de
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populatie waaruit de betreffende steekproeven samengesteld zijn een normale
(dat is klokv'ormig symmetrisch rond
het gemiddelde) verdeling hebben, hetgeen niet het geval is voor in omloop
zijnde munten, waar in het algemeen
de top ligt op de voorlaatste muntslag.
Dat moge zo zijn, maar het is volstrekt
irrelevant in dit verband: de 'steekproefverdeling' van de gemiddelden van
steekproeven, van hun verschillen, of
van enige andere statistiek (ook van
muntschatten derhalve) mag 'normaal'
verondersteld worden en het is op die
steekproefverdeling dat de t-toets betrekking heeft. Voorwaarde is een voldoende omvang van de steekproeven,
meestal gesteld op minimaal veertig, en
daarom meen ik zonder veel problemen
een t-toets ter onderlinge vergelijking
van hun gemiddelde aanmaakdatums te
mogen toepassen, mede, of desnoods
alleen, gezien het geringe belang dat
inhoudelijk aan de uitslag kan worden
toegekend.

Interessanter is een methodologisch
punt door Soudijn ingebracht, waar hij
Van der Vins 'zoeken naar een positief
bewijs ten gunste van zijn nulhypothese'
contrasteert met de gebruikelijke
onderzoeksopzet 'een t-toets wordt
ingezet als onderzoekers denken dat zij
de nulhypothese kunnen verwerpen.
Wanneer dat niet lukt, is echter geen
positief bewijs geleverd ten gunste van
die nulhypothese'. Met Soudijns
stelling ben ik het geheel eens. Ook
denk ik dat toetsen dienen ter mogelijke
falsificatie van nulhypotheses en verder
niet. De enige conclusie die uit de
t-toets getrokken kan worden ten aanzien van de hypothese dat er geen
belangrijk verschil bestond tussen de
moederpopulaties van de muntschatten
in Nijmegen en Uzita is, dat deze niet
ontkend wordt door beide vondsten.
Maar dan schrijft Soudijn, ten vervolge
op het eerder aangehaalde verwijt van
het zonder nadenken hanteren van een
laag significantieniveau, 'voor een averechts gebruik van de t-toets is dit geen
goede keuze'. Hoe nu: mag een t-toets
dan tóch als 'bevestiging' voor de nulhypothese gehanteerd worden?

In eenzelfde technische zin gaat Soudijn wat kort door de bocht, als hij mij
direct en niet via Van der Vm, verwijt
'kennelijk zonder nadenken het conventionele (lage) [significantie] niveau van
vijf procent te hanteren'. Bij een vergeF-toets
lijking van de gemiddelde dateringen
Nog één min of meer methodisch-stavan de muntschatten uit Nijmegen en
tistisch punt: voor de beantwoording
Uzita is de geschatte standaarddeviatie
van Van der Vms onderzoeksvraag lijkt
van dat verschil (namelijk de wortel uit
mij, naast hun sluitingsdatum, als simde som van de varianties van de afzonpelste grootheid voor onderlinge vergederlijke steekproefverdelingen) 16,9 jaar. lijking van muntschatten de spreiding
De t-waarde die te berekenen is als het
van de aanmaakdatums het meest voor
quotiënt van verschil en standaarddevia- de hand liggend. Spreiding binnen
tie is 12/16,9 = 0,71. Ik hoef niet uit te
steekproeven, statistisch vertaald naar
weiden over 'testmanship' om vast te
variantie, wordt vergeleken middels de
stellen dat de uitgangshypothese 'er is
F-toets, zoals ook in Van der Vins artigeen verschil tussen beide steekproeven' kel wordt beschreven. De Nijmeegse
niet verworpen kan worden. Zoals Sou- en Uzitaanse monsternames geven als
dijn zelf ook aangeeft: om absurditeiten
toetswaarde F = 1,499 bij resp. 85 en
te vermijden kiest de onderzoeker tevo- 62 vrijheidsgraden; bij dezelfde signifiren een significantieniveau en bepaalt
cantie als zo-even is Fg^ns = 1,51.
daarmee de grenswaarde voor zijn toets; Slechts een fractie groter dus, zodat
voor a = 5 % en een vrijheidsgraad van
strikt genomen niet geconcludeerd
bijna 150 is volgens de tabel t^^ens = 1,96. hoeft te worden tot niet-gelijke variantie.
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Of scherper, dat de nulhypothese van
gelijke variantie niet verworpen wordt
door de F-toets. Juist op grond van dat
minieme verschil (met in het achterhoofd de relatief grote marges in de
afzonderlijke dateringen) heb ik Van
der Vin gesuggereerd de veihge kant te
kiezen en voorlopig tot 'ongelijkheid'
te concluderen. Een suggestie die hij
heeft overgenomen.
Panel
Tot slot Soudijns voorstel een panel
van 'blinde beoordelaars' in te schakelen voor het beantwoorden van onderzoeksvragen als in Van der Vins artikel.
Daarmee zouden statistische en methodische problemen omzeild kunnen worden. Het antwoord kan kort zijn:
blinde beoordelaars in Soudijns zin
bestaan niet. Hun vereiste deskundigheid

rV^fe'
k^
I
^

betekent dat zij van tevoren theorieën
en meningen hebben die doorwerken
in hun oordeel. Het enige dat erop zit,
is onderlinge kritiek en discussie door
niet-blinde beoordelaars of door Van
der Vin, Soudijn en ondergetekende.
Met deze opmerkingen hoop ik, in aanvulling op Soudijns commentaar, voor
niet-statistisch onderlegden althans de
methodische en technische kant van het
toetsen van verschillen duidelijker
gemaakt te hebben en voor de
muntkunde een bijdrage te hebben
geleverd aan de oplossing van de vraag
naar de homo/heterogeniteit van de
muntcirculatie in het Romeinse Rijk.
LITERATUUR
W.L.HAYS Statistics for the social sciences (Londen
1973-').
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Jaren tellen

Hoe vitaal is de Nederlandse penningkunst? Deze romantische vraag komt
hieronder op een prozaïsche wijze aan
de orde; namelijk door te letten op
leeftijden van kunstenaars van wie men
penningen kon zien op twee internationale exposities.
Om het andere jaar houdt de FIDEM
een congres over penningkunst. Zo'n
bijeenkomst bestaat onder andere uit
een reeks lezingen en een grote
tentoonstelling waarbij de deelnemende
landen recente ontwikkelingen tonen.
Zelf bezocht ik drie keer een FIDEMcongres: in 1992 in Londen (het 23 ste
in de reeks), in 1998 in Den Haag en
in 2000 in Weimar. Tussenliggende
manifestaties in Boedapest (1994) en
Neuchatel (1996) sloeg ik over. Het
congres in Den Haag kende een
bijzonder karakter: aan de vertegenwoordigers van de deelnemende landen
was gevraagd om werk uit de laatste
halve eeuw te exposeren. De tentoonstellingen in Londen en Weimar legden
het accent daarentegen op penningen
die vrij kort tevoren waren
geproduceerd. Voor een deugdelijke
vergelijking beperk ik mij hier tot datgene wat in Londen en in Weimar was
te zien.

hoorde ik een buitenlandse bezoeker
brommen dat die kunstenaars uit
Nederland toch eigenlijk maar een erg
gesloten groep vormen. Als deze criticus gelijk heeft, kan men verwachten
dat in 2000 werk van dezelfde personen
te zien was als in 1992. Die hypothese
valt heel gemakkelijk te weerleggen.
In 1992 bestond de Nederlandse
inzending uit 48 penningen, gemaakt
door 21 kunstenaars; in 2000 ging het
om 50 penningen van 26 kunstenaars.
In totaal kon men in Weimar het werk
aantreffen van elf Nederlandse
penningmakers die in Londen ontbraken. In dit opzicht is dus beslist geen
sprake van een gesloten gemeenschap:
de acht jaren tussen Londen en
Weimar zorgden voor een redelijk
sterke wijziging van exposanten.

Doorstroming
Betekent dit, dat de Nederlandse penningkunst inderdaad als vitaal mag
worden aangemerkt? Die vraag valt lastiger te beantwoorden. Het Hgt voor de
hand om nu ook te letten op de leeftijden van kunstenaars. Indien de
doorsnee-leeftijd in het jaar 2000 ongeveer even hoog is als in 1992, is er
sprake van goede doorstroom: er
komen dan kennelijk net zoveel jongeBij de FiDEiM-exposities verschijnen
catalogi met informatie over de kunste- ren bij als er ouderen verdwijnen. Het
is ook mogelijk, dat de doorsneenaars van wie het werk wordt geëxposeerd. Voor de navolgende beschouwing leeftijd in 2000 veel lager ligt dan in
leveren de catalogi uit 1992 en 2000 de 1992. Dat zou wijzen op revolutionaire
vernieuwing: jongeren nemen dan de
basis voor een analyse.
macht over. De derde mogehjkheid
betreft een toename van doorsnee-leefAndere namen
tijd. Indien de kunstenaars in 2000 als
De FiDEM-expositie in Londen vond ik
groep veel ouder zijn dan in 1992,
prachtig; de Nederlandse bijdrage was
speelt
er een generatieprobleein.
imposant. Bij het bekijken van de tenVernieuwing
betekent dan vooral dat
toonstelling in Weimar, afgelopen jaar.
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generatiegenoten elkaar afwisselen.
Jongeren komen er dan erg moeilijk
bij.
Wie doorsnee-leeftijden registreert,
kan twee indicatoren gebruiken: het
rekenkundig gemiddelde of de
mediaan. Bij een rekenkundig
gemiddelde telt men getallen op en
deelt deze vervolgens door het aantal
waarnemingen. Om een mediaan te
berekenen, wordt een verzameling
getallen eerst in oplopende volgorde
gezet, van laag naar hoog. De mediaan
is dan de waarde die precies in het
midden ligt. Wanneer het aantal waarnemingen oneven is, is de mediaan
direct te identificeren als het getal dat
in het midden ligt. Bij een even aantal
waarnemingen, is de mediaan gelijk aan
de waarde die precies ligt tussen de
twee middelste getallen.
In dit artikel hanteer ik medianen.
Het rekenkundig gemiddelde is gevoeliger voor toevallige uitschieters in een
groep; bovendien is de verleiding groot
om veel te ver achter de komma door
te rekenen. Een mediaan is een fraai
markeringspunt: de grens tussen
'onderste helft' en 'bovenste helft' (niet
meer en niet minder). Overigens, in
kleine groepen wijken medianen en
rekenkundige gemiddelden gemakkelijk
van elkaar af, maar ze groeien naar
elkaar toe als het aantal waarnemingen
groter wordt.
Verschuiving
In de FIDF.M-catalogus uit 1992 ontbreken de geboortejaren van drie Nederlandse kunstenaars. Bij twee ervan
brengt de catalogus in Weimar
uitkomst, want toen deden zij opnieuw
mee en stonden hun geboortejaren wel
vermeld. Moeilijker ligt het bij
Charlotte van der Waals, maar ook
haar gegevens kunnen worden
ingevuld. Informatie verkregen via het
Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie maakt duidelijk dat zij in
1949 is geboren.

Voor de overzichtelijkheid heb ik alle
geboortejaren vertaald naar de
leeftijden die de deelnemers bereikten
in een congresjaar. In 1992 varieerden
de voor Nederland geëxposeerde kunstenaars in leeftijden die tussen de 29
en 94 lagen. Hun mediane leeftijd was
47 jaar. En acht jaar later in Weimar?
Toen waren de Nederlandse penningkunstenaars tussen de 24 en de 70, terwijl hun mediane leeftijd op 55 jaar lag.
Deze verschuiving is verontrustend.
Acht jaar na Londen is de mediane
leeftijd van onze penningmakers acht
jaar hoger komen te liggen. Dit betekent, dat de groep in z'n totaliteit
behoorlijk sterk verouderde. In
Weimar kwamen er wel een paar
jonge kunstenaars bij en vielen ook
enkele oudere kunstenaars af, maar de
grenswaarde tussen de 'onderste helft'
en de 'bovenste helft' bleef niet
constant. Vernieuwing betekent hier
kennelijk, dat oudere kunstenaars
vooral vervangen zijn door oudere
kunstenaars.
Buitenland
Hoe zit dit in andere landen? België
toonde in 1992 werk van 25
kunstenaars; hun mediane leeftijd was
58 jaar. In 2000 liet België werk van
24 penningmakers zien, met als
mediane leeftijd 60 jaar. De veroudering
is in dit land dus wat minder sterk,
maar dat lijkt te komen doordat België
in Londen al wel heel hoog inzette.
Groot-Brittannië oogt anders dan
Nederland en België. Op de Londense
expositie in 1992 lag de Britse mediaan
op 38'/2; in Weimar zat Groot-Brittannië op een mediaan van 41. Wel een
toename, maar toch nog meer jeugdigheid dan in Nederland en België. Van
twee Britse kunstenaars uit Weimar
kon ik overigens de leeftijd niet achterhalen. Ze zijn in de telling weggelaten,
maar informatie uit het tijdschrift The
Medal suggereert dat de één heel jong
en de ander heel oud is. Bij het bepalen
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van een mediaan heffen die twee elkaar
dan op.
Duitsland oogt bejaarder dan Nederland, al kon ik van drie kunstenaars uit
1992 geen leeftijd terugvinden. Als we
die drie gewoon weglaten, komt Duitsland in 1992 op een mediaan van 53
jaar; in 2000 is dat getal gestegen tot
61 jaar. Dus ook daar, net als in Nederland, in acht jaar tijd een toename van
acht jaar.
Wie met hefhebbers van penningkunst praat, krijgt vaak te horen dat
Portugal heel vernieuwend bezig is.
Tussen Londen en Weimar zien we in
dit land een lichte daling van mediane
leeftijd, maar de beginwaarde ligt zeker
niet aan de lage kant. In 1992 komt
Portugal op 55 jaar; in 2000 op 51 jaar.
Tot slot nog eentje: Polen. In 1992
toonde Polen 50 penningen van slechts
12 kunstenaars; in 2000 waren het 33
penningen van maar liefst 3 3
kunstenaars. De Poolse medianen blijven echter tamelijk constant: 51 jaar in
1992 en 50 jaar in 2000.
Op de genoemde FIDEM-exposities
waren nog tientallen andere landen
vertegenwoordigd. Ik ben niet blijven
doorrekenen. Om een indruk van de
Nederlandse situatie te krijgen, zeggen
bovenstaande vergelijkingen voorlopig
wel genoeg.

Voor de toekomst
Kunstenaars kunnen tot op hoge leeftijd prachtige penningen maken. Vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland, waar
de penningkunst nog steeds lijkt te
bloeien, is de groep van Nederlandse
medailleurs tamelijk jong. Toch kan
men de veroudering van penningmakers in ons land wel zorgelijk
noemen. De verschuiving van mediane
leeftijden, zoals hierboven gerapporteerd, zouden onze FiDEM-gedelegeerden ertoe kunnen aanzetten om juist bij
zeer jonge kunstenaars de belangstelling voor penningkunst te vergroten.
Misschien ligt hier ook een taak voor
de Vereniging voor Penningkunst. Als
ik daarvan bestuurslid zou zijn, zou ik
een radicaal standpunt innemen: als
vereniging de komende tien jaren
alleen nog maar opdrachten voor penningen geven aan kunstenaars onder de
dertig.
LITERATUUR
GAY VAN DER MEER De geschiedenis van de
F.I.D.E.M. De Beeldenaar 22 (1998) 199-216.
In the round. Conte?npormj art ?nedab of the world
(London 1992).
XXVII FIDEM 2000. Internationale Medaillenkumt
(BerlinAVeimar 2000).

MUNTHANDEL
~
~
~
~

G.HENZEN

Antieke Munten (Grieks,Romeins en Byzantijns)
Nederlandse Munten (600 - heden)
Buitenlandse Munten (600 - heden )
Archeologische voorwerpen

Vraag onze zeer uitgebreide en rijk geïllustreerde tweemaandelijkse prijslijst aan !
Postbus 42

3958ZT Amerongen

~

Tel.0343 - 430564 / Fax.0343 - 430542

DE BEELDENAAR 2001-3
113

'Voor het plezier in het werk'
Guus Hellegers krijgt Saltus Award
JANJAAPLUIJT Op 10 februari 2001 ontving Guus
Hellegers (1937) in New York de
J. Sanford Saltus Award for Signal Achievement of the Medal voor zijn penningoeuvre dat ruim zestig stukken telt. De
Saltus Award hestüM sinds 1913 en is in
de loop van de tijd uitgegroeid tot een
van de belangrijkste prijzen in de
wereld van de penningkunst. Aanvankelijk kwamen uitsluitend Amerikanen in
aanmerking, maar sinds 1983 kan de
prijs ook aan buitenlandse penningmakers worden uitgereikt. Na Marianne
Letterie (in 1994) is Guus de tweede
Nederlander die de eer heeft de prijs te
ontvangen. Naast een zilveren penning
bestaat de prijs uit een tentoonstelling
in de expositieruimte van de American
Numismatic Society (.^NS) in New York.

Gifus Helkgety miwangr
lie Saltus Awiird

Over Hellegers penningen zei juryvoorzitter dr Stephen Scher, voorzitter
van de .\NS, bij de prijsuitreiking: '...
the same is true in his medals, where
he is faithful to their commemorative
purpose, often preserving the round
shape, the two sides, the inscription,
yet never is he strictly bound by such
traditional restraints. He varies the shapes, plays with obverse and reverse,
introduces his delightful sense of

humor, manipulates solid and void,
space and movement. There is, in Hellegers' work much thought and deep
emotion, a palpable sensitivity to the
human condition.'
Guus Hellegers is een van de
bekendste levende Nederlandse
penningkunstenaars. Zo maakte hij voor
de \TK de penning Naaktstrand (1976)
en een geboortepenning (1997), en won
hij tijdens het FIDEM congres in
Neuchatel in 1996 de Grand Prix met
zijn penningen 25 jaar Groninger kerken,
Vrouweneiland en Huwelijkspenning.
Hij volgde de opleiding tot beeldhouwer aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den Haag.
Na een bezoek aan de tentoonstelling
bij het FIDEM congres van 1963 werd
Hellegers gegrepen door de penningkunst en maakte hij zichzelf het
penningmaken eigen.
Klassiek
Een groot deel van Hellegers penningen is rond, draagt een tekst en vormt
een stoffelijke uiting aan een herinnering. Hoewel dit traditionele elementen
zijn van de penningkunst, laat hij zich
hierdoor niet beperken. Het bekroonde
penningoeuvre telt dan ook penningen
die qua vorm en ruimtegebruik
typerend zijn voor deze kunstenaar.
Zo kwam Guus een aantal malen bij
toeval uit bij vierkante vormen. Gone
with the wind (1981) en de Erepenning
gemeente Waalwijk (1984) waren naar
zijn zeggen duidelijk penningen die
vroegen om een vierkante vorm. Vanwege de vorm van de strandstoel had
hij met Gone with the wind de noodzaak
om van een vierkant uit te gaan. 'Dat
was voor mij een nieuw aspect.
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Daarvoor waren mijn penningen altijd
rond.' En over de Erepenning voor
Waalwijk: 'Deze penning is vierkant,
omdat ik aan de hand van een lopende
lijn als het ware de Langstraat in beeld
wilde brengen. Die aaneengesloten rij
van leerlooierijen kon ik alleen op deze
manier op een penning uitbeelden.'
De diepte in
Hoewel Heilegers aan een heel vlak
reliëf probeert vast te houden, is in zijn
oeuvre een duidelijke ontwikkeling te
zien van het klassieke ronde, platte vlak
naar een meer driedimensionale vorm.
In de eerste helft van de jaren negentig
begon Guus haaks op de vlakke
penningen een tweede vlak toe te voegen. Over deze 'ruimtelijke penningen'
zegt hij: 'Ik vind het spannend dat je
met één extra zijde aan de penning
extra facetten kunt toevoegen.'
Het begon met een herinneringspenning voor een vriend. Op het haakse vlak maken: dat ik als het ware in een
woestijn zat. Toch heeft deze penning
sneed Guus het profiel van zijn vriend
uit, waardoor dit als schaduw op de pen- ook een optimistische uitstraling. Ook
dat betrek ik op mijzelf'.
ning terugkeert. 'Ik had het in mijn
Zo
makkelijk als Guus praat over zijn
hoofd om deze penning zo te maken. Het
penningen,
zo veel tijd kost het hem
profiel loopt door in de penning, waardikwijls
om
een penning te maken.
door het silhouet de penning aanvult.
'Een
penning
is een heel persoonlijk
Zoiets bedenk je niet, maar dat ontstaat.
verhaal.
Met
sommige
penningen heb
Anders gebeurt het niet', aldus de maker.
ik wel een halfjaar nodig om ze te ontwikkelen. Daar worstel ik dan iedere
Woestijn
dag mee. Misschien heb ik daarom wel
Zijn meest recente penning Woestijn is
een klein penningoeuvre.'
de enige penning die hij in het afgeloDe toekenning van de Saltus Award
pen jaar heeft gemaakt. De voorzijde
vindt
Guus een hele eer, waarover hij
van deze langwerpige penning
op
bescheiden
toon zegt: 'Natuurlijk is
verbeeldt een woestijnlandschap; de
die
prijs
fantastisch,
maar daar gaat het
keerzijde: een liggende Bedoeïenenniet
wezenijk
om.
Het
gaat erom dat je
vrouw met aan weerszijden de Griekse
plezier
hebt
in
het
werk...'
tekst: 'Pantha rhei, kai uden menei'
(= alles stroomt en niets blijft). De pen- LITEfWTüUR
ning verwijst naar de woestijn, maar
REMCO HEITE Guus Helkgets, Beeldhouwer (Stichting
ook naar de voortdurende veranderinStelHngwarver Schrieversronte 1998) in herdruk.
gen van vormen. 'In het najaar van
2000 stond ik voor een ingrijpende zie- Ter gelegenheid van deze uitreiking presenteert
kenhuisopname en vlak voor de opera- M u s e u m Beelden aan Z e e veertig penningen van
hand. Tot eind mei in M u s e u m Beeltie maakte ik deze penning. Het thema Heilegers
den aan Zee, Harteveltstraat 1 te Scheveningen;
heeft waarschijnlijk met mezelf te
di.-zo. 11-17 uur.
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Guus Heilegers
ÏVoestiJn (2000), brons,
11 X 101 vim
foto: G. Hellegers

De Curagaose reaal van 1821

PIETER
SWAKHOVT:N

Reaal 1821, zilve:
IS vim, colkctie
P.J. Szvakhoven

Zoals in de meeste Europese koloniën
in het Caraïbische gebied werden tot in
het begin van de negentiende eeuw op
Curasao hoofdzakelijk Spaanse en Portugese munten gebruikt. In 1821
besloot de Koloniale Raad van Curasao
tot de invoering van een eigen munt
voor het dagelijkse leven in de kolonie.
Aangezien de kolonie grotendeels
afhankelijk was van import verdwenen
de meeste goede gouden en zilveren
munten binnen de kortste keren naar
het buitenland. Ook kleine munten met
een lage waarde onthepen dit lot niet.
Zelfs het kappen en stempelen van
Spaanse pilaardollars - een sinds het
einde van de achttiende eeuw gebezigde
werkwijze - had niet kunnen voorkomen dat de bewoners voortdurend
geplaagd werden door een tekort aan
kleingeld. Bij het wisselen werd zelfs
een premie betaald voor kleingeld.
O p 22 december 1821 maakten
Gouverneur Cantz'laar en zijn Raden
aan het publiek bekend dat een zekere
hoeveelheid zilveren realen in omloop
gebracht zou worden. D e beschrijving
van de nieuwe munt luidde: '...op de
ene zijde het woord 'REAAL' met het
cijfer 1 erboven, rechts geflankeerd
door een eikentak en links door een
lauriertak. O p de andere zijde de naam
'CURASAO' boven een gekruiste Mercuriusstaf (caduceus) en een maïshalm
met daaronder het jaartal 1821.' N o o i t
heeft iemand er de aandacht op gevestigd dat de stempelsnijders rechts en

links hebben verwisseld. D e waarde van
een reaal was gelijk aan 6 stuivers
Curafaos courant. H e t besluit maakte
geen melding van muntplaats, oplage,
gewicht, gehalte of afmeting.
Voorgeschiedenis
In 1818 was Het Fonds ter Vernietiging
van de Bewijze?! van Afgekeurde
Johannissen opgericht om defintief een
einde te maken aan de circulatie van
valse en lichte Johannissen. De Johannis was een gouden Portugese munt
van 6400 Reis geslagen in Brazilië. Een
goede volwaardige Johannis had een
gewicht van 14,34 gram, een goudgehalte van 22 karaat (0,917) en een
waarde van 8 pilaardollars. O m d a t op
deze munt van 1727 tot 1750 de Portugese koning Johannes V stond afgebeeld,
kreeg de m u n t de naam Johannis en in
de Engelssprekende gebieden was zij
bekend als Joe. Vanwege het hoge
goudgehalte was de munt een dankbaar
object voor allerhande manipulaties. De
munt werd volop gesnoeid en nagemaakt
met een lager gehalte of gewicht.
De autoriteiten op Curasao hadden
in de loop der jaren de bevolking verscheidene malen verplicht haar Johannissen ter keuring aan te bieden, de
munten laten stempelen door lokale
goudsmeden en zelfs een tijdlang elke
munt van een soort identiteitsbewijs
voorzien. Aan beide zijden van de
haven waren ook essayeurs aangesteld
bij wie men gouden munten kon laten
keuren. Al deze maatregelen haalden
weinig uit. Er werden op Curasao zelf
duizenden Johannissen vervalst en vanuit Europa stroomden voortdurend
minderwaardige Johannissen naar het
Caraïbisch gebied.
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In 1818 werd daarom besloten dat
iedereen zijn Johannissen moest
aanbieden bij het eerder genoemde
fonds. Goede Johannissen werden aan
de eigenaar teruggegeven, maar mochten alleen blijven circuleren op basis
van hun intrinsieke waarde (goudwaarde).
Voor elke minderwaardige munt die
ingenomen werd, ontving de eigenaar
een tegoedbon die hij te zijner tijd kon
verzilveren. Opmerkelijk was dat de
bon goed was voor 90 realen, de volle
waarde van een goede Johannis op dat
moment (tel uit je winst!). Van de
ongeveer 27.000 aangeboden munten
bleken er bijna 16.000 niet te deugen.
Om het fonds van kapitaal te voorzien
werd tijdelijk een aantal nieuwe belastingen ingevoerd, die aanleiding gaven tot
een stortvloed van requesten aan de
gouverneur en zijn raad om verlaging,
kwijtschelding of restitutie. Toen
gouverneur Cantz'laar eind 1820 voor
de tweede keer de gelden van het fonds
wilde gebruiken om de koloniale kas aan
te vullen, was de maat vol. Zowel de
burgers als de commissarissen van het
fonds kwamen hiertegen in verzet. De
gouverneur zag van zijn plan af en liet
het fonds voorlopig met rust.
De komst van de reaal
In 1821 werd het fonds tevens belast
met de aanmaak en distributie van de
reaal en het jaar daarna ook van de
stuiver. Jammer genoeg is er maar een
klein gedeelte van de boekhouding van
het fonds bewaard gebleven. Misschien
heeft de toenmalige gouverneur
Cantz'laar een rol gespeeld bij de verdwijning van de meeste documenten.
De bestelhng van de realen verliep
via Joseph Foulke, een uit New York
afkomstige handelaar en reder. Hij was
getrouwd met Charlotte Brion, een zus
van de Curagaose volksheld Luis Brion.
De Brions, van Belgische komaf, waren
welgestelde zakenlui. Luis Brion vocht
samen met Simon Bolivar in de bevrijdingsoorlog van Venezuela. De vader

van de Brions, Pierre, was tot 1800 een
lid van de Raad van Curasao.
Welk munthuis de reaal van 1821
sloeg is niet bekend. In de Numismatist
van juni 1972, schreef Ray Byrne, dat de
realen niet door een officieel Amerikaans
munthuis geslagen konden zijn. Tot
24 januari 1874 was het wettelijk
verboden munten te slaan voor
vreemde mogendheden. Hij noemde
wel twee particuliere munthuzen in de
buurt van New York: The Waterbury
Works in Waterbury, Connecticut en
The Providence Mill in Providence,
Rhode Island. Echter zonder reden te
noemen verwierp hij deze twee mogelijke munthuizen.
Over de oplage van de reaal van
1821 weten we gelukkig meer. In de
Balans van het fonds van 15 juni 1822
staat vermeld:
'Uitgegeven aan gekapte Patinjes
Ps. 70006.7.Idem aan nieuwe Realen Ps. 15081.7.Ps. 85088.6.-'
Voor degenen die niet zo bekend zijn
met het niet-decimale systeem van die
tijd: Ps. 15081.7.- staat voor 15.081
pesos, 7 realen en O stuivers. Hierbij
geldt dat 6 stuivers samen 1 reaal
maken en 8 realen 1 peso. Op 15 juni
1822 blijken er dus 15081
X 8 realen + 7 realen = 120.655 realen
te zijn uitgegeven.
Dit is het aantal geslagen realen
zoals vermeld door C. Scholten in zijn
'De Munten van de Nederlandsche
Gebiedsdeelen Overzee'. Dit aantal
heeft sindsdien zijn weg gevonden naar
de Nederlandse catalogi van Mevius en
de NVMH, en ook de Standard Catalog
of World Coins van Krause
Pubhcations in Amerika gebruikt dit
aantal, afgerond naar 121.000.
Naar mijn mening betekent de
uitdrukking 'uitgegeven' niet dat er
zoveel realen werden geslagen, maar
dat er tot 15 juni door het fonds
120.655 realen in circulatie waren
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gebracht tegen inlevering van de tegoedbonnen voor afgekeurde Johannissen.
Dat kon op verschillende manieren
gebeuren. Voor december 1821 werd er
uitbetaald met zelfgedrukte 'papieren
realen' en in stukken gehakte Spaanse
daalders of pattienjes. De gekapte stukken werden aangeduid met: guilotines.
Er waren stukken van 3 en van 5 realen.
Na december kon er ook met de echte
inmiddels gearriveerde zilveren realen
uitbetaald worden. Van de 'papieren
realen' zijn voor zover bekend geen
exemplaren bewaard gebleven. Ze
waren waarschijnlijk van een niet al te
beste kwaliteit papier en sleten snel
door gebruik. Zo maakte C L . van
Uytrecht, lid van de Raad en
Contrarolleur Generaal der Financiën
ad interim, op 26 februari 1820 in de
Curafaosche Courant bekend dat tot
het einde van de maand oude en versleten papieren realen omgewisseld
konden worden. En op 30 december
1820 stond er weer een oproep in de
krant om de versleten realen bij het
fonds om te ruilen tegen gangbare
munt. Alle ingeleverde 'papieren
realen' werden vernietigd.
Het is duidelijk dat de onvolledige
boekhouding van het fonds geen inzicht geeft in het aantal geslagen zilveren realen van 1821. Meer inzicht in de
oplage geeft het nieuwe reglement dat
de gouverneur voor het fonds opstelde
en dat door de raad werd goedgekeurd.'
Artikel 4 van dit reglement geeft
onverwacht antwoord op een aantal
vragen over de reaal van 1821.
'De Gouverneur heeft deze Raad
bekend gemaakt dat bij de Directie van
het Fonds tot vernietiging der bewijzen
van afgekeurde Johannissen ontvangen
is zeven duizend en vijf honderd Pezos
van achten aan zilveren schellingen of
realen, welke zijne Excellentie aan de
voorzeide Directie, op derzelven voordragt, toegestaan heeft, in de verenigde
Staten van America tot de som van
Ps. 15000.- toe, te doen munten om in

deze kolonie gangbaar te worden
gemaakt, ten einde daardoor te voorzien in de buitengewone schaarschheid
aan kleingeld welke, sedert langen tijd
in dezelve tot groote inconvenientie
van het publiek ondervonden is;
gevende voorts kennis dat dezelve
schellingen door de Leden reeds
gezien, ieder de intrinsique waarde
heeft van een vijftiende gedeelte eener
zilveren Spaansche daalder welke, ...'
De Peso had op Curasao een waarde
van 8 realen. Een bestelling van Ps.
15000,- was dus goed voor 120.000
realen. Daarmee staat eindelijk vast
hoeveel realen er in Amerika werden
geslagen. Bovendien blijkt uit de woorden van de gouverneur, dat de realen in
twee partijen arriveerden. Volgens Van
Hengel kwamen de eerste 60.000
realen al in september 1821 per brik
Eliza uit New York aan.'
Inlevering
Bij Koninklijk Besluit van 10 mei 1826
werd het Nederlandse muntstelsel van
kracht voor de kolonie Curasao en zijn
onderhorigheden. Op 1 januari 1827
werden, met twee uitzonderingen, de
Nederlandse munten officieel enig
betaalmiddel in de kolonie. De twee
uitzonderingen waren: de in vijf
stukken gekapte Spaanse pilaardollar
met een waarde van Nfl. 0,50 en de
Curagaose stuiver van 1822 met een
waarde van Nfl. 0,025. Andere munten
mochten na die datum niet meer circuleren en moesten naar het moederland
gezonden worden ter versmelting. Dit
lot trof ook de reaal, die nauwelijks
vijfjaren in gebruik was geweest. Daarnaast werd voor de omzetting van de
financiële boekhouding van peso naar
gulden een koerswijziging aangebracht.
De zilveren pilaardollar werd van
Nfl. 2,25 op Nfl. 2,50 gesteld en de fictieve pilaardollar, bekend als peso, op
Nfl. 1,33'/,.
De zilveren pilaardollar was gelijk
aan 15 zilveren realen, zodat de waarde
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Specifieke lijst van de geldsoorten of speciën dewelke bij Koninglijk besluit van den 10e mei 1826
L . A . " geheim m e t den 1"^ januarij 1827 in de kolonie C u r a s a o ongangbaar zijn verklaard, en overeenkomstig het 4''' artikel des evengemelden besluit ingetrokken zijnde, ais billioen aan het Ministerie voor de Marine en Koloniën worden overgezonden m e t s' Rijks Stoompakket Cura^'ao
gekommandeerd door den Luitenant ter zee van de l'" klasse J.W. Moll.

5 kistjes nr 1 a 5 gemerkt M K Billioen i n h o u d e n d e
C
Nr. 1 a 3 ieder 8 zakken dus zamen 24 zakken elk m e t de waarde van ƒ 600,- aan
realen gezamenlijk uitmakend
Nr. 4 6 zakken m e t realen en 2 met gekapt geld van 5 realen het stuk,
dus 8 zakken elk ter waarde van f 600,- zamen
Nr. 5 1 zak m e t realen 1 m e t gekapt geld van 5 realen het stuk en 1 m e t
diverse stukken a f 6 0 0 , - en t mede diverse stukken a ƒ 495,75 =

ƒ 14400,ƒ 4800,ƒ2295,75
ƒ21.495,75

Aanmerking
Bij evenvermelde som van f21.495,75 m o e t gevoegd worden de som van f 48I,33'/2 die
gestrekt heeft o m aan de koloniale kas te vergoeden het nadelig verschil op de waarde
der stuivers die op (...) december 1826 in de gemelde kas aanwezig waren.
Opgemaakt te Curasao den 30Juny 1827.
De Schout bij nacht, Gouverneur van Curatao en onderhorige eilanden.
Pieter Roelof Cantz'laar.
(Oud Archief Cura9ao 387)

van de zilveren reaal steeg naar
I6V3 cent.
In het Oud Archief van Curagao
bevindt zich een vrachtbrief behorende bij de zending munten die uit de
circulatie waren gehaald en met het
stoomschip Curasao naar Nederland
werden gestuurd. Dit deels Engelse
schip was 39 meter lang, werd aangedreven door twee 50 pk machines die
twee schoepraderen aan weerszijden
voortstuwden, en kon een maximum
snelheid van 8 mijl (15 km) behalen.
Het was het eerste Nederlandse
stoomschip dat op 26 april 1827 vanuit
Hellevoetsluis vertrok voor een overtocht naar Curagao. Het kwam daar
aan op 8 juni 1827 en vertrok weer op
6 juli. Op 4 augustus was de Curagao
terug in Hellevoetsluis. Een van de
passagiers op de heenvaart was de
Duitse mijnbouwdeskundige C.B.R.
Stifft die onderzoek ging doen op
Aruba, waar in 1824 goud gevonden
was. Een afbeelding van het schip is te
zien op de 25 gulden munt Nederlandse Antillen 1997.

van het aantal realen dat naar Nederland werd gestuurd. Aangezien de reaal
een waarde had van 16V5 cent Ned.
courant, is te berekenen dat de lading
munten van de Curasao bestond uit:

2S guide?! Nederlandse
Antillen 1997, zilver,
38 vim
foto: De Nederlandse
Munt

Aan de hand van de gegevens in de
vrachtbrief is een schatting te maken
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Stoojfiscbip Cunl^ao
foto: Natiomtal Archief
Nederltmdsa Atiti/le}i

Kist
elk
Kist
Kist
Kist
elk
Kist

1 met 8 zakken inhoudend ƒ 600
= 28.800 realen
2 idem
= 28.800 realen
3 idem
= 28.800 realen
4 met 6 zakken inhoudend ƒ 600
=21.600 realen
5 met 1 zak inhoudend ƒ 600
= 3.600 realen
Totaal
111.600 realen
Verder was er nog één zak met diverse
stukken ter waarde van ƒ 600 en tevens
diverse stukken ter waarde van

ƒ 495,75. Dus in totaal voor ƒ 1095,75
aan diverse munten. Daar kunnen
maximaal 3599 realen tussen gezeten
hebben, want 3600 realen zouden
opnieuw een complete zak van ƒ 600
gevuld hebben. Er zullen dus nooit
meer dan 115.199 realen naar Nederland zijn gestuurd. Als er tussen de
diverse munten geen realen meer gezeten hebben, zijn er 111.600 realen verstuurd. Dit betekent dat er gemiddeld
genomen circa 113.400 van de 120.000
realen zijn ingeleverd, zodat ongeveer

OVERZICHT VAN GEWICHTEN VAN DE REAAL 1821 ESf VERSCHILLENDE COLLECTIES

Collectie

Van der WieP

Swakhoven

Smithsonian'

Byrne'*

gewicht in gram

1,66
1,51
1,67
1,78
1,72

1,850
1,748
1,766
1,704
1,758
1,916
1,804
1,756

1,67
1,78
1,72

1,90
1,90
1,75
1,85
1,85
1,80

gemiddeld

1,668

1,788

1,668

1,842
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5% aan de smeltkroes is ontsnapt.
(Gelukkig voor de verzamelaars!)
Gewicht en gehalte
De hoop nog nauwkeuriger te worden
ingelicht over het aantal verstuurde
realen was daarna gevestigd op het rapport dat na aankomst van de munten in
Utrecht bij de Munt werd gemaakt. De
minister van Marine en Koloniën, mr.
C.T. Elout, gaf op 20 augustus 1827
per geheime missive kennis van toezending aan het College van Raden en
Generaalmeesters der Munt met het
verzoek hem de waarde te willen opgeven. Op 24 augustus 1827 arriveerden
in Utrecht zes kistjes, waarvan vijf met
biljoen uit Curafao en één met goud
van Aruba.
Uit het rapport aan de minister blijkt
dat:
31 zakken uitsluitend stukken van
1 reaal bevatten;
4 zakken vrijwel uitsluitend stukken van
5 realen bevatten, zijnde 1/3 e gedeelte
van Spaanse piasters geklopt met een
'5';
en 1 zak (gemerkt $247-10'/2) stukken
van 1 en 5 realen;
In enkele zakken waren Deense muntstukjes aanwezig met de tekst 'XII Skilhng Danske' van diverse jaren.
Omdat de Munt slechts belangstelling
had voor de zilverwaarde werden de
muntjes jammer genoeg niet geteld
maar gewogen. De gewichten werden
uitgedrukt in Nederlands Pond en
Wichtje. Die komen overeen met het
tegenwoordige kilogram en gram. Het
totale gewicht van de eerste 31 zakken
met uitsluitend realen was 199,020 kg.
Delen we dit door het aantal realen
(31 X 3600 = 111.600) dan levert dat
een gemiddeld gewicht op van 1,783
gram per munt. In de tabel vindt men
ter vergelijking de gewichten van de
realen in enkele collecties.
Aangezien de door Byrne opgegeven
gewichten niet erg nauwkeurig lijken.

zijn die verder buiten beschouwing
gebleven. Het gemiddelde gewicht van
de overige realen komt uit op 1,749 gram.
Het gewicht van de Curagaose reaal
van 1821 kan zodoende op 1,75 tot
1,78 gram gesteld worden. Gehalteproeven van de Munt op enkele realen
gaven een gehalte van 899/1000.
Zowel het gevonden gewicht als het
gehalte sluiten goed aan bij de waarde
van de Spaanse daalder in de tijd dat de
reaal van 1821 werd uitgegeven. Het
gewicht van een Spaanse daalder was
27 gram en zijn gehalte bedroeg
896/1000, zodat de reaal inderdaad
1/15e deel waard was van de Spaanse
daalder.
Deense skilUng en Spaanse reaal
Naast de Cura9aose reaal circuleerden
voor 1827 op het eiland ook nog
Deense en Spaanse realen.
Deze werden uitdrukkelijk genoemd
in een officiële Publicatie van
10 oktober 1776, met herhalingen op
21 oktober 1788, 15 september 1796
en 7 december 1802. Het publiek
werd erop gewezen dat deze munten
geaccepteerd moesten worden zolang
'de stempel of merk nog te zien en te
kennen is.'
De Deense West-Indische XII
skilling muntjes wogen elk 3,248 gram
en hadden een zilvergehalte van
500/1000 wat ze gehjkwaardig maakte
aan de Cura^aose reaal. Er zaten ongeveer 1235 Deense realen in de zakken.
Met de Spaanse reaal werd bedoeld
een Spaanse koloniale munt van een
halve reaal met een gewicht van 1,69
gram en een zilvergehalte van
896/1000, ook weer gelijkwaardig aan
de Curagaose reaal.
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Deense reaal
foto: Jsrgen S0mod,
Frederiksherg
Daieimirken

Dit alles laat duidelijk zien dat voor de
invoering van het Nederlandse
muntstelsel in 1827 de hele economie
gebaseerd was op de waarde van goud
en zilver en de handel het beste te
omschrijven was als ruilhandel: goederen tegen edelmetaal.
Stuivers
Het Fonds ter Vernietiging van de Bewijzen van Afgekeurde Johannissen bestelde
ook nog stuivers met het jaartal 1822.
Dat moet bij dezelfde, nog steeds
onbekende, munt in de Verenigde Staten van Amerika zijn gebeurd.
Op 8 november 1822 kwam met het
zeilschip Hippomenes op Curasao het
tweede gedeelte, 210.000 stuks, aan van
de 360.000 bestelde stuivers. Bij deze
zending zouden ook de voor de realen
en stuivers gebruikte stempels meegestuurd zijn. Waar deze stempels zijn
gebleven is niet bekend. Zonder deze
stempels is het bijna onmogelijk het
aantal variëteiten van de reaal vast te
stellen. En dan bedoelen we niet alleen
het verschillend aantal eikels in de
eikentak. Er zijn nog zoveel andere
verschillen tussen de stempels, dat het
zeer moeilijk is om twee identieke
realen te vinden. Ook zouden deze
stempels een aanwijzing kunnen geven
over de plaats in Amerika waar de reaal
geslagen werd. Liggen de stempels misschien nog steeds ergens in een
donkere hoek in de kelders van de
Centrale Bank van de Nederlandse
Antillen of van Eort Amsterdam?

BRONNEN
De originele documenten waarnaar verwezen
wordt, met hun O.'^C-nummer, bevinden zich in
het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Het
Nationaal Archief van de Nederlandse Antillen
beschikt over kopieën op microfiches.
NOTEN
1 OAC469.
2 WIG deel 20, 1938, blz. 228.
3 A. VAN DER mEL, Stuivers en Realen van
Curasao.
4 R-W B^'RNE, Coins and Tokens of the Caribees.
5 Numismatic Collection of the Museum of
American History, Smithsonian Institution
Washington.
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Mijn dank gaat uit naar A.A.J. Scheffers en
L.M.J. Boegheim van het Nederlands Muntniuseum te Utrecht, voor hun hulp en commentaar.
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Gelegenheidspenning
Noordbrabants Museum
Het Noordbrabants Museum in
's-Hertogenbosch heeft het afgelopen
jaar aan Christien Nijland de opdracht
verstrekt tot het maken van een
gelegenheidspenning. De penning is
bedoeld om uitgereikt te worden aan
personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens het Noordbrabants Museum, zoals schenkers van
belangrijke kunstwerken, directie- of
bestuursleden met buitengewone merites, en weldoeners in andere zin. In de
opdrachtomschrijving stond dat het een
penning in de klassieke betekenis van
het woord moest zijn, die in zijn vormgeving de uitstraling van het Noordbrabants Museum moest weerspiegelen.
Het Noordbrabants Museum is een
provinciaal annex stedelijk museum dat
zich toelegt op het verzamelen en presenteren van voorwerpen van kunst en
geschiedenis afkomstig uit of gerelateerd aan de provincie Noord-Brabant.
Daarnaast voert het museum een actief
tentoonstellingsbeleid met betrekking
tot regionale, nationale en
internationale thema's.

MAUREEN
TRAPPENIERS

Christien Nijiatid,
Noordbntbmits
Museum, ^-Hertogeiilmcb,
2000. brons, gegoten,
SS X 85mm

Vanaf de eerste gedachtevorming
stond voor Christien Nijland vast dat
zij de traditionele ronde vorm van de
penning ten dele zou verlaten. Zoals zij
meer dan eens heeft laten zien, doorbreekt zij graag de contour van cirkel,
vierkant of rechthoek om zichzelf meer
vrijheid in het ontwerpen te bezorgen
en door een meerhoekigheid tot een
grotere ruimtelijke werking te komen.
Ook in dit geval voelde zij de behoefte
om de omtreksvorm te onderbreken.
Zo zou zij haar primaire idee over het
museum als ruimte voor kunstwerken
beter gestalte kunnen geven dan binnen
een gesloten vorm.
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Vrouwelijke heilige
De voorzijde van de penning laat een
vlakke schijf met de fraaie belettering
van het woord Noordbrabants Museum
contrasteren met een perspectivisch
weergegeven ruimte. Deze wordt aan
de buitenkant afgesloten door schuin
achter elkaar geplaatste expositiepanelen, die voor een trapsgewijze contour
zorgen. Op de panelen wordt een
glimp van tentoongestelde schilderijen
gegeven door middel van lijsten in
rehëf. En in de verte - in het midden
van de compositie - lokt een beeld op
een sokkel. Samen vertegenwoordigen
zij het museumbezit en zijn zij als het
ware een uitnodiging om de ruimte te
betreden en verder te verkennen. Verraden de schilderijen niets van het
voorgestelde, het beeld is gemodelleerd
naar de laatmiddeleeuwse houten sculptuur van een Vrouwelijke heilige door de
Meester van Leende, een van de pronkstukken uit de glorietijd van het
hertogdom Brabant. De gebroken contour aan de voorzijde van de penning
maakt nieuwsgierig naar de oplossing
op de keerzijde.
Beeldentuin
De keerzijde van de penning vertegenwoordigt het 'buitenmuseum' en toont
de drie verticale vlakken nu op de rug
gezien. Je kijkt als het ware vanuit de
beeldentuin tegen de buitenkant van
het museumgebouw aan. Als voorbeeld
voor die beeldentuin die een verzameHng hedendaagse sculptuur uit NoordBrabant herbergt, is gekozen voor het
bronzen beeld Klis door de Bossche
beeldhouwer Dorothé Jehoel (Drunen
1950). Klis is een met kegels bezette bol
die aan een licht gekromde rechthoek
is gesmeed. Door zijn sterk plastische
werking was het een dankbaar object
om in reliëf weergegeven te worden een gepatineerd bronzen beeld gevat in
een gepatineerde bronzen penning. Het
woord 's-Hertogenbosch maakt de
naam van het museum op de voorzijde
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compleet. De signatuur van de
maakster is rechtsonder te vinden.
De penning, die een formaat heeft
van 85 x 85 mm, is in een oplage van
10 exemplaren gegoten bij Bronsgieterij Binder in Haarlem. Het eerste
exemplaar is, in een met donkerrood
leer beklede doos van Boekbinderij De
Kooihoek in Brakel, op 1 november
2000 aangeboden aan de scheidend
directeur van het Noordbrabants
Museum, Margriet van Boven. De penning is te bezichtigen in het munt- en
penningkabinet van het museum, een
van de grootste openbare numismatische verzamelingen van Nederland.
Het accent van deze collectie ligt bij
munten en penningen die betrekking
hebben op Noord-Brabant. Zo telt de
verzameling Keltische munten uit de
eerste eeuw voor Christus, Romeinse
munten afkomstig uit schatvondsten in
de provincie, munten in Brabant zelf

geslagen vanaf het jaar 1000 en
verschillende in Den Bosch geslagen
munten uit de zeventiende eeuw. Bij de
keuze van de geëxposeerde penningen
ligt de nadruk op penningen die
verband houden met historische
gebeurtenissen in Brabant. Zij dateren
vooral uit de zeventiende en achttiende
eeuw, de hoogtijdagen van de penningkunst in Nederland. De numismatische
opstelling wordt afgerond met een
selectie van twintigste-eeuwse
Brabantse penningkunstenaars. <
Christien Nijland (Enschede, 1937) woont en
werkt in Tilburg, en heeft veel portretpenningen
op haar naam staan. Daarnaast heeft zij onder
meer de Jubileumpenning van de Vereniging
voor Penningkunst ontworpen. Bij die gelegenheid is uitvoerige inft)rmatie over haar en haar
werk gepubliceerd in De Beeldenaar 24 (2000)
202-205.

DE BEELDEN.UR 2001-3
125

Dorothé Jehoel, Klis,
1992. brom,
120 X 120 X 120 cm

Hoog bezoek bij 's Rijks Munt
Visite brengt steeds vreugde aan...
L.MJ. BÜEGHELM

Hotel Piiulez aav
ik Kofte Voorhout in
Den Haag.
foto: Haags Gemeentearchief

Na de Eerste Wereldoorlog werd bij het
ministerie van Koloniën een Bureau Toezicht op Studeerenden in het leven geroepen, dat onder leiding stond van de heer
J. Oudemans. Officieel voerde hij de
titel van Raadsman voor Sttidee?rnden.
Zijn bureau had een tweeledige taak. In
de eerste plaats hield het toezicht op
met landssteun hier te lande voor Oosten West-Indië studerende personen, terwijl in de tweede plaats de behartiging
der belangen van Indiërs en andere
personen van Oost- of West-Indische
afkomst aan het bureau was toevertrouwd.
Nu kwam het destijds nogal eens
voor dat Indische Rijksgroten Nederland
bezochten. Oudemans fungeerde dan als
gastheer en regelde bezoeken aan
gemeenten, belangrijke bedrijven, musea
en dergelijke. Toen eind oktober 1923
een aantal Indische prinsen op bezoek
kwam, vatte hij in dit kader het plan op
om een excursie naar Utrecht te organiseren. Hij had reeds een afspraak
gemaakt voor een bezoek aan het Paushuis en van de Commissaris der Koningin vernomen dat het waarschijnlijk wel
mogelijk zou zijn 's Rijks Munt te

bezichtigen. Oudemans wendde zich vervolgens tot deze instelling met het
verzoek het gezelschap in de gelegenheid
te willen stellen op 14 november de
Munt te bezoeken. Men zou met de
trein van 10.07 uur in Utrecht aankomen
en kon dus tegen kwart over tien aan de
Munt zijn. Het bezoek aan het Paushuis
zou tegen half één plaatsvinden, zodat
men anderhalf uur de tijd had om de
Munt te zien. Oudemans wilde graag
weten of die tijd wel voldoende was.'
's Rijks Muntmeester, dr C. Hoitsema,
verklaarde zich gaarne bereid het hoge
gezelschap te ontvangen. Tegen het
opgegeven tijdstip bestond niet het minste bezwaar en het kwam hem voor dat
de beschikbare tijd eerder te ruim dan te
beperkt was.- Uiteindelijk breidde
Oudemans het programma enigszins uit.
Het gezelschap zou een trein vroeger in
Utrecht aankomen, eerst naar het
Gemeentemuseum (tegenwoordig Centraal Museum) gaan, waarna het om elf
uur bij de Munt hoopte te zijn.^
Bij ontvangst van het programma
belde Hoitsema Oudemans op en verzocht hem een lijstje te sturen met de
namen van de bezoekers en of zij
Nederlands verstonden of spraken. Dit
lijstje werd hem op 12 november
toegezonden."* Het bleek te gaan om de
volgende personen:
1. Jogjasche prins met gevolg
Pangeran Ario Soerjo Widjojo
sprak geen Nederlands.
Raden Toemenggoeng Soerjo Winot
sprak geen Nederlands.
Raden Sindoe Winangoen
sprak geen Nederlands.
Raden Mas Joedjono
sprak zeer goed Nederlands.
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2. Sultan van Boeloengan met familie
Maulana Sultan Mohamad Kasim
Aldin, Sultan van Boeloengan
sprak geen Nederlands.
Achmad Soelaiman
sprak vrij goed Nederlands.
Moehamad Nassir
sprak vrij goed Nederlands.
3. Broeder van den Soloschen Prins
Pangéran Ario Hadi Negoro Student
aan de T.H. in Delft
sprak zeer goed Nederlands.
4. G.J. Oudemans
5. W.J.T. Zieck, assistent-resident
met verlof

Ambassade is gelegen. Zoals afgesproken
vond het bezoek op woensdag 14 november plaats. Het had een aangenaam verloop. De gasten waren zeer tevreden en
hadden Oudemans verzocht hun welgemeende dank over te brengen aan 's Rijks
Muntmeester.'' In het bijzonder waren de
aangename en welwillende wijze waarop
ze waren rondgeleid en de uitleggingen
hen zeer bevallen. Ongetwijfeld zou dit
gedeelte van het Utrechtse uitstapje bij
hen in dankbare herinnering blijven. De
heren Zieck en Oudemans voegden er
ook hun hartelijke dank aan toe.
Enkele dagen voor de ontvangst van
deze lofwaardige dankbetuiging had
Hoitsema echter een persoonlijk schrijven van Datoe Moehamad Nassir, die
aan het bezoek had deelgenomen, ontvangen.'' Hij schreef op briefpapier van
Hotel Paulez het volgende:

Het sultanaat van Boeloengan lag aan
de oostkust van Borneo ten noorden
van Tarakan. De overige Rijksgroten
waren afkomstig uit de Vorstenlanden
(Soerakarta en Solo), Jogjakarta (Djokjo
of Jogga), Mankunegoro en Paku Alam
gelegen op midden Java. Onder het
'Den WelGeboren Heer Directie van
Nederlandse bewind hadden deze
Rijks Munt te Utrecht.
gebieden een zelfstandig bestuur. De
vorsten voerden er de titel van Sultan.
Geachte Heer!
De Vorstenlanden waren ontstaan toen Bij dezen heb ik de eer U te brichten
in 1755 het rijk van Mataram uiteenviel. dat ik gaarne van U ƒ 350 te leenen.
Wil U zoo goed zijn om mij te leenen.
Het hoge gezelschap had zijn intrek
Als U goed vind, zend U ze maar per
genomen in het bekende Hotel Paulez
postwissel, over 2 maanden zal ik U
aan de Korte Voorhout in Den Haag op
terug betalen.
de plaats waar thans de Amerikaanse

Het Indische gezelschap.
Datoe Moehamad
Nassir staat als tweede
van links (iir. 2).
foto: 'Het Leven'
6 oktober 1923

De Prins van Jogjakarta oi[) bezoek bij de Oliefabrieken te Delft.

de heeren A. C. Waller (5) en P. L. Dubourcq ( 6 ) . Het bezosk interesseerde den Prins ïn hooge mate.
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U kan mij misschien nog wel, ik ben
ook in W fabbriek weest met mijn oom
de Sultan v.Boelongan.
Wees U dan goed zijn naar dit adres
zenden.
Maar ik hoop dat U niet aan de andere
heeren vertellen, want ik heb zoo veel
geld nodig.
In afwachting van Uw.dw.
Adres:
Datoe Moehamad Nassir
de Zoon v. Datoe Mansor
Rijksgroote van het Sultanaat
van Boelongan
Hotel Paulez
Den Haag.'
Hoitsema schreef terug zich hogelijk
vereerd te voelen met het verzoek dat
reeds na een eerste korte kennismaking
uit de brief bleek. Niettemin moest hij
de schrijver hierin toch een teleurstelling bereiden. Hoitsema schreef dat
men zich weliswaar aan de inrichting,
aan het hoofd waarvan hij de eer had te
staan, voortdurend temidden van grote
geldswaarden bevond, maar dat de voor

Jldan/Aa/ic^
//

L.H. HelderUm
Bommelsestraat 18-B
Tel. 0344-651392

4061 RG

Ophemert

die inrichting geldende regels tot op
dat moment steeds aldus waren
opgevat, dat het eigenlijk niet was toegelaten, ook teneinde misbruik te voorkomen, om vrijelijk over bedoelde
waarden te beschikken. Zelfs aan
ondergetekende had men dit voorrecht
onthouden.' Zeer tot zijn spijt zag hij
zich dus gedwongen aan de?? Hoogwelgeboren Heer Datoe Moehamad Nassir, Zoon
van Datoe Mansor, Rijksgrvote van het
Sultanaat van Boelongan mede te delen
dat ook aan een tijdelijk medegebruik
van die gelden ten behoeve van de heer
Nassir door hem niet kon worden
medegewerkt.**
Het antwoord van Hoitsema kruiste
zich met de bedankbrief van
Oudemans. De gasten waren hogelijk
ingenomen met het bezoek. Men mag
zich echter afvragen of Hoitsema dit
uiteindelijk ook was?
NOTEN
1 Archief 's Rijks Munt 1909-1994, dossier
151/1923. brief no. 2512 dei 1 november 1923
van het Ministerie van Koloniën.
2 Ibidem, brief no. mi KL dd 3 november 1923
van 's Rijks Munt aan dhr J. Oudemans.
3 Ibidem, brief no. 2549 dd 9 november 1923
van het .Ministerie van Koloniën.
4 Ibidem, brief no. 2609 dd 12 november 1923
van het Ministerie van Koloniën.
5 Ibidem, brief no 2680 dd 19 november 1923
van het Ministerie van Koloniën.
6 Ibidem, brief van Datoe Moehamad Nassir dd
16 november 1923.
7 Het was overigens al in de Middeleeuwen aan
muntpersoneel verboden geld of ongemunt zilver uit te lenen.
8 Ibidem, brief no. 3127AZ dd 19 november
192 3 van 's Rijks Munt aan Datoe Moehamad
Nassir.

Inkoop - Verkoop - Taxatie
van:

Munten,
Penningen,
Papiergeld,
Onderscheidingen.

Bezoek aan huis hij voorkeur op afspraak !
Lid
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Voorjaarsvergadering 2000
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Munt- en Penningkunde in Deventer
Op zaterdag 27 mei 2000 viel de aan de het ontbreken van lichtbeelden geen
IJssel gelegen Hanzestad Deventer de
ernstig gemis.
eer te beurt om onderdak te bieden aan
Na aperitief en lunch in het nabij
de eerste vergadering van het genootgelegen restaurant De Keizerskroon
schap in het jaar 2000. De plaats waar
stond de middag in het teken van
de bijeenkomst werd gehouden, was de de stad Deventer. Eerst hield
Oude Mariakerk die thans dienst doet
dhr C. Hoogestein een enthousiaste
als vergader- en congrescentrum. Na
voordracht over de geschiedenis van de
de koffie met de onontkoombare
stad en de inmiddels zeer succesvolle
Deventerkoek volgde een uitgebreide
pogingen om de stad zo veel mogelijk
huishoudelijke vergadering. Vervolgens in zijn oude luister te herstellen. Na de
was het woord aan drs S. Gropp, een
theepauze was het de beurt aan de
jonge Duitse onderzoeker die thans aan stedelijke rondleiders die eenieder in de
de Universiteit van Nijmegen een disgelegenheid stelden het door
sertatie voorbereidt over de muntslag
dhr Hoogestein gezegde met eigen
van Deventer en Nijmegen. In een
ogen te aanschouwen. Vanuit numismakorte maar interessante voordracht
tisch oogpunt was de aan de gevel van
behandelde drs Gropp de muntslag van het stadhuis bevestigde ketel waarin
beide steden in de periode 1528/1543
eens een frauderende munter werd
tot 1591. In het betoog werd de munt- gekookt, een belangrijk hoogtepunt.
slag van de steden geplaatst in de histo- Een wolkbreuk aan het einde van de
rische context van een toenemende
dag zorgde ervoor dat veel deelnemers
Habsburgse invloed en van de bemoei- niet geheel droog restaurant Chez
ingen van de Duitse keizer. Omdat de
Antoinette in het Bergkwartier
spreker niet inging op de typologische
bereikten. Hier werd de dag met een
aspecten van de muntslag betekende
aperitief en een diner afgesloten.
foto:
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G.P. SANDERS

Etko Cretkr

Najaarsvergadering 2000
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Munt- en Penningkunde in Bergen op Zoom
GR SANDERS De fraai gelegen Brabantse stad Bergen hof, dat thans een museale bestemming
heeft, te bezoeken. Verschillende deelop Zoom vormde het decor voor de
nemers gaven evenwel de voorkeur aan
najaarsvergadering 2000 van het
de fraaie tuin van het stadspaleis.
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Munt- en Penningkunde. In het
Om 14.00 uur volgde de middagschitterende uit ca. 1500 daterende en
lezing door drs W.F.H, van Moll.
later aanzienlijk uitgebreide stadspaleis
In diens betoog stond het merkvan de markiezen van Bergen op
waardige fenomeen centraal dat in de
Zoom, het Markiezenhof, konden de
negentiende en twintigste eeuw in de
aanwezige leden na een korte huisgrensgebieden van ons land vrijelijk
houdelijke vergadering luisteren naar
buitenlands kleingeld circuleerde, dat
een lezing van stadsarchivaris
van tijd tot tijd zelfs de Nederlandse
C D . Vanweesenbeeck die een boeiende munten wist te verdrijven. De voorhistorische uiteenzetting hield over de
dracht gaf aanleiding tot uitgebreide
belangrijke rol die de stad sinds de late gedachtenwissehng waarbij de constateMiddeleeuwen speelde als internationaal ring van de spreker dat een omschakehandelscentrum. Aan de hand van
ling van het ene muntstelsel op het
gedegen archiefonderzoek en onderandere zes generaties duurt, menigeen
steund met dia's schetste Vanweesenbeeck somber moet hebben gestemd met het
de opkomst van de jaarmarkten en het
oog op de naderende introductie van
ontstaan van de verschillende marktde Euro.
rechten en -privileges.
Na de middagpauze werd het
officiële gedeelte van de dag afgesloten
Na de ochtendlezing volgden
aperitief en lunch in het Markiezenhof, met de traditionele stadswandeling,
waarbij ondermeer de geheel gerestauwaarbij velen de door het fraaie
reerde synagoge en het fraaie stadhuis
septemberweer geboden gelegenheid
werden bezocht. Aperitief en diner in
aangrepen om deze in de openlucht te
restaurant 'f Spuihuis sloten deze mooie
nuttigen. Na de lunch bestond ruimfoto: Etko Cretier
schoots de mogelijkheid het Markiezen- septemberdag in Bergen op Zoom af.
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Penningnieuws
ARJEN LUCAS
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Millennhimpenning (2000)
Zilver, grip strip, 50 x 5 x 5 mm
Gedurende 1 Vj jaar sloeg Waarborg
Holland op verzoek van de fabrikant
een speciaal millenniumteken af in
combinatie met de wettelijke tekens.
Arjen Lucas ontwierp een penning die
de overgang tussen het tweede en
derde millennium verbeeldt aan de
hand van de zilvermerken.
De penning bestaat uit een vierkant zilveren staafje, waarop tweemaal een volledige serie zilvermerken is afgeslagen.
Eén keer voor het jaar 1999 met de
jaarletter P en één keer voor het jaar
2000 met de jaarletter Q. Een huls om
het staafje bedekt een deel van de
tekens. Óf de tekens van 1999 óf die
van 2000 zijn zichtbaar. Met het
verschuiven van het huisje verandert de
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zichtbare jaarletter en wordt de millenniumovergang in optima forma gevisualiseerd.
De rubriek Penningnieuws biedt
ruimte aan medailleurs om in kort
bestek (maximaal 100 woorden)
nieuwe penningen onder de
aandacht te brengen. Bijdragen met
foto's kunnen zij sturen aan de
redactie van De Beeldenaar of aan
redacteur Jannes Limperg,
Bestevaerstraat 200,
1055 T S Amsterdam.
Gelieve te vermelden of de foto's na
gebruik beschikbaar gesteld mogen
worden aan het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie in
Den Haag.
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FRANS EN TRUUS VAN DER VELD

Nieiiwjaarspevning (1999)
Brons, 0 60 mm.
Vz.: Hurkende man kijkend naar
gegolfde waterrand. Raderen geven de
tijd aan 1999.

Kz.: Dezelfde man, nu hol. Het
verbeeldt de toekomst die nog niet is
ingevuld: 2000.

A.J. DRIJVERS - SCHUTTE

(BEMT

Hiiwelijkspenning Magreet Drijvers en
Leonard Hogerbrugge (2000)
Brons, 0 70 mm.
De penning bestaat uit twee samen te
voegen delen die afzonderlijk
omkeerbaar zijn.

Vz.: Voornamen en datum 30-03-2000.
Kz.: Ik ben jij... Jij bent mij... Twee
geweest!!! Een geworden!!!
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Muntmelange
VERVALSING OF IMITATIE?
Het was wat verrassend in prijslijst 12
van december 2000 van J.B. Westerhof
onder nummer 36 de Friese 'Vrijheidsmunt' van V3 ruitergroot van circa 1350
als 'verkocht' aan te treffen, nadat dit al
in december 1998 in een artikel van H.
Jacobi (KPK) in Fryslan en De Beelderiaar
23 (1999) 172-179 was gemeld. Deze
publiciteit biedt mij de mogelijkheid
alsnog op één aspect in te gaan. In zijn
overigens wel doorwrochte artikel stelt
Jacobi: 'Zeker is dat de munten van
Jacob geen vervalsingen zijn'. Maar wat
het dan wel is, onthoudt hij de lezer.
Nu we over een numismatische
encyclopedie beschikken, kunnen we
ons vrij uitgebreid oriënteren over valsemunterij; het begrip 'imitatie' komt
dan onmiddellijk aan de orde. In het
kort is muntvervalsing het bedrieglijk
nabootsen van wettige betaalmiddelen
met het doel deze voor echt uit te
geven. Alles moet echt lijken, maar is
het niet. Bij een imitatie is wat anders
het geval. De afbeeldingen plegen
dezelfde te zijn als op een echt

exemplaar, de omschriften, soms aan
beide zijden, soms slechts aan één zijde,
wijken duidelijk af van die op een echt
stuk. De in de encyclopedie op blz. 1-9
afgebeelde leeuwendaalder van Corregio maakt dit duidelijk. Voor de oppervlakkige beschouwer is het een echte
leeuwendaalder, maar het voorzijdeomschrift MO NO CAM AVS CO CO toont
aan dat we met een imitatie te doen
hebben. Niettemin is het geen bedrieglijke nabootsing. Het verschil is duidelijk zichtbaar.

EEN ONBEKENDE NIJMEEGSE
MUNTSOORT
Op het Gemeente-Archief in Nijmegen
bevindt zich een boek met besluiten
van de magistraat van Nijmegen uit de
jaren 1450 tot 1550. In dat boek (OAN
472) komen verscheidene opdrachten
voor aan de muntmeester van Nijmegen.
Daarin bevindt zich ook nog een los
velletje met een muntopdracht. Het is
niet gedateerd, maar gezien het schrift
moet het ook van omstreeks 1500 zijn.

De tekst op het velletje luidt als volgt:
R EIJKHOUT
'Item dye groeten sullen halden l d.
koeninx
der geseden ic ende iiii op een ons
zwaert

J.R. VOUTE

Ik denk dat we aan het rijtje imitaties de V^ De Vrije Fries,
ruitergroot van Jacobus aurifaber moeten foto: KPK
toevoegen. Daarmee staat deze ruitergroot
naar mijn mening op zijn juiste plaats in
de numismatische hiërarchie, i

Item die twee groeten sullen halden IV^
d. koeninx
der geseden LXXI op een onss zwaert
Item die meyken sullen halden II d. VI
g. koeninx
der geseden LU op een onss zwaert
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zilver

• 'I ' i r ^

N5H«V>>.

•1^:
Item die sees groeten sullen halden Il'A
d. koeninx
der geseden XXXVIII op een onss zwaert'

De afkorting d. betekent denier ofwel
penning. De afkorting g. betekent
grein.
Penning en grein zijn aanduidingen
voor het zilvergehalte. Hoe je daarmee
kunt rekenen, is uiteengezet in
'Opdrachten aan de Nijmeegse
muntmeesters'. Koningszilver is
oorspronkelijk zilver met een gehalte
van 23/24 fijn ofwel 0,9583. Bij de
hierna volgende berekeningen blijven
we alle gehaltes betrekken op dit

koningszilver. Een ons is 1/8 mark en
bedraagt 30,76 gram. Zwaert (zwart)
betekent dat het metaal donker van
kleur is door het grote gehalte aan
koper en het geringe gehalte aan zilver
(wit).
In de opdracht is onder andere
sprake van het munten van een
meyke. Dat woord hebben we tot nu
toe nergens kunnen vinden. Daarom
leek het nuttig de muntteksten eens
door te rekenen. Het zilvergehalte
zou misschien duidelijkheid kunnen
geven over de waarde van deze munt.
We zetten de uitkomsten in een
tabel. Bovendien berekenen we de
'relatieve zilvermassa' van de munten.

nominale
waarde

zilvergehalte

aantal op
een ons

muntmassa
(gram)

zilvermassa
(gram)

zilver massa
(relatief)

1 groot

0,0833

104

0,296

0,0247

0,882

2 groten

0,125

71

0,433

0,0541

1,93

meyke

0,188

52

0,592

0,111

3,96

6 groten

0,208

38

0,809

0,168

6,00
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Daarbij nemen we de grootste munt als
maatstaf en stellen we zijn relatieve zilvermassa niet op 1 maar op 6. Dit laatste gebeurt in verband met de nominale
waarde van 6 groten.
Voor het meyke wordt de berekening
dan:
0,111 X 6 = 3,96
zilver rela. =
0,168

ziet er dus naar uit dat een meyke
4 groten voorstelt. En dat is dan tevens
het antwoord op de vraag die we ons
gesteld hadden.
Van onder naar boven zijn de nominale waarden: 6-4-2-1. De relatieve zilvermassa's benaderen die getallen vrij
aardig, met uitzondering van de munt
van 1 groot. Zijn zilvermassa had in het
ideale geval moeten zijn:

De zilvermassa bepaalt de waarde van
de munt en die massa neemt dan ook
toe tegelijk met de nominale waarde.
Het meyke heeft, praktisch gesproken,
een zilvermassa die 4/6 is van de zilvermassa van de munt van 6 groten. Het

zilvermassa =—^——= 0,0280 gram
6
en zijn relatieve zilvermassa 1,00. De
werkelijke waarden zijn ongeveer 10
procent lager.

Oproep
In 1999 heeft Teylers Stichting een prijsvraag uitgeschreven, waarin gevraagd
wordt een studie op basis van schriftelijke bronnen over het aandeel van
diverse muntsoorten die circuleerden in de Noordelijke Nederlanden vanaf de
late Middeleeuwen tot circa 1800, alsmede waar mogelijk een overzicht van de
koersontwikkeling van deze muntsoorten in dat tijdvak. In plaats van het
genoemde gebied en tijdvak in het geheel te bewerken, kan ook gekozen
worden voor een grondiger behandeling van een deel ervan.
Het antwoord kan bestaan uit:
- een langere studie in de vorm van een voor publicatie gereed geschrift, of
- een aantal pubhcaties, waarvan het merendeel verscheen in de laatste drie
jaren vóór 1 januari 2002 en waarvan de indiener de auteur of een van de
hoofdauteurs is, vergezeld van een voor de prijsvraag geschreven stuk dat
nog niet in druk is verschenen en dat de reeds verschenen publicaties in een
ruimer wetenschappelijk kader plaatst.
De inzending staat open tot 1 januari 2002. Nadere inhchtingen kunnen
schriftelijk worden ingewonnen bij de secretaris van Teylers Tweede Genootschap:
drs. A. Pol, Postbus 11028, 2301 EA Leiden
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Boekbesprekingen

JANJAAP LUIJT F.C.J. KETELAAR Catalogus van de verzameling munten, penningen, eretekens-,
draaginsignes van dr. A.J. Bemolt van
Loghum Slaterus. Laurens Schulman,
Bussum 2000. ISBN 90-74162-05-3,
ing., 128 blz.
Ak en Titia Slaterus brachten in vijftig
jaar een grote collectie historie- en
familiepenningen, draagtekens en dergelijke bij elkaar. Bij testamentaire
beschikking bepaalden zij dat hun verzameling niet als één geheel aan een
museum of instelling nagelaten moest
worden, maar dat die publiekelijk verkocht werd, opdat ook andere verzamelaars aan deze stukken plezier zouden
beleven. Laurens Schulman veilde
najaar 1999 en voorjaar 2000 de numismatische nalatenschap, waarmee aan
deze wens van de erflaters was voldaan.
Het testament bepaalde verder dat
op kosten van de erfgenamen de collectie werd beschreven en uitgegeven. De
catalogus van de verzameling door
F. Ketelaar is de invulling van deze
bepaling. Aan het catalogusgedeelte
gaat een interview met A.J. Bemolt van

HANS VAN DER
VALK

DA\^D HACKETF FISCHER The Great
Wave; Price Revolutions and the Rhythm
of History. Oxford University Press Inc.,
New York 1996, 536 blz., gebonden
editie ca. ƒ 105,- (ISBN 0-1950-5377-X),
paperback ca. ƒ 45,- (ISBN 0-19512121-X).
In The Great Wave geeft David Hackett
Fischer zijn visie op de sociaal
economische geschiedenis die hij in de
loop van tientallen jaren heeft ontwikkeld en waarin hij als onderzoeker en

Loghum Slaterus vooraf dat eerder in
De Beeldenaar (1992) 2-9 werd gepubliceerd. Daarna volgt een thematischchronologisch overzicht van alle stukken die tot de oorspronkelijke collectie
behoorden. In de catalogus is de collectie beschreven aan de hand van de
kavelbeschrijvingen, zoals die voorkwamen in de veilingcatalogi. Helaas is
maar een klein aantal penningen afgebeeld en verwijst de publicatie daarvoor
naar de veilingcatalogi. Om vergelijking
met die veilingcatalogi te vereenvoudigen, is een concordantie opgenomen
die verwijst naar de kavelnummers.
Alle gegevens in deze publicatie zijn
in het verleden al eens eerder verschenen. Doch uit de veilingcatalogi is niet
te achterhalen welke stukken behoorden tot de collectie Bemolt van
Loghum Slaterus. Met deze catalogus is
dat wel mogelijk. De verdienste van dit
boekje is dat het de eerder verschenen
gegevens bundelt en de verzamelaar in
staat stelt stukken uit deze collectie
terug te vinden in de veilingcatalogi.
Veilingcatalogi die nodig zijn om deze
publicatie te illustreren.

docent werkzaam was. Hij beschrijft de
historische ontwikkeling van de
Westerse wereld vanaf 1200 met prijsstijging en geldontwaarding als centrale
thema's. Het boek is daarom ook voor
de geschiedenis van het geld
interessant.
Volgens Fischer wordt de ontwikkeling van de Westerse wereld sinds 1200
gemarkeerd door een aantal golven van
prijsstijging, die na korte of lange tijd
door perioden van prijsstabilisatie werden gevolgd. Een golf van prijsstijging
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ging gewoonlijk gepaard met expansieve groei, terwijl een periode van
prijsstabilisatie door een stagnerende
groei werd gekenmerkt. De eerste golf
viel samen met de economische bloeiperiode van West-Europa in de
dertiende eeuw en de tweede golf met
de ontdekkingsreizen en de vestiging
van de eerste kolonies buiten Europa in
de zestiende eeuw. De derde golf van
ca. 1730 tot ca. 1820 en de vierde golf
vanaf ca. 1900 zijn verbonden aan het
ontstaan van onze huidige geïndustrialiseerde samenleving.
De vier golven vonden plaats in verschillende ontwikkelingsstadia die de
Westerse wereld heeft doorlopen, en
kunnen daardoor niet als een cyclische
beweging door één of ander economisch mechanisme worden beschouwd.
Niettemin tonen zij een aantal overeenkomsten.
De aanloopfase van elke golf gaat
gepaard met een bevolkingstoename als
gevolg van een geboortenoverschot en
optimistische toekomstverwachtingen.
De prijzen gaan omhoog door een grotere vraag naar voedsel en andere basisbehoeften en kunnen later verder blijven stijgen wanneer de welvaart blijft
toenemen. Als de economische groei op
den duur tot stilstand komt, slaat het
optimistische sentiment om in meer
pessimistische verwachtingen. Er worden minder kinderen geboren,
waardoor de vraag naar basisbehoeften
afneemt en de prijsstijging ophoudt.
Langdurige politieke en sociale crisissen
kenmerken doorgaans de overgang naar
een periode van prijsstabilisatie. Deze
fase viel voor de eerste golf samen met
de veertiende eeuw, waarin oorlogen,
hongersnoden en epidemieën Europa
teisterden. Het aantal inwoners nam
dramatisch af. Hele dorpen en soms
zelfs hele landstreken raakten ontvolkt.
Bij de tweede golf vond de overgang
naar stabiele prijzen respectievelijk
plaats tijdens de godsdienstoorlogen tussen ca. 1590 en 1650. De derde golf

deed zich voor tijdens de Napoleontische oorlogen rond 1800. Deze twee
conflicten hadden minder dramatische
gevolgen dan de rampen die Europa in
de veertiende eeuw troffen. Toch raakte
in de meeste Westeuropese landen de
maatschappij ontwricht, wat ondermeer
blijkt uit een toename van de criminaliteit en de geweldpleging.
Tijdens een periode van prijsstabilisatie herstelt de samenleving zich van
de schade die door de voorafgaande
crisissen is ontstaan. Bij het begin is het
welvaartsniveau laag en moet men om
te overleven met weinig genoegen
nemen. Deze omstandigheden zijn
gunstig voor versteviging van de maatschappelijke structuur. Eamiliebanden
worden versterkt en de criminaliteit
neemt af. Als na verloop van tijd de
toekomstverwachtingen weer gunstiger
zijn, kan opnieuw een golf van prijsstijging ontstaan.
De vier golven zijn verschillend in
duur en ondergaan in hun
opeenvolging bepaalde veranderingen.
Een voorbeeld is, dat de prijsstijging
uitgedrukt in procenten per jaar voor
een bepaalde golf groter is dan de
voorafgaande. Fischer zoekt de verklaring voor dit soort veranderingen in de
ontwikkeling van de maatschappij, die
in de loop van de eeuwen steeds complexer is geworden.
Een lezer met een brede geschiedkundige belangstelling vindt in The
Great Wave een interessante beschouwing over de samenhang tussen sociale,
economische, monetaire, financiële en
politieke factoren bij het historisch
proces. Een deel daarvan is op onze tijd
toepasbaar, omdat ook de prijsstijging
in de twintigste eeuw wordt besproken.
Fischer geeft met een grote hoeveelheid grafieken en literatuurverwijzingen
toegang tot cijfermateriaal uit vele landen en tijdperken, en toont daarmee
aan dat de golven met hun maatschappelijke gevolgen internationale
verschijnselen zijn.

DE BEELDEN.UR 2001-3
137

In weerwil van de grote hoeveelheid
internationaal cijfermateriaal oriënteert
Fischer zich hoofdzakelijk op gegevens
uit Engelstalige landen. Zijn beschouwing over de negentiende eeuw gaat
bijna uitsluitend over het Verenigd
Koninkrijk en die over de twintigste
eeuw bijna uitsluitend over de
Verenigde Staten. Hij stelt wel vast dat
in sommige landen en gebieden afwijkingen van de algemene ontwikkeling
bestonden, maar besteedt daar nauwelijks aandacht aan. Daarnaast negeert
hij de grote verschillen in economische
en sociale omstandigheden die tussen
stedehjke en landelijke gebieden
konden bestaan.
Fischer gebruikt bij zijn betoog ook
feiten en bijzonderheden uit ons land,
die hij in sommige gevallen helaas uit

HANS VAN DER GEORGES LE RIDER Antioche de Syrië sous
VALK ^^^ Séleucides. Corpiu des ntonnaies d'or et
d'argent I: de Séleucos I a Antiochos V (c.
300-161). Institut de France, Paris
1999, 260 biz., 27 pi.,
21 X 27 c m , / 1 7 8 , - .
Arthur H o u g h t o n en Georges Le Rider
presenteerden in 1989 een project om
samen een volledige lijst op te stellen
van de gouden en zilveren munten die
de Seleuciden in hun hoofdstad
Antiochië aan de Orontes tussen 300
en 64 v.Chr. sloegen. Georges Le Rider
heeft zijn deel van het project afgesloten met deze franstalige publicatie over
de munten tot en met koning
Antiochos V, uitgegeven onder auspiciën
van l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. H e t is de bedoeling dat het
werk later opnieuw in het Engels gepubliceerd wordt samen met de resultaten
van Arthur H o u g h t o n met betrekking
tot de munten van Demetrios I en
latere koningen.
D e Seleuciden stamden af van Seleukos I Nikator, die na de dood van

hun verband trekt of verkeerd interpreteert. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk, dat Nederland in de zeventiende
en de achttiende eeuw nogal afweek
van de algemene internationale trend.
Onze Gouden Eeuw met groei in
zowel economische zin als o p allerlei
gebieden van culturele uitingen viel
samen met een periode waarin het met
de omringende landen slecht ging. De
prijsstijging van de derde golf was bij
ons gering in vergelijking met andere
Europese landen maar leidde na 1740
wel tot een verarming van een groot
deel van de Nederlanders. Dit neemt
niet weg dat Fischer een bruikbaar
schema biedt, waarmee de historische
ontwikkeling van Westerse landen in
een onderlinge samenhang kan worden
beschreven.

Alexander de Grote in 323 v.Chr. het
bestuur over Babylonië kreeg toegewezen en die van daaruit een rijk
veroverde, dat zich uitstrekte van Turkije in het westen tot Afghanistan in
het oosten. Dit enorme rijk brokkelde
onder zijn opvolgers steeds verder af en
verschrompelde rond 100 v.Chr. tot een
vorstendom, dat niet veel groter was
dan het huidige Syrië en dat in 64
v.Chr. door de Romeinen werd
geannexeerd. De hoofdstad Antiochië
aan de Orontes werd in 300 v.Chr.
gesticht en was een belangrijk centrum
van de Hellenistische cultuur. H e t lag
in het uiterste zuiden van Turkije dicht
bij de tegenwoordige grens met Syrië.
D e munten van de Seleuciden
werden in talrijke plaatsen verspreid
over het rijk geslagen. Zij zijn al
tientallen jaren geleden naar regerende
vorst en muntplaats geïnterpreteerd,
waaraan vooral de naam van Edward T.
Newell is verbonden. D e grote zilveren
tetradrachmen zijn vanwege de fraaie
koningsportretten als verzamelobject
zeer gewild.
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De studie van Georges Le Rider
bestaat uit een inventarisatie van alle
mogelijke voor- en keerzijdestempels
die bij de muntslag zijn gebruikt, en uit
een systematische analyse van de
gewichten. Daarvoor zijn gegevens
gebruikt, ontleend aan gepubliceerde
muntvondsten, openbare verzamelingen
en veilingcatalogi. De toekenning aan
Antiochië wordt gebaseerd op vondstgegevens en stijlvariaties, omdat deze
plaats geen afzonderlijk muntteken
hanteerde. Het is daardoor soms moeilijk vast te stellen of bepaalde munten
uit Antiochië dan wel uit een naburige
muntplaats komen. Dit soort
problemen wordt diepgaand door
Georges Le Rider besproken.
Zolang de resultaten van Arthur
Houghton nog niet klaar voor publicatie zijn, kunnen geen algemene conclusies uit het onderzochte materiaal worden getrokken. Het valt wel op, dat de
voorzijdestempels veel langer dan de
keerzijdestempels in gebruik waren. Dit
komt waarschijnlijk, doordat er op de
keerzijde regelmatig nieuwe monogrammen werden geplaatst voor magi-

straten die de verantwoordelijkheid
voor de muntslag droegen en die
slechts kort in functie waren. De Seleuciden hanteerden naar voorbeeld van
Alexander de Grote de Attische
standaard, wat oorspronkeHjk met een
tetradrachme van 17,2 gram zilver
overeenkwam. Uit de systematische
analyse van de gewichten blijkt, dat in
de derde eeuw v.Chr. het norm-gewicht
van de tetradrachme iets meer dan
17,0 gram was. Onder de regering van
Antiochos IV van 175 tot 164 v.Chr.
werd dit norm-gewicht tot ongeveer
16,7 gram verlaagd. Deze vorst is
onder de bijnaam Epiphanes vooral
bekend vanwege het fanatisme waarmee
hij de oppergod Zeus vereerde, en de
wreedheid waarmee hij godsdienstige
verplichtingen van het joodse volk
onderdrukte.
Een overzicht met stempelvariaties
zoals in het besproken boek biedt de
mogelijkheid om een munt nauwkeuriger te dateren dan het alleen toe te
kennen aan een bepaalde periode. Het
geeft daarnaast ook enig inzicht in de
organisatie van de muntslag.

Mevius Numisbooks International B.V.
OOSTEINDE 97 - 7671 AT VRIEZENVEEN
TEL. 0546 561322 - FAX 31546561 352
MUNTEN: IN- en VERKOOP, TAXATIES, PRIJSLIJSTEN
BOEKEN: UITGEVERIJ, IMPORTEUR van o.a. KRAUSE,
BATTENBERG, OBOL, SEABY, DURST etc.
== Bezoek alleen op afspraak ==
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Verenigingsnieuws
Contributie 2001
Er zijn enkele leden die de contributie
2001 nog moeten betalen. De betaling
wordt graag zo spoedig mogelijk tegemoet gezien in verband met diverse
kosten die de vereniging in het lopende
jaar moet maken. Het kost het secretariaat veel tijd en portokosten wanneer
de betaling niet op tijd plaatsvindt.
Jaarpenning 2001
De jaarpenning 2001 Spinoza ontworpen
door Eric Claus is in bewerking.
Inschrijfpenning 2001
De inschrijfpenning 2001 Nie erblickst
du mich da ivo ich dich sehe ontworpen
door Ted Noten kan tot 1 augustus 2001
besteld worden. Een afbeelding en
informatie staan op blz. 106 dit
nummer.
De penning is voor leden te bestellen
door overmaking van ƒ 180,- (inclusief
verzendkosten) op Postbank nr. 96820
t.n.v. Vereniging voor Penningkunst te
Sleeuwijk, onder vermelding van
'Inschrijfpenning 2001'. Na betaling
ontvangt men een bevestiging. Per
1 augustus 2001 wordt de inschrijftermijn gesloten en kan de penning niet
meer worden besteld. De toezending
vindt waarschijnlijk plaats in de laatste
maanden van het jaar.
Ledendag 2001
De 76ste Algemene Ledenvergadering
en de bijbehorende ledendag worden
op 12 mei 2001 gehouden in Delft. De
leden ontvingen bericht omtrent het
programma.

Tentoonstelling
Tentoonstelling Beelden van formaat
75 jaar Vereniging voor Penningkunst is
van 19 mei tot en met 31 augustus
2001 te zien in Het Nederlands GoudZilver- en Klokkenmuseum, te Schoonhoven (zie onder tentoonstellingen).
Boek
'Handzame sculptuur. De geschiedenis
van de Vereniging voor Penningkunst'
door Louk Tilanus is verkrijgbaar via
de boekhandel. Uitgeverij Waanders
Uitgevers te Zwolle (ISBN 90 400
9265 6 ) / 6 9 , 5 0 .

Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERL/\NDS GENOOTSCHAP
VOOR M U N T - EN PENNINGKUNDE

Secretaris: E.T.E. Cretier
p/a De Nederlandsche Bank nv
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
tel. 020-5242274, fax 0481-350881
e-mail genootschap@hetnet.nl
Postbank 31187 t.n.v. Genootschap,
Amsterdam
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Secretaris (informatie over Udmaatschap,
adreswijzigingen, opzeggingen en
penningbestellingen):
mw M. Kemper-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. 0183-307236, fax 0183-307356
e-mail vpk@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~vpk
Postbank 96820 t.n.v. Vereniging voor
Penningkunst
NIEUWSBRIEF VOOR DE NTJMIS.VUTISCHE
KRINC;EN

Redactie/ secretariaat:Gruttostraat 3
3154CBxMaassluis
tel. 010-5914709
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Tentoonstellingen

ZOMERTENTOONSTELLING
Deze zomer vindt in de tentoonstellingsruimte 'Achter de zuilen' in
Bloemendaal een verkoopexpositie
plaats met penningen en kleinplastiek
van Eric Claus, Frank Letterie, Nynke
Schepers, Jet Schepp en Christl SethHöfner en tekeningen van Hanneke
Franken, Ruud Krul, Anna Metz, Hans
Oltshoorn, Catherine Vexler en Gerrit
de Weerd. Van 8 juh tot en met 19
augustus 2001 in het gemeentehuis van
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158,
Overveen (023-5225655); geopend wo.zo. 13-16 uur. Toegang gratis.
BEELDEN VAN FORMAAT
De tentoonstelling ter gelegenheid van
75 jaar Vereniging voor Penningkunst
laat thematisch de uitgaven van de Vereniging zien. Alle 137 uitgiftes van de
Vereniging voor Penningkunst met
voor- en keerzijde worden getoond,
samen met een ruime selectie van
(klein)sculptuur van beeldhouwers die
een belangrijk aandeel hebben gehad in
de ontwikkeling van de penningkunst
in de afgelopen 75 jaar. In Het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum
wordt de collectie verenigingspenningen
getoond in relatie met de eigen collectie van dit museum. De tentoonstelling
besteedt tevens speciale aandacht aan
de technische aspecten van het penningmaken. Van 19 mei tot en met
31 augustus 2001 in Het Nederlands
Goud-Zilver- en Klokkenmuseum,
Kazerneplein 4, Schoonhoven
(0182-385612); geopend di.-zo. 12-17 uur.

GOUD!
De fascinatie voor goud is van alle tijden. En hoewel het zijn economische
betekenis lijkt te verliezen, behoudt
goud in alle culturen zijn bijzondere
aantrekkingskracht. Eenmaal gedolven
blijft goud steeds in omloop. Via de
smeltkroes keert het telkens terug in
een andere gedaante. De tentoonstelling toont een groot aantal kostbare
voorwerpen uit alle windstreken. Gouden munten, verluchte handschriften en
sieraden, maar ook goud in elektronica
en satellieten. Tot en met 28 oktober
2001 in Het Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 28 te Leiden
(071-5160999); geopend di.-vr. 10-17 uur,
za.-zo. 12-17 uur.
E E N G U L D E N VERLEDEN
Met de invoering van de euro in januari 2002 zal de Nederlandse gulden uit
onze portemonnee verdwijnen. Een
kleine tentoonstelling besteedt aandacht aan de rijke historie van deze
munt. De titel verwijst naar de eerste
guldens die van goud gemaakt werden.
Later werd zilver als muntmateriaal
gebruikt en in 1967 deed de nikkelen
gulden zijn intrede, waar wij nu nog
steeds mee betalen. De diverse gedaanteverwisselingen zijn in de tentoonstelling te zien. Tot en met 11 juni 2001 in
Teylers Museum, Spaarne 16 te
Haarlem (023-5319010); geopend
di.-za. 10-17 uur, zo. 12-17 uur. *
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De Muntslag van de graven van Holland
tot de Bourgondische unificatie in 1434
Tweede, herziene en vermeerderde editie

JJ. Grolle
Deze prestigieuze uitgave van De Nederlandsche Bank betreft een studie over de
muntslag van de graven van Holland tot 1434, het jaar waarin Filips de Goede een
monetaire eenwording voor zijn Bourgondische Nederlanden bewerkstelligde. Naast
beschouwingen over het ontstaan en de vorming van het graafschap Holland, de
afwisselend groeiende en tanende positie van de Hollandse graven en het muntrecht
van deze graven, komen de volgende onderwerpen aan de orde: het muntwezen en de
Hollandse munten, het muntbedrijf en het muntmisdrijf
In een catalogus treft men de Hollandse muntsoorten aan die vanaf ca. 1040 tot 1434
werden geslagen. Tevens zijn de transcripties van 97 Hollandse muntordonnanties, instructies en -tarieven uit die periode opgenomen, met annotaties. Bovendien treft
men een overzicht aan van de belangrijkste muntvondsten en een uitgebreid bronnenoverzicht waarin honderden informatieve citaten uit de toenmalige overheidsadministratie chronologisch zijn gerangschikt. Er zijn uitgebreide registers op persoons- en
plaatsnamen, namen van munten en munt-typen. Het boek is een numismatisch
standaardwerk.
In deze tweede druk zijn gewijzigde opvattingen en belangrijke toevoegingen aan
bronnen en documenten verwerkt. Tevens zijn er munten herplaatst of verwijderd en
zijn er 'nieuwe' munten opgenomen.
J.J. Grolle is conservator van de numismatische verzameling van De Nederlandsche
Bank. Hij schreefeerder diverse boeken over numismatiek.
791 pagina's in drie linnen banden, verpakt in luxe cassette.
Rijk geïllustreerd, met vele illustraties in kleur
Prijs: f275,- tot i juni 2001, daarna f320,iSBN 90-804784-3-1
Distributie: Primavera Pers I Van 't Hoffstraat 33 I 2313 SN Leiden I Telefoon 071 - 5144482 I
Fax 071 - 5144372 I e-mail primavera.deregt@wxs.ni
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Stratumsedijk 47
5611 NC Eindhoven
Tel. 040-2123455
Fax. 040 -2110845

Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

MET BELANGSTELLING ZIEN WIJ UW INZENDINGEN
TEGEMOET VOOR ONZE KOMENDE VEILINGEN!
INTERESSE? MAAK GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN AESPRAAK.
OOK VOOR UW EVENTUELE VERKOOP OP DE WAT LANGERE TERMIJN
IS HET GOED OM U NU ALVAST TE LATEN INFORMEREN.

Coins and Medals
Twee maal per jaar Internationale

A. G. van der Dussen b.v.
POSTBUS 728 6200 AS MAASTRICHT.
TEL: 043-3215119
FAX: 043 - 3216014
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Muntenveiling

.^^s:r^

<m> JEAN ELSEN n.v.
Antieke, middeleeuwse en moderne munten
Jaarlijks houden wij 4 veilingen. Tevens verzenden wij regelmatig
lijsten met munten aan vaste prijzen

Veiling 66:
Veiling 61:
Veiling 68:

16 juni 2001
15 september 2001
8 december 2001

Tervurenlaan 65
Tel.: +32-2-734.63.56

België - 1040 Brussel
Fax: +32-2-735.77.78
Website: http://www.elsen.be
E-mail: numismatique@elsen.be
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MuntfiandeC Verscdoor
^especiaCiseerdin de betere %vaCiteiten van:
Jfistorie- en TamiCiepenningen in ziCver en goud
(ProvinciaCe- en %pninkrij^munten
VOC + ^Hedertands-Indië
WereCdmunten

1615. PRINSMAURITS VANORANJE-NASSAU. Door A. Rottermont
Vz. Geharnast borstbeeld van voren met tweeregelig omschrift:
ft MAVRITIVS ft AVR ft PRINC ft COM ft NASS ft ET.MV.MAR.VE.FL.EQ.OR.
PERISCELIDIS; het geheel binnen een bladerkrans. Gedateerd onder de armafsnede.
Kz. Gekroond prinselijk cartouchevormig wapenschild met de orde van de Kouseband met motto:
HONY ft SOIT ft QVI ft MAL ft Y ft PENSE
op een geornamenteerd veld binnen een bladerkrans. vL.n,87; JMP 1955 pl.6.2.;
Zilver ovaal 54 x44 mm: gegoten:gewicht 45.34 gram: draagoog verwijderd.
POSTBUS 5803 - 3290 AC STRIJEN
TEL: (078) 674 17 19 - FAX: (078) 674 44 24
info@verschoor. com
h ttp ://www. verschoor, com

De Nederlandsche Muntenveiling

OVERWEEGT U
u w VERZAMELING
TE VERKOPEN?
Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betaling
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.
Tel.
0294 - 43 30 20
Fax.
0294 - 43 30 55

De Nederlandsche Muntenveiling
Leeuwenveldseweg 14
1382 LX Weesp
Gediplomeerd veilinghouder en taxateur

Internet:
\AfWV\/alll1f1Valll
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Laurens ScfiuCman b,v
numismaat — gediplomeerd veiiingkouder — Beëdigd ta?(ateur
'Bnnktaan 84a' 1404 QM "Bussum

MUNTEN & PENNINGEN &
PAPIERGELD
Door onze gedegen kennis, opgebouwd door
vier generaties in 120 jaar, zijn wij als geen
ander in staat u te adviseren bij de
opbouw van uw verzameling.

KWALITEIT & GARANTIE
Alle door ons verkochte stukken
garanderen wij op echtheid, kwaliteit
en juiste toeschrijving. Daarom zijn
wij wereldwijd een begrip!

VEILINGEN & VOORRAAD
Twee keer per jaar vindt onze grote
internationale veiling plaats. Beroemd
niet alleen voor aankoop of verkoop van
munten maar ook als gezellig trefpunt
van mede-verzamelaars. Onze grote eigen
voorraad is overigens ook de moeite van
het doorsnuffelen waard.

TAXATIES & VERZEKERINGEN
Wij zijn beëdigd taxateur ten behoeve van verzekering,
aankoop, verkoop, successieaangifte of verdeling.

Ic

Geopend: dinsdag - vrijdag
I0~J6 uur op afspraak
tel. 035-6916632 -fax 035-6910878
e-mail: l.schidnian@wor!donline.id
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Redactioneel
contemporain paskwil uit 1702. Gerard
JANJAAP LUIJT Dit jaar vierde de Universiteit van
Jaspers
vond daarover een Beklag-Liet
Utrecht een lustrum, maar 75 jaar
en onderwierp dit burleske geschrift
geleden gebeurde dat ook. Een groep
aan een analyse. Speciale aandacht
studenten deed onderzoek naar een
besteedt K.F. Kerrebijn aan een
penning die Rietveld bij die gelegenzilveren gegraveerde penning uit de tijd
heid maakte en doen daarvan verslag.
Stefan Gropp promoveerde onlangs op van Willem van Oranje. Een periode
waarin sommigen zeiden liever 'Turks'
de stedelijke muntslag van Deventer
en Nijmegen. Zijn onderzoek en bevin- dan 'paaps' te willen zijn. De Stichting
Vrienden van Het Nederlands Muntdingen stelde hij ook op schrift voor
museum verwierf drie ontwerptekeninDe Beeldenaar. In 1945 verbaasde
gen die Wienecke maakte voor nieuw
L.M.J. Boegheim zich over de bankbiljetten waarmee een Canadese soldaat muntgeld in 1941. Deze ontwerpen
met een korte uitleg op pagina 176. De
hem betaalde toen hij zijn postzegelvaste rubrieken sluiten dit nummer af.
verzameling verkocht. Over de elkaar
opvolgende bankbiljetten en de
Ik wens iedereen weer veel
bijbehorende geldsanering meer vanaf
leesplezier toe en hoop na de vakantie
pagina 161. Een totaal andere
een hoop kopij op de deurmat aan te
geldsanering komt ter sprake in een
treffen. .

Bij d e v o o r p l a a t
Geslagen Ambassadeursperming (1691)
door D . of J. Drappentier.
Tweede type volgens de resolutie van de S t a t e n - G e n e r a a l van 29
o k t o b e r 1691. ( i e s l a g e n te D o r d r e c h t en vanaf 1704 te 's-Gravenhage. Leverancier J o h a n n e s van der H o e c k e . 'Mr. G o u t s m i t h van
haer H o o g h M o g e n d e ' .
V z . G e k r o o n d wapenschild van de Generaliteit m e t twee
g e k r o o n d e leeuwen als schildhouders. Omschrift: CONCORDIA RE.S
RARV.-Ï CRliSCLNI'. * ;
Kz. G e k r o o n d e wapenschilden van de zeven provincies d o o r linten
v e r b o n d e n . Omschrift: DISCORDIA .VL\.XI.M,K UIL.XBL'NTUR. *
j.MR 1936; blz..32 e.v.; PI.1.3, goud 0 60 m m . ; 88,07 gram.
D i t type is geslagen tussen 1692 e n 1710. D e stempels zijn in
1704 vernieuwd d o o r J. D r a p p e n t i e r , in welk jaar J. van der H o e c k e
ook een medaillepers leverde aan de Staten-Cieneraal. Vanaf dat
jaar werd de ambassadeurspenning geslagen te 's-Gravenhage.
D e spreuk C O N C O R D I A RES R\RV./E c:RESCLtNT, DISCORDIA .\IA,\I.\I.H DILABLINTUR ( D o o r e e n d r a c h t groeien kleine
zaken, d o o r tweedracht raken de grootste in verval) is ontleend aan D e bello l u g u r t h i n e (Over de o o r l o g tegen
l u g u r t h a ) van Sallustius. l u g u r t h a was de k o n i n g van N u m i d i ë (118-105 v.Chr.) die d o o r Marius werd verslagen
en in R o m e in 104 v.Chr. in gevangenschap stierf. D e zinsnede staat in een passage waarin lugurtha als opvolger
van zijn vader w o r d t aangewezen. Lit. D e o o r l o g m e t l u g u r t h a (vertaling en inleiding J.B.W. Polak; . \ m s t e r d a m
1963/1993), biz. 28; W a p e n s van de N e d e r l a n d e n , d o o r I L de Vries; A m s t e r d a m 1995, biz. 32.
Foto aangeboden d o o r M u n t h a n d e l Verschoor.
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Rietvelds Horemheb
De stijl van een lustrumpenning
De Universiteit Utrecht kent een lange
traditie van lustrumfeesten. Deze feesten
werden tot ver in de twintigste eeuw
opgeluisterd met optochten en spelen,
georganiseerd door het Utrechts
Studenten Corps (usc). In 1926 was
het Oude Egypte het thema van die
festiviteiten.
Vele ondernemers, kunstenaars en
buurtverenigingen haakten in op de
feeststemming tijdens de lustrumvieringen. Er werden herinneringsgeschenken ontworpen en te koop
aangeboden: penningen, plaketten en
speldjes. Het was gebruikelijk dat bij
elk lustrum een officiële lustrumpenning
verscheen. In 1926 waren twee officiële
uitgiften vervaardigd bij N\' Zilverfabriek
Voorschoten van Carel J.A. Begeer. De
ene was naar een ontwerp van USC-hd
C.G. van Leeuwen en de andere van
penningkunstenaar C.J. van der Hoef.
Naast deze twee ontwerpers liet ook de
Utrechtse kunstenaar Gerrit Riet\'eld
zich inspireren tot het ontwerpen van
een bijzondere penning ter gelegenheid
van het lustrum.

Lustrumvieringen
De traditie van lustrumvieringen gaat
terug tot de beginperiode van de
Universiteit, nu 365 jaar geleden. De
vieringen ontwikkelden zich tot een
gebeurtenis waar de hele stad voor uitliep. Vanaf het midden van de achttiende eeuw werd de maskerade het
hoogtepunt van de lustrumvieringen.
Wat begon als een ludiek optochtje van
een paar studenten in 1736, zou
uitgroeien tot een prestigieuze stoet
van honderden studenten in compleet
kostuum. De onderwerpen varieerden
van helden uit de vaderlandse geschiedenis tot bijvoorbeeld een satire op de
overheersing van de Fransen in 1819.
Vanaf 1848 kwam de organisatie
ervan in handen van het corps. De maskerade groeide in de negentiende eeuw
uit tot een zeer grote en dure optocht
waarbij uiterlijk vertoon en prestige
belangrijk waren. Zo betaalde iedere
deelnemer zijn eigen kostuum. De kosten hiervan konden oplopen tot een
bedrag waarvan in die tijd een huis kon
worden gekocht. De hoofdrolspeler
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WERKGROEP
CULTUUREDUCATIE
TENTOONSTELLEN
UNIVERSITEIT
UTRECHT

C.J. van dei- Hoef,
Lustrum Ichnaton
Horemheb, 1926.
hrons, 98 mm / 60 ?/mt.

Voor de maskerade van
1926 werde?l zelfs olifanten geïmporteerd.
De foto is genomen
voor het stadhuis.

Voor het openluchtspel
^Ichnaton' werd een
Egyptische tempel
nagebouwd.

te voeren, opdat enerzijds het contact
met de burgerij 'zoo nauw mogelijk'
zou zijn (de maskerade), en anderzijds
de 'geestelijke waarde, de gedachte en
de ideeën van het geheel zo helder
mogelijk uitgedragen zouden worden'
(het openluchtspel). Het thema werd
door middel van een prijsvraag bepaald.
Uit zes inzendingen koos de lustrumcommissie van het use voor een onderwerp uit de Egyptische geschiedenis.
Het motto van het lustrumspel
luidde, verwijzend naar de karakterisering van de twee hoofdrolspelers, 'Held
moest verplicht een receptie geven,
en Heilige'. Ichnaton was de farao die
waardoor deelname alleen voor een
het Egyptische veelgodendom met
student van goede komaf mogelijk was.
oppergod Amon verbood en de zonneDe famihes van de studenten werden
god Aton tot zijn oppergod verhief.
dan ook geacht hun nazaten financieel
te steunen. Aan het einde van de negen- Overal liet hij afbeeldingen van Amon
tiende eeuw kwam er daarom kritiek; de verwijderen en hij veranderde zijn
echte naam, Amenhotep, in Ich-n-Aton.
maskerades waren te duur, te elitair en
Meer
priester dan heerser verwaarbovenal 'onvoldoende uiting van creatiloosde
hij zijn imperium dat op
viteit'. Als reactie op deze kritiek werd
sommige
plaatsen bedreigd werd door
vanaf 1896 in plaats van een maskerade
nomadische
stammen. Dat veranderde
een openluchtspel opgevoerd, zodat er
toen
Horemheb,
de daadkrachtige
meer inhoud aan het thema kon worden
volksheld,
op
politiek
gebied orde op
gegeven. Later wisselden maskerades
zaken
probeerde
te
stellen.
Zo bracht
en openluchtspelen elkaar af.
hij de provincie Palestina bijvoorbeeld
weer onder Egyptisch gezag. Later
Het lustrum van 1926
werd Horemheb één van de farao's van
In 1926 werd het lustrum op bijzondere
de negentiende dynastie.
wijze gevierd. Men koos ervoor zowel
een maskerade als een openluchtspel op
Openluchtspel en maskerade
De voorzitter van de lustrumcommissie, Graadt van Roggen, schreef het
toneelstuk voor het openluchtspel.
Zowel daarin als in de maskerade werd
de machtsstrijd tussen farao Ichnaton
en volksheld Horemheb verbeeld. Ontwerpers, kunstenaars, huisvrouwen en
studenten vervaardigden kostuums,
wapentuig, sieraden, waaiers, draagstoelen en wagens, waarbij ook veel
huisvlijt te pas kwam. Medewerking
van de bevolking was een voorwaarde
om de stad te kunnen omtoveren in een
stukje Egypte.
In de nacht van dinsdag 29 juni op
woensdag 30 juni bereikte het lustrum
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zijn eerste hoogtepunt. In de avond
werd het grote openluchtspel
'Ichnaton' voor het eerst opgevoerd.
Voor het spel was een reusachtig decor
ontworpen en werden de modernste
technieken, waaronder een 'speakerinstallatie' ingezet. Na de opvoering
werd midden in de nacht de maskerade
gehouden. Deze stelde voor 'den stoet
van de gezanten der Aziatische vazallen
en bondgenoten van Egypte en die van
Kreta, welke door den hoogen ambtenaar en generaal Horemheb geleid,
door de residentie van Ichnaton
trekken, omstuwd door het Egyptische
volk en het leger.' In de optocht liepen
meer dan 350 mensen mee en er waren
strijd wagens, paarden en zelfs olifanten
te zien.

vierkante penning, ontworpen door de
beroemde kunstenaar Gerrit Rietveld.
De vierkante vorm van de penning past
in het beeld dat de meeste mensen van
Rietvelds werk hebben. De vorm van
de penning doorbreekt de traditie van
ronde penningen en past bij 'de Stijl'.
Mogelijk heeft Rietveld de vorm afgeleid van het karakter van Horemheb
die een daadkrachtig, rechtlijnig en volhardend man was.
De beroemde rood-blauwe stoel en
het Rietveld-Schröderhuis hebben het
beeld van Rietvelds werk voorgoed
bepaald als kunst met een rechtlijnig en
abstract karakter, en zijn naam verbonden met het Nederlands kunsttijdschrift
De Stijl. Rondom dit tijdschrift, in 1917
opgericht door onder andere Theo van

In het openluchtspel en de maskerade
vormde het volk, aarzelend welke zijde
te kiezen in het machtsspel tussen Ichnaton en Horemheb, de werkelijke spil.
De keuze voor het thema werd in een
'Inleiding tot de lustrumfeesten' in
hoogdravende woorden toegelicht. De
lustrumcommissie meende dat het
onderwerp aansloot bij de huidige tijd
en de gevoelens van het publiek. Ook
nu heerste er dezelfde twijfel tussen
gevoel en geweld, tussen dichter en
triomfator. De keuze schoot sommige
critici enigszins in het verkeerde keelgat door de 'fascisterige problematiek'
die volgens hen aan de orde werd
gesteld. Ook de vergelijking tussen de
Italiaanse fascistenleider Mussolini en
Horemheb, en het feit dat Horemheb
bedenkelijk veel als de triomfator werd
afgeschilderd, kon niet op veel
goedkeuring rekenen.
Het spektakel werd op verschillende
manieren vastgelegd. De kranten stonden bijvoorbeeld vol met artikelen en
foto's van het openluchtspel, de maskerade en de stad.
Rietvelds Horemheb
Onder de herinneringsgeschenken die
werden vervaardigd bevond zich een

Geirit Rietveld,
Horemheb, 1926.
brons, 60 x 60 mm.
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Doesburg, ontstond een kunstenaarsgroep met gedeelde opvattingen over
kunst. Zij streefden in hun werk niet
langer naar individuele expressie, maar
vonden dat kunst bovenal een
universeel karakter moest uitstralen.
Dit probeerden ze te realiseren door
het gebruik van primaire kleuren, vlakverdelingen en rechte lijnen. De groep
bestond uit schilders, schrijvers,
ontwerpers en architecten, waaronder
Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld.
Over de Stijl zei Rietveld later dat die
als een periode in zijn werk beschouwd
moest worden.

De penning werd geslagen bij de
Stichtsche Fabriek van Zilverwerken
te Utrecht van Cornells L.J. Begeer.
Rietveld werkte vaker voor Cornells
Begeer. Zo ontwierp hij de nieuwe
gevel voor Begeers winkel aan het
Oudkerkhof (tegenwoordig kantoor
van de NBBS).
Het portret op de penning is dat van
jonkheer Loudon, die de rol van
Horemheb vertolkte. Rietveld heeft
zich bij het ontwerpen van de penning
laten inspireren door de Egyptische
kunst. Daarin worden figuren met ogen
en schouders en face afgebeeld en met
heupen, benen en gezicht en profile.
Opvallend is de natuurlijke gezichtsuitdrukking op de penning. Dit kan te
maken hebben met het feit dat de
hoofdrolspeler wilde dat Rietveld zijn
portret zo werkelijkheidsgetrouw
mogelijk maakte. Een mogelijke
andere, en leukere, verklaring staat
meer in verband met het thema.
Tijdens de heerschappij van Ichnaton
veranderde, naast de godsdienst, ook de
kunst. Ze werd vrijer en de afgebeelde
figuren kregen meer persoonlijkheid.
Wellicht was Rietveld bekend met die
omslag en heeft hij geprobeerd de penning zoveel mogelijk in de context van
die tijd te plaatsen.
Tijdens de lustrumviering herrees in
de stad Utrecht een stukje Egypte waar
de geschiedenis zich herhaalde en
waaraan Rietvelds penning extra vorm
gaf Rietveld vond inspiratie in de
Egyptische kunst en behield tegelijkertijd zijn eigen stijl en idee. De combinatie van een grootse lustrumviering en
een bijzondere kunstenaar bracht een
unieke penning voort.
NASc;HRiFr

Vorig jaar schreef de Werkgroep Cultuureducatie
Tentoonstellen van de Universiteit Utrecht dit
artikel bij een presentatie van Rietvelds penning
in het Universiteitsmuseum Utrecht. Judith
Amsenga, Kim van Nuss, Edwin van der Veldt,
Xander van Eek, Jeroen Jekei, Jaap Oosthof, Erik
Plomp en André van Schie waren bij dit project
betrokken.

DE BEELDENAAR 2001-4
150

Penningkunst in
zilverstad Schoonhoven
Het is alweer geruime tijd geleden 1990 - dat ik mij bij een bezoek aan het
Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum geruisloos maar nieuwsgierig
aansloot bij een groep jongeren die een
rondleiding volgde in de tentoonstellingsruimte, waar toen de interessante expositie Penningkunst in kort bestek plaats
vond. Die tentoonstelling gaf een
beknopt overzicht van de penningkunst
van de vijftiende eeuw tot heden. Mijn
nieuwsgierigheid werd toen gewekt
door het verhaal van de begeleider van
die groep. Het bleek de eerste kennismaking te zijn met Ger Boonstra, hoofd
presentatie van het museum. Hij gaf een
groep studenten van de Vakschool voor
Edelsmeden en Uurwerktechniek informatie over penningen. Ik vond het een
goed verhaal, waarschijnlijk ook omdat
het grotendeels overeen kwam met mijn
visie op penningen en penningkunst.
Nog steeds besteedt het museum
met regelmaat aandacht aan penningen
en penningkunst. Het heeft mede daardoor een educatieve taak met name in
de richting van de opleiding aan de
Vakschool. Het meest recent trok een
expositie naar aanleiding van het
Eidemcongres in 1998 de aandacht. Er
werden naast experimentele penningen
van Vakschoolstudenten, onder andere
in zilver uitgevoerde beeldhouwerspenningen getoond. Na Eindhoven en
Eelde (Gr) staan de panelen van de
expositie Beelden van Formaat met alle
penningen (van 1925 tot 2000) van de
jubilerende Vereniging voor Penningkunst nu in Schoonhoven. Voor mij een
goede reden om zo'n tien jaar na de
eerste (anonieme) kennismaking met
Ger Boonstra en Schoonhoven de
zilverstad weer eens te bezoeken.

Boonstra, die naast hoofd presentatie
en beheerder van de penningcollectie
ook docent beeldhouwen en ruimtelijk
vormen is in Dordrecht, leidt mij door
de expositie.
Het geëxposeerde werk rondom de
penningpanelen bestaat uit een selectie
van penningen uit de collectie Begeer,
inclusief halffabrikaten, een presentatie
van het meest recente penningproject
van de Vakschool en Nederlandse zilveren penningen uit museum Het
Sterckshof te Antwerpen. Boonstra's
korte toelichting is vooral een positief
betoog voor de penningkunst zoals die
nu en in het verleden in Schoonhoven
wordt en werd beoefend. Met
genoegen constateert hij dat de
Schoonhovense penningkunst eindelijk
meer erkenning ondervindt en noemt
daarvan voorbeelden met name aan de
hand van de ontwerpen van een
penningproject uit 1998 die deel
uitmaakten van de Nederlandse inzending voor de Eidem 2000 te Weimar.
Naast beroeps- of fabrieksmedailleurs
en beeldhouwers vormen edelsmeden
een derde groep die zich voor penningen interesseert. Die groep krijgt de
laatste jaren steeds meer aandacht. Een
tendens die al eerder is gesignaleerd.
De betrokkenheid bij penningen door
edelsmeden dateert al van veel vroeger
tijd; beroemd zijn de sier- of pronkpenningen uit de zeventiende eeuw. Uit
het begin van de vorige eeuw is het
werk van E. Voet jr. bekend. Met enige
trots wijst Boonstra op de museumcollectie ontwerptekeningen van deze
Haarlemse zilversmid en graveur.
Het museum heeft ook een deel van
de bedrijfscollectie van de Koninklijke
Begeer, bestaande uit vele penningen
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en halffabrikaten, in langdurig bruikleen. Daarbij worden uiteraard de
namen van Anton en Carel Begeer
genoemd en ook het werk van Chris
van der Hoef. Zowel Begeer als
Schoonhoven speelden niet alleen in
het verleden een belangrijke rol in de
penningkunst. De recente - door Geer
Steyn ontworpen - zilveren jubileumpenning van de Vereniging voor
Penningkunst werd in Schoonhoven
gegoten en de jubileumpenning door
Christien Nijland werd bij Begeer
geslagen.
Het museum
Het Nederlands Goud-, Zilver- en
Klokkenmuseum is in 1953 ontstaan uit
de samenvoeging van het Museum en
Archief van Tijdmeetkunde en Het
Nederlands Waarborgmuseum. Sinds
1978 is het museum gevestigd te
Schoonhoven in de voormalige Havenkazerne, die dateert uit de negentiende
eeuw.
Binnen de grote collectie verschillende gouden en zilveren voorwerpen
nemen de numismatische stukken een
aparte plaats in. Daartoe behoren behalve het genoemde bruikleen van de
collectie van de Koninklijke Begeer ook vele gereedschappen voor de
vervaardiging van met name penningen.
Het beleid van het museum is wat
penningen betreft met name gericht op

penningontwerpen uitgevoerd in edelmetaal.
Boonstra benadrukt de band die het
museum heeft met de Vakschool voor
Edelsmeden en Uurwerktechniek. De
Vakschool leidt op tot goudsmid,
zilversmid, juwelier, graveur of uurwerkmaker. Het is in ons land de onderwijsinstelling met de belangrijkste opleidingen op deze vakgebieden. In de huidige
opleiding wordt veel aandacht besteed
aan het ambachtelijk vakmanschap,
maar ook vormgeving komt ruim aan
bod. Binnen de Vakschool is een grote
kennis en vaardigheid aanwezig om op
zeer specifieke wijze penningen te vervaardigen. Het penningontwerpen en
de uitvoering daarvan hebben er een
vaste plaats gekregen en zijn als extra
dimensie aan de studiestof toegevoegd.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven op penninggebied
door de Vakschool en het museum tot
uitwerking gekomen.
Penningen uit Schoonhoven
Tot de meest recente 'Vakschoolpenningen' hoort een ontwerp van
Marion Fideler (21 jaar, vierdejaars
student). Zij was de winnaar van de
penningontwerpwedstrijd 'Penning
2000', die de school vorig jaar organiseerde. De opdracht luidde het vervaardigen van een model in was voor een
penning voor verdienstelijkheid voor
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het Nederlands Goud-, Zilver- en
Klokkenmuseum. Het winnend
ontwerp werd aangewezen door een
jury bestaande uit Andri Mink en Louis
Hankart (docenten van de Vakschool)
en Ger Boonstra (namens het
museum).
Het ontwerp van de penning is gebaseerd op het trekijzer. Dat is een metalen ijzeren plaat met zich vernauwende
openingen die wordt gebruikt om draden (van zilver) van verschillende dikte
te vervaardigen. Een dikkere zilveren
draad wordt door het trekijzer, dat
onderdeel is van een zogenaamde trekbank, getrokken om zo draden van de
gewenste dikte te verkrijgen, die dan
bruikbaar zijn voor verdere verwerking.
Een oude trekbank en trekijzers zijn te
zien in het museum. De penning heeft
net als het trekijzer doorboringen.
Door middel van wat grotere, taps toelopende openingen zijn op de ene zijde
van de penning de letters AU (aurum,
goud) en op de ander zijde de letters
AG (argentum, zilver) aangebracht.
Twaalf op regelmatige afstand
aangebrachte boringen in de rand duiden op het aspect uurwerk of tijd. Deze
drie elementen duiden samen op de
naam van het museum. Het via de
computer ontworpen model werd 'uitgeplot' in was en bij een gespecialiseerde gieter in zilver van gehalte
925/1000 gegoten - volgens de 'verlorenwasmethode' - op het formaat van
55 mm doorsnee, vervolgens gekretst
en afgewerkt, waarbij de zijkant (rand)
licht is gepolijst. In december van het
vorig jaar werd de winnende penning,
waarbij één exemplaar in verguld zilver,
uitgereikt aan een aantal vrijwilligers
van het museum, als blijk van dank
voor hun gewaardeerde inzet en medewerking.

Daarvan werd Louis Hankarts penning
Forms creating space aangekocht door
het museum. Het ontwerp werd
afgebeeld en toegelicht in De Beeldenaar
24 (2000) 140.
De tentoonstelling Handzame Sculptuur toont de ontwerpen van het
Penningproject 2001; een project georganiseerd door de Vakschool en het
museum en de Rabobank
Schoonhoven. De verrassende resultaten van dit project vormen voor iedere
penningliefhebber een reden om
(opnieuw) een bezoek te brengen aan
het Nederlands Goud-, Zilver- en
Klokkenmuseum in Schoonhoven. En
wie weet, raakt men daarbij verzeild bij
een rondleiding door Ger Boonstra.
Beelden van formaat, tot met 30 september 2001 in Het Nederlands Goud-,
Zilver- en Klokkenmuseum, Kazerneplein 4, Schoonhoven (0182-385612);
geopend di.-zo. 12-17 uur.
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Van de Nederlandse selectie en
inzending voor de Fidem 2000 te
Weimar (D) maakten vier ontwerpen
uit een samenwerkingsproject tussen
het museum en de Vakschool deel uit.
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Tussen Brussel en het Duitse Rijk
De stedelijke muntslag van Deventer en Nijmegen
Voor mijn dissertatie deed ik een
vergelijkend onderzoek naar de geschiedenis en organisatie van de stedelijke
Munten te Deventer en Nijmegen vanaf
het einde van de vijftiende eeuw tot aan
de integratie in de Republiek der
Verenigde Provinciën. Daarbij stond de
vraag centraal in hoeverre de steden
hun onafhankelijke muntslag tegenover
de opeenvolgende landsheren en het
Duitse Rijk wisten te verdedigen.
Behalve aan dit aspect van staatsvorming besteedde ik aandacht aan de
institutionele geschiedenis van de twee
muntplaatsen en in het bijzonder aan de
verhouding van de muntmeester en
waardijn tot de stedelijke magistraat, de
organisatie van de twee munthuizen en
de opbrengst van de Munt. De studie
besloeg de periode vanaf de inlijving
van de steden in het Habsburgs-Nederlands machtsgebied tot de herovering
door prins Maurits in 1591, waarmee de
Habsburgse heerschappij te Deventer
en Nijmegen voorgoed eindigde.
Rijksmunten
In de Nederlanden beschikte naast de
landsheren ook een aantal kleinere
adellijke heren en steden over een
eigen onafhankelijke muntslag. Deze
grondden hun muntrecht meestal op
privileges die ze in vroeger tijden van
Duitse keizers of koningen hadden ontvangen. Steden die aanspraak maakten
op een dergelijk privilege waren
Deventer, Kampen, Zwolle, Groningen,
Nijmegen en Zutphen. Deze muntplaatsen werden, wegens de herkomst
van het stedelijk muntprivilege, ook wel
'rijksmunten' genoemd.
Deventer en Nijmegen waren de
enige plaatsen van de genoemde 'rijks-

munten', waar tussen het midden van
de vijftiende en het einde van de
zestiende eeuw nagenoeg onafgebroken
munten werden geslagen. De steden
Deventer en Nijmegen begonnen met
de eigen onafhankelijke muntslag zonder door hun landsheer daartoe
gemachtigd te zijn. Hoewel de stedelijke
muntslag een niet te onderschatten
concurrentie voor de landsheerlijke
muntslag betekende, reageerden noch
de bisschop van Utrecht, noch de hertog van Gelre op dit eigenmachtig
handelen. Een verklaring hiervoor is
dat de landsheren in die tijd de steun
van de invloedrijke steden in hun
gebied niet konden missen.
Toen Deventer in 1528 en Nijmegen
in 1543 in Habsburgs-Nederlands bezit
overgingen, veranderde de situatie volledig. De Brusselse regering begon,
vrijwel direct nadat ze het bewind in
Overijssel en Gelre had overgenomen,
met de bestrijding van de stedelijke
munthuizen in de nieuw verworven
gebieden. Doel was de onafhankelijke
muntslag te beëindigen of de landsheerlijke normen over te laten nemen.
De Overijsselse steden Deventer,
Kampen en Zwolle, die vanaf 1534
gezamenlijk te Deventer munten sloegen, verklaarden zich in beginsel wel
bereid aan de wensen van de Brusselse
regering tegemoet te komen en deze
een zekere invloed op de stedelijke
muntslag toe te staan. De onderhandelingen met de Habsburgs-Nederlandse
overheid liepen echter op niets uit,
omdat uiteindelijk steeds een van de
drie steden weigerde met het eenmaal
bereikte akkoord in te stemmen.
Nijmegen daarentegen was nooit
bereid zijn munten aan die van de
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centrale overheid aan te passen of zijn
Munt onder de controle van de Generaalmeesters van de Munt te plaatsen.
De Nijmeegse magistraat wees steeds
op de stedelijke privileges, die de
verschillende Duitse keizers en koningen hadden verleend. Op grond van
deze privileges ontzegde hij de
Brusselse regering dan ook de bevoegdheid de stad op het gebied van de
muntslag enige voorschriften te maken.
Verbodsbepalingen
De Habsburgs-Nederlandse overheid
moest rond 1555 inzien, dat verdere
onderhandelingen op dit gebied weinig
kans op succes boden. Men besloot
daarom scherper op te treden en
trachtte door middel van algemene
verbodsbepalingen in de vorm van
muntordonnanties een einde aan de
ongewenste diversiteit op het gebied
van de muntslag te maken. Omdat deze
muntplakkaten, - vooral die waarin alle
daalders in de Habsburgse Nederlanden
werden verboden -, een negatief effect
hadden op de stedelijke handel met de
naburige gebieden van het Duitse Rijk,
protesteerden de steden onmiddellijk
na bekendwording hier fel tegen. De
reacties van Deventer, Kampen, Zwolle
en Nijmegen vertonen daarbij een
grote mate van overeenstemming. In de
eerste plaats weigerde men publicatie
van de betreffende plakkaten, omdat ze
in strijd waren met het stedelijk muntrecht en andere oude privileges. Bovendien beweerden de steden dat hun
munten steeds volgens de in het Duitse
Rijk geldende normen waren geslagen,
wat men zou kunnen bewijzen als dat
nodig was. Toen de Brusselse regering
daartegen inbracht, dat men zich zeker
niet aan de meest recente 'Reichsmünzordnung' hield, beloofden de steden dit
te zullen doen, zo gauw deze overal
binnen het Duitse Rijk opgevolgd
werd.
Een ander belangrijk argument was
de grote financiële schade die de

inwoners van de steden zouden lijden
als de overheid de publicatie van de
omstreden plakkaten afdwong. Ze
wezen er in dit verband met nadruk op,
dat hun burgers, op grond van de
ligging van de steden aan de grenzen
met het Rijk, door de verbodsbepalingen harder werden getroffen dan die
van de overige Habsburgs-Nederlandse
provinciën. Daarmee wilde men de
Brusselse regering natuurlijk ook
duidelijk maken, dat een, door de
muntplakkaten veroorzaakte, teruggang
van de stedelijke welvaart automatisch
toekomstige landsheerlijke beden negatief zou beïnvloeden. Men wist dus
altijd wel een argument te bedenken,
waarom het beter was de plakkaten
binnen de steden niet af te kondigen.
Nijmegen zoekt samenwerking
In het kader van de bestrijding van de
landsheerlijke ordonnanties poogde de
Nijmeegse magistraat bovendien meer
dan eens tot een samenwerking met de
steden Deventer, Kampen en Zwolle te
komen. Het doel was een gezamenlijk
standpunt tegenover de HabsburgsNederlandse overheid in te nemen.
Hoewel de Overijsselse steden op deze
aanvragen steeds uiterst beleefd
reageerden en hun standpunt meedeelden, waren ze in een verdergaande
samenwerking nooit geïnteresseerd. De
drie steden wilden zelfs elk contact tussen de twee munthuizen of hun medewerkers beletten. Zo verboden ze
bijvoorbeeld hun muntmeester
Balthasar Wyntgens en zijn echtgenote
Anna elke vorm van contact met de
stedelijke muntmeester of diens
familieleden te Nijmegen. Daarbij moet

DE BEELDEKMR 2001-4
155

Stuiver, Nijjuegeyi, z.j.,
zilver, 26 mm.
foto: H.\'M

men bedenken, dat Anna een dochter
van de Nijmeegse muntmeester Jaspar
Vlemminck was.
De Nijmeegse magistraat daarentegen was sterk in een samenwerking
met andere muntheren geïnteresseerd.
Waarschijnlijk omdat hij aarzelde
geheel zelfstandig tegen de landsheerlijke muntplakkaten te opponeren.
Hoewel de stad Nijmegen tijdens de
regering van Karel V de steun van het
Hof van Gelre en Zutphen genoot,
was haar invloed in deze provincie
nooit zo groot als die van Deventer,
Kampen en Zwolle in Overijssel.
Behalve bij de Overijsselse steden
zocht de Nijmeegse magistraat ook
steun bij de stad Aken. Nijmegen had
namelijk in 1442 van keizer Frederik
III dezelfde rechten verkregen als de
oude Rijksstad Aken, wat volgens hun
zeggen ook het volle muntrecht
inhield. De magistraat verzocht
derhalve, steeds wanneer twijfels over
het bestaan van een Nijmeegs muntprivilege opkwamen, de stad Aken om
inlichtingen inzake het Akense muntrecht, om daarmee de eigen aanspraken
te kunnen ondersteunen.

D,mu.r, D,M,,
foto: H.\:\i

Hoewel de vier steden dus niet gezamenlijk tegen de landsheerlijke muntplakkaten optraden, konden ze de
publicatie van de omstreden ordonnanties in hun invloedssfeer meestal met
succes verhinderen. De plakkaten
traden weliswaar in de overige delen
van de Habsburgse Nederlanden in
werking, echter zonder de stedelijke
muntslag ernstig te kunnen belemme-

ren. Het plakkaat van 12 januari 1558,
dat onder andere het leveren van goud
en zilver op de muntplaatsen te Deventer en Nijmegen onder zware straf
stelde, bracht pas het gewenste
resultaat. Binnen een jaar na
bekendmaking van het edict daalde de
muntproductie zowel in Deventer als te
Nijmegen nagenoeg met de helft.
Ondanks de negatieve uitwerking
van dit landsheerlijk plakkaat kon de
Brusselse regering in de volgende jaren
de stedelijke muntslag niet geheel tot
stilstand brengen. Ook onder de heerschappij van Filips II van Spanje
werden te Deventer en Nijmegen, zij
het in kleinere aantallen, stedelijke
munten geslagen.
Dreiging uit het Duitse Rijk
De onafhankelijke stedelijke muntslag
te Deventer en Nijmegen werd echter
ook nog van een andere kant bedreigd.
Wegens de grote wanorde op monetair
gebied had men namelijk in het Duitse
Rijk eveneens besloten het muntwezen
te hervormen. Als gevolg hiervan werden de steden Deventer, Kampen,
Zwolle en Nijmegen, naast een aantal
andere muntheren, in het begin van de
jaren zestig door keizer Ferdinand voor
het rijkskamergerecht te Spiers
gedaagd. De steden werd ten laste
gelegd, dat zij, anders dan de
'Reichsmünzordnung' van 1559 voorschreef, hun muntslag niet hadden
gestaakt, maar munten bleven slaan die
te licht waren. Deze dagvaarding hield
tevens een officiële schorsing van het
muntrecht in, wat dus een ernstige
bedreiging voor de stedelijke muntprivileges betekende.
In tegenstelling tot de Overijsselse
steden, die onmiddellijk na ontvangst
van de keizerlijke dagvaarding hun
Munt sloten, zette de Nijmeegse magistraat de stedelijke muntslag onverminderd voort. Bovendien beweerde hij nu
opeens, wat het muntrecht betreft, niet
onder het Duitse Rijk te ressorteren.
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maar als Bourgondisch bezit, aan de
Habsburgse landsheer gehoorzaamheid
verschuldigd te zijn. Nijmegen zocht
nu blijkbaar, nadat het stedelijk
muntrecht vanuit het Duitse Rijk ernstig werd bedreigd, bescherming bij de
landsheer, wiens bevoegdheid in muntzaken tot nu toe hardnekkig was
bestreden.
De Nijmeegse magistraat hield aan
deze zienswijze zelfs nog vast toen de
Overijsselse steden na een smeekbede
aan de keizer van elke rechtsvervolging
voor het rijkskamergerecht werden ontslagen. Men volhardde dat de stad Nijmegen sinds het verdrag van Augsburg
uit 1548 niet langer deel uitmaakte van
het Duitse Rijk en derhalve ook niet
aan de jurisdictie van het rijkskamergerecht onderworpen was. Toen het
gerecht te Spiers echter bij vonnis van
30 oktober 1566 verklaarde dat Nijmegen, inzake de munt, wel degelijk
onder zijn jurisdictie ressorteerde, zag
ook de Nijmeegse magistraat uiteindelijk in dat een voortzetting van dit proces geen kans op succes bood. Hij
besloot daarom het voorbeeld van de
Overijsselse steden te volgen en eveneens rechtstreeks een verzoekschrift aan
Maximiliaan II te zenden. Dit verzoek
aan de keizer, als hoofd van het Duitse
Rijk, werd ook in dit geval met succes
bekroond; het proces tegen de stad
Nijmegen werd eveneens officieel
beëindigd. Dit betekende echter niet
dat ook de schorsing van het stedelijk
muntrecht opgeheven was. De keizer
verbond in beide gevallen de hervatting
van de muntslag aan een aantal
voorwaarden. Deventer, Kampen,
Zwolle en Nijmegen zouden pas weer
mogen munten nadat hun afgevaardigden op de eerstvolgende
'Probationstag' van de NederrijnsWestfaalse Kreits beloofd hadden, dat
de steden zich voortaan strikt zouden
houden aan de bepalingen van de
'Reichsmünz- und Probationsordnung'.
Bovendien moesten ze zweren, dat de

steden in het vervolg altijd door
afgezanten op de 'Probationstag' vertegenwoordigd zouden zijn.
Opname in de Kreits
Nadat de stedelijke afgezanten in oktober 1567 te Keulen de geëiste beloftes
hadden afgelegd, werden Deventer,
Kampen, Zwolle en Nijmegen
inderdaad onmiddellijk als muntleden
in de Nederrijns-Westfaalse Kreits
opgenomen. Daarmee was hun het
munten weer officieel toegestaan. De
Oostnederlandse steden konden hun
muntrecht dus ook tegenover het
Duitse Rijk handhaven. Men mag in dit
verband echter niet over het hoofd
zien, dat vooral Nijmegen het proces
voor het rijkskamergerecht feitelijk
heeft verloren. Alle vier steden moesten
uiteindelijk erkennen dat ze, tenminste
wat hun munt aanging, wel degelijk aan
de jurisdictie van het Duitse Rijk
onderworpen waren. Door hun toetreding tot de Nederrijns-Westfaalse
Kreits plaatsten ze bovendien hun
muntslag rechtstreeks onder de
controle van het Rijk.
Als muntleden van de Kreits waren
de steden daarenboven verplicht alle
toekomstige besluiten van de rijks- en
kreitsdagen onverwijld op te volgen.
Deze verplichting bracht Deventer,
Kampen, Zwolle en Nijmegen enkele
jaren later opnieuw in grote moeilijkheden. De leden van de NederrijnsWestfaalse Kreits besloten namelijk in
februari 1571, in navolging van de
rijksdag te Spiers, 'Kreismünzstatten' te
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Aken, Keulen, Emden en Munster te
vestigen. Op de rijksdag te Spiers was
besloten dat in iedere Kreits van het
Duitse Rijk drie of vier centrale munthuizen of 'Kreismünzstatten' ingericht
moesten worden. De muntleden van
een Kreits mochten voortaan alleen
nog in deze centrale muntplaatsen
munten laten slaan. Alle andere munthuizen dienden gesloten te worden.
Het doel van deze maatregel was om
het groeiend aantal munthuizen binnen
het Duitse Rijk drastisch te verminderen. De strikte uitvoering van dit voornemen zou zonder twijfel het einde van
de stedelijke muntslag te Deventer en
Nijmegen betekend hebben, omdat de
vervaardiging van de stedelijke munten
in een van de vier 'Kreismünzstatten',

IMP. CJ^^AU CARÓtVS ,v,
H I S t ^ K I A R v r i REXi

op grond van de grote afstand, in de
praktijk niet mogelijk geweest zou zijn.
De Oostnederlandse steden, die pas
achteraf over het genomen besluit ingelicht werden, protesteerden op de
eerstvolgende 'Probationstag' weHswaar
fel tegen deze geringachting van hun
rechten, echter zonder enig succes.
Zowel Nijmegen, als de Overijsselse
steden besloten zich daarom opnieuw
rechtstreeks tot de keizer, als hoofd van
het Duitse Rijk, te wenden om alsnog
verder binnen hun eigen muren te
mogen munten. Hoewel keizer
Maximiliaan II aarzelde tegen het
besluit van de rijksdag te Spiers in te
gaan en aan deze smeekbeden te
voldoen, gaf hij op 22 december 1574
uiteindelijk toch zijn toestemming de
stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen voort te zetten. Merkwaardig is,
dat hij in dit geval twee afzonderhjke
stedelijke muntplaatsen toestond. In het
kader van de tevoren ondernomen
pogingen, het aantal munthuizen
binnen de grenzen van het Rijk te verminderen, was namelijk eerder te verwachten, dat de steden ten hoogste vergund zou worden gezamenlijk een
muntplaats te onderhouden.
Nadat de keizer opnieuw aan de
smeekbeden van de vier steden had voldaan, stond niets een voortzetting van
de stedelijke muntslag meer in de weg.
De leden van de Kreits stonden zowel
de Overijsselse steden, als Nijmegen in
de volgende jaren herhaaldelijk de vervaardiging van muntsoorten toe, die
volgens de geldige 'Reichsmünzordnung' eigenlijk niet geslagen mochten
worden. Hoewel vooral de stedelijke
muntmeester te Nijmegen zich in de
volgende jaren meer dan eens niet aan
de voorwaarden hield, nam de Kreits
geen maatregelen tegen de schuldige.
Men deed de betreffende magistraat
enkel een ernstige waarschuwing toekomen en vermaande hem zich voortaan
strikt aan de afspraken te houden. De
leden van de Nederrijns-Westfaalse
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geschillen tussen muntmeester en stedelijke magistraten bedreigd. Deze
geschillen liepen uiteindelijk zo hoog
op dat de munthuizen te Deventer en
Nijmegen tijdelijk werden gesloten. De
onenigheden tussen muntheer en
muntmeester werden in beide gevallen
veroorzaakt door verschillende politieke
en religieuze opvattingen. Zo zag de
Nijmeegse muntmeester, een ijverig
katholiek, zich bijvoorbeeld geconfronteerd met een protestantse magistraat.
De vier steden bleven ook nadat ze
zich aan het eind van de jaren zeventig
bij de opstandelingen hadden aangesloten de publicatie van muntplakkaten
weigeren. Bij de bestrijding van deze
ordonnanties volgde men nu echter een
geheel andere tactiek. Zowel de Overijsselse steden, als ook Nijmegen vroegen niet langer om intrekking of
herziening van de omstreden plakkaten.
Ze wijzigden in plaats daarvan de toegezonden valuaties volgens hun eigen
De Opstand
voorstellingen
en publiceerden deze
Nadat Deventer, Kampen, Zwolle en
vervolgens
binnen
hun machtsgebied.
Nijmegen als muntleden in de NederDe
Staten-Generaal
werden van de wijrijns-Westfaalse Kreits waren opgenomen, intensiveerde de centrale overheid zigingen pas achteraf op de hoogte
echter opnieuw haar pogingen de onge- gesteld. Men trad dus zelfbewuster op,
wenste particuliere muntslag door mid- nadat duidelijk werd, dat de centrale
overheid niet in staat was het
del van muntordonnanties tegen te
eigenmachtig optreden van de steden
gaan. Hoewel in dit verband zelfs het
tegen te gaan.
verbod goud en zilver aan de muntplaatsen te Deventer en Nijmegen te
Deze situatie veranderde pas toen
leveren herhaald werd, oefenden in de
Nijmegen en Deventer in 1585, respecvolgende jaren andere factoren een
tievelijk in 1587, in Spaanse handen
grotere invloed op de stedelijke muntvielen. De Habsburgse overheid bleek
slag uit. Vooral de opstand van een
voortaan, op grond van de aanwezigaantal Nederlandse gewesten tegen de
heid van Spaanse troepen binnen de
Habsburgse landsheer had een negatief steden, wel bij machte de opvolging
effect op de muntslag. Rondtrekkende
van de landsheerlijke ordonnanties af te
soldaten vormden een grote bedreiging dwingen. In 1591 heroverde prins
voor de kooplieden die edelmetaal aan
Maurits Deventer en Nijmegen, waarde stedelijke muntplaatsen wilden leve- mee de Habsburgse heerschappij over
ren. Dit gevaar voor de leveranciers
deze steden voorgoed eindigde.
bewoog de Overijsselse steden in 1583
Deventer, Kampen, Zwolle en
de gezamenlijke Munt van Deventer
Nijmegen konden dus gedurende de
naar Kampen te verplaatsen.
hier besproken periode, ondanks hun
De muntslag te Deventer en Nijme- moeilijke positie tussen de Brusselse
gen werd in die jaren ook door ernstige regering en het Duitse Rijk, de
Kreits waren in deze, in hun ogen
ondergeschikte, kwestie waarschijnlijk
zo toegevend, omdat de
Oostnederlandse steden, ondanks de
permanente militaire bedreiging, hun
best deden aan hun overige verplichtingen te voldoen. Bovendien rezen de
klachten alleen in verband met enkele
kleinere muntsoorten, de grotere zilveren en gouden munten voldeden steeds
aan de eisen van de 'Reichsmünz- und
Probationsordnung'. Deventer,
Kampen, Zwolle en Nijmegen konden
hun onafhankelijke muntslag dus ook
als muntleden van de NederrijnsWestfaalse Kreits voortzetten. Deze
goede relatie vond ook ten tijde van de
Republiek zijn voortzetting. Tot ver in
de tweede helft van de zeventiende
eeuw waren de vier steden door gevolmachtigden op de 'Probationstag' te
Keulen vertegenwoordigd.
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uitgaven stonden, die niet uit de
sleischat betaald werden, leverde de
stedelijke muntslag noch Nijmegen,
noch de Overijsselse steden, een echte
winst.
NASC:HRIFT

Carolusdaaldcr,
NiJ?rteg€fi, zilvej;
40 ?njfl.
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Stedelijke muntslag met enkele
onderbrekingen voortzetten. De
omvang van de muntproductie
vertoonde daarbij in beide gevallen
grote schommelingen. Te Deventer
werden bijvoorbeeld in 1550 slechts
253 daalders geslagen, terwijl men in
1557 meer dan 130.000 stuks in omloop
bracht. Daarmee vertoonde Deventer,
wat de omvang van de muntproductie
betreft, opvallende parallellen met de
andere grotere particuliere muntplaatsen in de Oostelijke Nederlanden en
het aangrenzende Duitse Rijk. Hoewel
voor de stedelijke Munt te Nijmegen
geen exacte cijfers bekend zijn, is aannemelijk dat de totale muntproductie
tussen 1538 en 1591 niet veel van die
te Deventer verschilde.
Uiteindelijke opbrengst
Ondanks de soms nogal omvangrijke
muntproductie, was de door de stedelijke muntmeester afgedragen sleischat,
dus het aandeel van de steden in de
winst van de Munt, na aftrek van de
onkosten, betrekkelijk gering. Bij de
onkosten, niet te verwarren met de
productiekosten die geheel ten laste
van de muntmeester kwamen, moet
men denken aan vergoedingen van reisen verblijfkosten van de stedelijke afgezanten, steekpenningen voor
invloedrijke personen, beloningen voor
mensen die bij de verdediging van het
stedelijk muntrecht behulpzaam waren
en dergelijke. Omdat tegenover de uiteindelijk overgebleven inkomsten uit
het muntbedrijf nog aanzienlijke

Voor dit onderzoek raadpleegde ik hoofdzakelijk
ongepubliceerd bronnenmateriaal, omdat de literatimr over dit thema slechts uit enkele artikelen
bestond en bovendien sterk verouderd was. Bij
dit bronnenonderzoek stonden de Gemeentearchieven van Deventer en Nijmegen centraal, die
zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht
verreweg de meeste informatie opleverden. In het
bijzonder het Gemeentearchief te Deventer bleek
een enorme hoeveelheid archiefstukken met
betrekldng tot de stedelijke Munt te bevatten.
Voor Nijmegen was de situatie helaas minder
gunstig. De daar aanwezige archiefbestanden
inzake de stedelijke Munt vertonen grote leemten. Enkele lacunes konden opgevuld worden
door bronnen uit het Rijksarchief in Gelderland
te Arnhem (het Archief van het Hof van Gelre en
Zutphen). Daarnaast bleken ook de Ciemeentearchieven van Kampen, Zwolle en Zutphen aanvullende gegevens te bevatten. Verder bezocht ik het
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, waar zich het
Archief van de Nederrijns-Westfaalse Kreits
bevindt, en het Algemeen Rijksarchief te Brussel,
waar zich in het Archief van de Audiëntie
bijvoorbeeld de correspondentie tussen de Generaalmeesters van de Munt en landvoogdes Maria
van Hongarije bevindt.
Ln'KRATUUR
STEFAN GROPP Die Stüdtische Münzpragung
zu
Deventer imd Nimwegen 1528/43-1591
(OerErkenschwick 2001). I S B N 3-00-006830-9.
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De geldsanering in 1945
Op 1 januari 1940 bedroeg de totale
geldhoeveelheid in Nederland 2,5 miljard gulden. Op 1 mei 1945 had de
geldhoeveelheid een omvang bereikt
van 9,75 miljard gulden. Eind 1939
bedroeg de staatsschuld 4,2 miljard
gulden, maar in 1945 was die opgelopen tot 17,2 miljard als gevolg van
inefficiënt bestuur en hoge bezettingskosten. Deze laatste werden alleen
al op 9,6 miljard geschat. Het
schrijnend tekort aan goederen en de
rampzalig toegenomen geldhoeveelheid
waren de oorzaak van een inflatie die
Nederland nooit had gekend. Het lag
derhalve voor de hand dat een doelmatige sanering van het geldwezen de
hoogste prioriteit verkreeg.
Hiertoe had de regering in Londen
reeds voorbereidingen getrofi^en. Toch
waren ook in het bezette Nederland
maatregelen genomen om de
overtollige geldhoeveelheid enigszins in
te dammen. Hiertoe waren tijdens de
bezetting op 14 maart 1943 de bank-

biljetten van ƒ 500 en ƒ 1000 ongeldig
verklaard. Vooral zwarthandelaren werden hierdoor getroiïen. Het eerste
kabinet dat na de bevrijding in mei
1945 optrad, kreeg in de persoon van
prof. mr Pieter Lieftinck een minister
van Financiën die een grondige
sanering van de geldomloop als zijn
levenswerk beschouwde.
Saneringsmaatregelen.
Een aantal Nederlanders had tijdens de
bezettingsjaren met zwarte handel veel
geld verdiend aan landgenoten en de
bezetter. De verontwaardiging die hierover onder de bevolking heerste was
groot. Lieftinck stelde 'dat afgerekend
moest worden met alle geld dat tijdens
de bezetting op laakbare wijze was verdiend.' Bovendien wilde men zo snel
mogelijk van het lelijke zinken
muntgeld worden verlost.
Een voorbeeld hoe het niet moest
vormde België waar de bevrijding al in
september 1944 had plaatsgevonden.

^^i' ^^j, r£--.>:ai^';s^.^^i^':fa'a'i-v
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Muntbiljet 1 gulden
1943, 12 X 121 mm.
Gednikt in de
Verenigde Staten,
foto: KPK

Minister Lieftinck als
spaarpot.
foto: HNM

Pieter Lieftinck
Pieter Lieftinck werd 30 spetember 1902 te Muiderberg geboren.
Hij studeerde rechten in Utrecht en daarna economie in Engeland
en de USA. In de Verenigde Staten werd hem het felloivship van de
Rockefeller Foundation toegekend. Hij promoveerde in 1931
cum laude op een proefschrift waarin structuurveranderingen in de
industrie der Verenigde Staten werden behandeld. Aanvankelijk
werkzaam op het departement van Handel en Nijverheid, in de
functie van secretaris van de Economische Raad, werd hij in 1934
benoemd tot Hoogleraar aan de Nederlands Economische
Hogeschool te Rotterdam. Hij doceerde er geld-, krediet- en bankwezen alsmede handelspolitiek. Tevens was hij directeur van het
Nederlands Economisch Instituut. Tijdens de mobilisatie en de oorlogsdagen in mei 1940 was hij in militaire dienst. Nadat hij vanaf
eind mei 1940 het secretariaat van de C^ommissie Oorlogsschade
had geleid en de schade-enquête had georganiseerd, werd hij in
oktober 1940 gegijzeld bij de zogenaamde 'Indische gijzelaars'. In
de zomer van 1943 werd hij uit de gijzeling ontslagen en in krijgsgevangenschap naar Duitsland overgebracht. Op 24 juni 1945 werd
Lieftinck benoemd tot minister van Financiën in het kabinet
Schermerhorn-Drees. Hij bleef tot 1952 op Financiën in vier kabinetten. Daarna vervulde hij
diverse missies in het Midden-Oosten in opdracht van de Wereldbank. In 1955 werd Lieftinck
benoemd tot executive director van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds in
Washington. In 1987 keerde hij naar Nederland terug, waar hij op 9 juni 1989 overleed.

De daar getroffen maatregelen voor
een geldsanering betekenden een
fiasco, omdat oud en nieuw geld gelijktijdig in omloop waren. Dit was een les
voor Lieftinck. Voor de uitvoering van
de sanering in ons land werden twee
werkgroepen ingesteld. Deze adviseerden tot een algehele blokkering van het
in omloop zijnde bankpapier en van de
tegoeden bij banken en giro. Hierdoor
zou de mogelijkheid worden geschapen
het teveel aan geld drastisch te beperken, waarna tot uitgifte van nieuw geld
kon worden overgegaan.
Voor het welslagen van de gehele
onderneming gold als eerste vereiste
dat een nauwe samenwerking tussen
het ministerie van Financiën, de
Nederlandsche Bank, de handelsbanken
en de giro tot stand moest worden
gebracht. Daarnaast vereiste de operatie dat snel zou worden gehandeld, terwijl de bevolking van de noodzaak
moest worden doordrongen. De bevolking werd het meest aangesproken
door de aanpak van de zwarthandelaren.
Een treffende uitspraak van Lieftinck
was nog, dat hij 'aan hen die hun geld
op onoirbare wijze hadden verkregen.

niet de minste illusie liet.' Een snelle
aanpak zou de zwarte handel weinig
kansen geven.
Voor Lieftinck was de moeilijkheid
ergens een drukker te vinden om nieuw
geld te laten drukken. Kort na de oorlog was zo iets niet eenvoudig en zelfs
Thomas de la Rue in Londen kon niet
eerder dan in september 1945 met
drukken beginnen. Wel had deze drukkerij reeds tijdens het laatste oorlogsjaar muntbiljetten van ƒ 1 en ƒ 2,50
voor de Nederlandse regering vervaardigd, die bij de geldsanering goede
diensten hebben bewezen.
Totaal onverwacht werden op maandag
9 juli 1945 de biljetten van ƒ 100,
model 1921 {Grietje Seet) en ƒ 100,
model 1931 {Lidtspelende vrouw) buiten
omloop gesteld.' De biljetten konden
worden ingeleverd en de tegoeden werden op een geblokkeerde rekening
geboekt.
Half augustus 1945 werd door het
ministerie van Financiën aangekondigd
dat de sanering op 26 september zou
beginnen en tot en met 2 oktober zou
duren. In een publicatie werd het
publiek geadviseerd:
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1) Vóór 26 september zoveel mogelijk
contant geld naar giro, banken en
spaarbanken te brengen. In de inleveringsweek mocht een particulier
niet meer aanbieden dan ƒ 300.
Daarna werd inlevering onmogelijk.
2) Men diende op de aangewezen dag
bij de inleveringskantoren te
verschijnen. In geval van ziekte of
uitstedigheid kon inlevering door
een ander plaatsvinden.
3) Na 2 oktober was inlevering niet
meer mogelijk.
4) Er moest geen aandacht aan geruchten over verbeurdverklaring worden
geschonken. Blokkade van het teveel
aan geld betekende allerminst dat
bezit te goeder trouw zou worden
onteigend.
5) Opgewekt werd tot vertrouwen in
de bestemming. Wat niet zou worden vrijgegeven of wat niet voor
belasting nodig was zou het spaargeld van de eigenaar vermeerderen.
Vanaf 3 oktober 1945 zou nieuw
geld worden uitgegeven.
Omdat er op grond van deze maatregelen in de inleveringsweek geen
geldig geld meer in roulatie zou zijn,
kon iedere inwoner van Nederland in
de week voorafgaande aan de inleveringsweek tien gulden oud geld in-

wisselen tegen tien gulden nieuw geld.
Dit nieuwe geld bestond uit de in
Londen gedrukte muntbiljetten en
vormde het zogenaamde Tientje van
Lieftinck. In de inleveringsweek
beschikte iedere Nederlander dus over
evenveel geld. De inwisseling werd op
de distributiestamkaart aangetekend.
Lacunes in de procedure
Het zinken muntgeld en het vooroorlogse zilvergeld (dat weer geldig was
verklaard) bleven in omloop en vielen
buiten de sanering. Hierdoor slaagden
sommigen erin grote bedragen door de
sanering te slepen. Kermisexploitanten
en ijssalonhouders wisten in een aantal
gevallen emmers zinken pasmunt achter te houden. In dit verband mogen
worden genoemd de viering van
3 oktober 1945 in Leiden (Leidens ontzet) en het verhaal van de Goudse ijssalonhouder, die zoveel zinken geld had
achter gehouden dat de politie geen
kans zag het te tellen. Hiervoor riep
men dan ook maar de hulp van
's Rijks Munt in.
Nieuwe bankbiljetten.
Joh. Enschedé en Zonen Grafische
Inrichting NV te Haarlem werd bereid
gevonden biljetten te drukken.
De biljetten waren gedateerd 7 mei 1945.
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'Lieftwcktientje\
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7/ X 133 mm.
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Karikatuur op
Lkftincks sarierhigspoUtkk.

Het biljet van ƒ 10 (in de volksmond
abusievelijk het Lieftivcktientje genoemd)
was ontworpen door A. Th. van der
Vossen (1893-1963) die ook het biljet
van ƒ 100 ontwierp, terwijl het biljet
van ƒ 25 (meisje in het blauw) door
W. de Jonge (1897-1953) was ontworpen. In tegenstelling tot hetgeen nogal
eens wordt aangenomen, betrof de
nieuwe emissie nog niet het papiergeld
dat het ministerie van Financiën in mei
1945 in allerijl in Engeland had besteld
en dat pas in 1947 in omloop kwam.
Het biljet van ƒ 25 was door Wubbo
de Jonge oorspronkelijk al in 1943 ontworpen voor de denominaties ƒ 10 en
ƒ 20. Dit ontwerp was door de bankdirectie in februari 1944 goedgekeurd.
Het werd na de bevrijding al snel
bestemd voor één van de nieuw uit te
brengen saneringsbiljetten. Ook de
beide andere biljetten waren reeds
gedurende de oorlog voorbereid.
Vanaf 3 oktober 1945 kwamen de
nieuwe bankbiljetten van ƒ 10, ƒ 25 en
ƒ 100 in omloop.- Toen ik op 2 oktober
1945 mijn verzameling Franse postzegels verkocht aan een Canadese
officier, kwam het mij onbegrijpelijk
voor dat hij betaalde met nieuwe bankbiljetten van tien gulden die officieel
nog niet in omloop waren.

s
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Was Lieftinck populair?
De geldsanering droeg er toe bij dat
Lieftinck een beter inzicht kreeg in de
vermogenspositie van de Nederlandse
bevolking. De verkregen gegevens kwamen uitstekend van pas bij de invoering
van het nieuwe belastingstelsel, waardoor de populariteit van de minister
beslist niet werd vergroot. Welliswaar
was de periode van afbraak voorbij en
kon de wederopbouw beginnen, maar
hierin zouden echter loonronden en
belastingheffing de hoofdschotel gaan
vormen. De belastingdruk in
Nederland werd de volgende jaren de
hoogste in geheel Europa.
Afgaande op de vele karikaturen en
commentaren in de dagbladen kon
Lieftinck moeilijk populair worden
genoemd. Het aantal over hem verschenen spotprenten is bijna ontelbaar.
Er werd zelfs een spaarpot uitgebracht,
die het hoofd van Lieftinck voorstelde.
In september 1945 werd de
bestaande rekenmunt (de gulden) volledig gehandhaafd. De sanering bleef
beperkt tot de ongeldig verklaring van
de in omloop zijnde bankbiljetten en de
vervanging door nieuwe emissies
papiergeld. Het muntgeld bleef onveranderd gehandhaafd en de operatie was
tot Nederland beperkt. De grote winnaar was de staat, die gigantische
bedragen zwart geld die in het misdaadcircuit circuleerden, aanpakte, r
Ln'I'.R.\TUUR
Wie, Wat, Watir? Jiiiirboek /94S (Rotterdam en
Leiden 1948) 77.
J. BOLTEN Het Nederlandse hatikbiljct en zijn vonngeving (Amsterdam 1987) p. 104 en nrs 13, 40 en
93.
WERKGROEP LIEFTINCK Lieftinck Monument,

(Muiderberg 1991) 11-14.
NOTEN

1 Koninklijk Besluit 5 juli 1945; Staatsblad F 115
7 juli 1945.
2 Aankondiging in de Nederlandse Staatscourant
1945 nr 76, 26 september 1945.

LIEFTINCK: We zuilen eens kijken of we je -weer op de been
kunnen fielpen.
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De duit van 1702 in een
contemporain paskwi
Het jaar 2002 zal de geschiedenis
ingaan als het jaar waarin de chartale
euro zijn intrede deed. Het lijkt een
passend moment om een ogenblik stil
te staan bij de invoering van een andere
nieuwe munt 300 jaar geleden, namelijk
een nieuwe duit. De 'nieue duyt' van
1702 vond zijn oorzaak niet in een
idealistische bevlogenheid, maar was

veeleer bedoeld om 'de sector duit' van
het monetaire stelsel van Holland en
West-Friesland - en in tweede instantie
van de Republiek van de Zeven Provinciën als geheel - gezond te maken.

GERARD JASPERS

Schotschrift
Naar aanleiding van de invoering van
de 'nieue duyt' verscheen een burlesk

mm-Uitt öa«De SoDctï m êmoufeti bimm
ïuar*cti!ani / OUEL' Ce mailt '^nVfUn.
ïlfjocit'eninDeeaDagen/ ïïclïbinneii
J ? itiürtcVöam / ©ecl ('mouiTL-n öiocuigfj
luagcii/ ©ucailiDatcUJanbelcritiani/ (öbei:
Denie/zlueDupte/ €>m DatDicliomtnupttc/
^ p maefttcDati'een groot mi.abaef/ 5§e)o>
Dcametmalftaer/. <©m bat bè jpMitrc DIIP*
t;ufacti/ gilujollauDritEtaooigóctcn gaen/
.f,ï}.iccDeSiODeni'lJn betoog/ oja ^smouiTen.
^inOinDatöpban/ J^ïounict niecc IcDag-geren ftan.
3Da«t fmotifle bacr ctt 2[ocbeit/ «©ie (ga
bauntiUooitacn/ ©ooi luiiTtlt rrjftgeUjOi''
Dea^ln IJollanb.üjtlt bctftatn/ ©ooi al it
inaiic biiptcii/ ©ie !)!fr nictmecr en '•^\\^i^^\|
*>e piartjcs* teer/ ©ogen niet meet/ ©at
maefttecngi-oct riacrtteei; onDer Oetgioob.ö
fa,§mouïJgefïagt/ <0 ii Dat fuift geit niet
luojtgeagt/ j5jc!j.S«jta:ieftO{J/ fioomniiC'ftoij/ ©ieftL-!jgcnboftDc(t[)0}j,
J>oo Dat De malle Dupten: a^iet mecc booj
goeDengaen/ «©mbat De^^mo»|Tegupten
t'irlfi geit niet na (on llaea/ «ètelijft Daec baa
Mialeben/ ïDeleccttiDé ijEf beDjeben/ "Qsw
poob gelyniP!}/©ieiaftaecIjupsf/ «jEenbal*
!cr;emnntbffti-ap^ 3Dcl eecttibö Ötbben IH
gaen |ï.;.fa/ ©zicnöcn ftetiö een (ïout be(laen
Jt-a ooSeen fnoo ücb:tégei-p/ ©atgiooböge*
bioft/ «éa ^mouiTebloet/ ©oet Ujcpnig
•Sisaiïcneagoet.
a Ja in SSeelanD bccöebe / iBoet mea ootft
aüUiUiPt/ a©fl D:P pennigen gebe/ %\\ De
.;)lattsÈbaneeabupt/ ©atmijnfelDec toefte/
©c(aeftöoftjtucfeebjefte .HiS ift Doojt aen
aDatbeet moet gaen/ naet Deuptcn slnaec
(Tf laca/ 5 o bat ift mei na Dat ift mien/ iBijn
li ji? en Oianft lael ymt berbien jiBet fcf)jceu>
m?n roenen langs De fïraet / ©at jan en gcjet
e u ff Of els J?>'« / ièalftoopeneen nieu Het,

M^m:

Eylaes lek mag my wel beklagen.

goob.itmeuigbftaiic/ fngDlLmbts" öntf
lïa en/ ©an •bcrfcljepDe €at.^( je/ ©ooz 't ijcgtciifcfjelDenjLien/ <©inal De qtuöc Dupteii
5in 5>teben en Dacc biivtm I «©oft in tecgou/
löaii inan en UIOUÜJ / 29tc öaec bjaefücegeii
lilontu/ CotljacrletnaCepDmen öeuöae(j/
ïuxgsnöeluijueii luflig jiaeg/ <Ên jiBaeaf'lanDSflupï?, ^onöfi-afaup^/ ïagooüeeii
t' (lEu&apren eit f e Öoo jeti / ïüreea ooft me*
ntffcnbion üanfjafcmau omöcop?cn/, om
bcquaDüpteii nou/ dSbam jUSunuiËenbant
iiiebe/ vÈu^unneccntbeilcbe «ijnimbc»bi'ift/ (©oftüaa's^gehjli/ €noo6upDc2eebijlïbtimenbe^tabtiaa mmiïeibam/ baec
ififefïniaclceniJlugtüecnaju bpccnen gjut»
tccaiiltlrerlïaen/ 5lau fiagcl öcel/ ^uainen
om meel Ce ftooyen met ftcaftcel.
35e g^ucttc met tjeclangen / J©ou booj 5t)n
gozt eu meel/ 4S>it\\ cfxaz bupteii ontfangen/
5!.an Ijagel met Ucaöecl begon aIjS De ftcggö»
Ijelben/ 35e gjuttcc upt te fcljelben/ Sp ficafj*
bc Daer/ ©egjiittet filaec Ccocfie öent bp
fiet fiaer / <t\\ goepbc &em met meel terflont/
gjnbcpfnnoogenncitEfcomont/ ï|p fag'ec
upt geltja een gee|l/ ©oen floegen ^•<?l 55c
giuttcn b^p / (jjen öt'cfte nené baec bp.
35eeögtnttecuja#gcflageu/ <ï5at 0p al'
Too ift mten/ gin ttjb ban becrtien Dagen/ upt
b'oogenietftonfïen/ ^iequamban begteit
fmqten/ ©anftcafabcnen ban briten/ en booi
fit-aBeef/ 55oai 't gozt en meel/ Jtceeg 8p rö'ii
p irt ofbeel/ ©etoiftoennamen Oem foo öeeÉ
©at f)p ban angfïfgnftjoeftbol \t^t^i
föputejj loeft loeft/
atóeenboofrtoeft/
V>e oorspronkelijke
5Dferegte<cfltjtcöjoe6.
•weergave van het

-JB |a « © e
DE BEELDEN.UR 2001-4
165

Beklag-Liet.

paskwil. Een merkwaardig schotschrift
in rijmvorm, dat zoals de aan de titel
toegevoegde 'Stemme' aangeeft,
bedoeld was om gezongen te worden.
Dit - anonieme - Beklag-Liet vande
Joden en Smousen binnen Amsterdam
toont aan dat lang niet alle ingezetenen
van Holland en West-Friesland enthousiast waren over de invoering van dit
nieuwe muntstuk en dat er vooral in de
lagere regionen van de burgerij grote
bezwaren bestonden tegen de waardevermindering van de oude duiten.
Dit Beklag-Liet is een hoogst
zeldzaam drukwerkje. H e t ontbreekt in
de catalogi van de Nederlandse en Antwerpse pamflettencollecties, in de collecties van H e t Koninklijk Penningkabinet te Leiden en H e t Nederlands
M u n t m u s e u m te Utrecht en in de
bibliotheek van het Gemeentearchief
van Amsterdam.' O p de achterzijde van
dit Beklag-Liet is Een Nieuw Lied op 't
Veroveren van het Fort Sint Donaes, door
den Generaal Koehoom, op den 16 Mey
1702 afgedrukt, dat na onderzoek al
even zeldzaam blijkt te zijn.
Plakkaten tussen 1694 e n 1714
De verschillende fasen van de invoering
van de nieuwe duit zijn nagenoeg
geheel te volgen aan de hand van vijftien door de Staten van Holland en
West-Friesland tussen 1694 en 1714
uitgevaardigde plakkaten, wettelijke
bepalingen en voorschriften, die op
drukbezochte plaatsen werden aangeplakt. Deze vijftien plakkaten treft men
alle aan in het Givot Placaet-Boeck.
Voor de bestudering van de
maatschappelijke ontwikkelingen
tijdens de Republiek van de Zeven P r o vinciën vormt dit Groot Placaet-Boeck
(1658-1797) een schier onuitputtelijke
goudmijn aan informatie. Vrijwel iedere
gebeurtenis en ontwikkeling van enig
belang ging steeds gepaard met plakkaten van de Staten-Generaal of de Staten der Gewesten. Of het nu veerdiensten, inpolderingen, godsdienstige of

militaire zaken betrof; om maar een
paar aspecten van het toenmalige maatschappelijke leven te noemen.
Gedurende de ruim twee eeuwen dat
de Republiek bestond, was er voortdurend aanleiding tot bezorgdheid met
betrekking tot het functioneren van het
muntstelsel. De vele ordonnanties en
plakkaten van de Staten van Holland en
West-Friesland in het Groot PlacaetBoeck, die op deze materie betrekking
hebben, getuigen van deze bezorgdheid.
Maar al te zeer waren de bestuurders
van dit gewest, dat zijn welvaart afhankelijk wist van de bloei van de handel,
zich bewust van de waarheid van de
oude spreuk: 'Geld is de ziel van de
negotie'. Gedurende de zeventiende
eeuw waren er echter enorme hoeveelheden duiten en oorden van bijzonder
laag gewicht vervaardigd, enerzijds
door gewestelijke munten, anderzijds
door aan de zuidgrens gelegen ateliers
als Rekem en Gronsveld.H e t plakkaat van 13 december 1701
van de Staten van Holland en WestFriesland, waarbij werd bepaald dat er
een nieuwen deugt-samen Kopere Munte
zou worden ingevoerd, kwam niet
onverwacht. M e t name in Holland
werd geijverd tegen minderwaardige
munten. Zo dreigde dit gewest bijvoorbeeld de andere gewesten met een verbod om het te Amsterdam aangevoerde
zilver naar hen door te voeren als zij
niet m e t de door Holland voorgestelde
saneringsmaatregelen akkoord zouden
gaan.
In de jaren negentig voerden de
gewesten moeizame besprekingen over
de waarde en de kwaliteit van de
verschillende munten. H e t uiteindelijke
resultaat van deze onderhandelingen
vinden wij terug in het omvangrijke
plakkaat dat de Staten-Generaal op
17 maart 1694 uitvaardigden en dat bij
de vaste plakkaatdrukker van de StatenGeneraal, Paulus Schelten te 's-Gravenhage, werd gedrukt. H e t is opgenomen
in het Groot Placaet-Boeck?

DE BEELDEN.UR 2001-4
166

Dit akkoord van 1694 betekende uiteraard niet dat de gevolgen van het
monetaire wanbeleid in de
verschillende muntende steden en
gewesten als bij toverslag waren
verdwenen. Integendeel, er waren bijvoorbeeld nog enorme hoeveelheden
'quade duyten' in omloop. Het plakkaat
van de Staten-Generaal van 5 juli 1695,
ook weer gedrukt door Paulus Schelten
te 's-Gravenhage, had de bewoners van
de Verenigde Provinciën ai verboden
om duiten uit te geven of te ontvangen
die geslagen waren in het Land van
Kleef Vervolgens werd op 27 oktober
1698 een plakkaat 'teghen het inbrenghen en uytgeven van quade Duyten' in
het algemeen uitgevaardigd, dat (uiteraard) bij Schelten te 's-Gravenhage
werd gedrukt en door de Weduwe J.
van Poolsum te Utrecht werd herdrukt.
In dit plakkaat werden twee zaken verordonneerd: ten eerste dat 'voortaen in
dese Geünieerde Provinciën en het district der Generahteyt egeene andere
soorten van Duyten sullen ganghbaer
zijn, dan soodanighe die op Provinciale
Munten mitsgaders op de Rijcks-munten inde Steden binnen de Geünieerde
Provinciën, voor den jare 1695
geslagen zijn.' Alle andere duiten werden nu verboden en wie ze aanbood of
accepteerde zou worden gestraft met
een boete van twaalf gulden per duit.
Wie ze bezat, moest ze onverwijld bij
een koperslager inleveren om ze 'sonder uytstel in stucken te snyden ofte
breecken, op poene van twaelf guldens
over yder soodanig Uytheemsche Duyt,
die sy koper-smeden onghebroocken
soude hebben gehouden'.
De tweede bepaling was dat er per
dag geen grotere hoeveelheden dan
tien duiten tegelijk mochten worden
aangeboden of geaccepteerd.
'Fabriqueurs, Werck-basen ofte andere,
die eenigh Arbeydts-volck in haer
dienst hebben', mochten per week niet
meer dan tien duiten aan loon betalen
op straffe van twaalf gulden boete voor

iedere duit meer. De aanbrenger werd
Dmt, Wat-Fnesimd,
een interessante 'provisie' in het voor- 'J>^s kopen 22 mm.
uitzicht gesteld.
De verordening werd op 24 oktober
1700 nogmaals en in letterlijk dezelfde
bewoordingen als 'Renovatie-Placaet'
uitgevaardigd. Bijkbaar vonden de Staten van Holland en West-Friesland de
tot dan toe met de overige gewesten
overeengekomen monetaire voorschriften niet ver genoeg gaan of ze hadden
weinig fiducie in de controlerende
ambities van de andere Staten. Op
13 december 1701 gaan zij althans op
opvallende wijze op een monetaire
solo-tour en vaardigen zij een wel zeer
vergaand plakkaat uit. Als motivatie
geven de Staten van Holland en WestFriesland aan dat hun ter ore is
gekomen dat 'onaengesien seer strenge
ordres, reglementen ende interdictien
zijn geemaneert jegens het inbrengen
van de Duyten in dese Landen, ende
het onbehoorlijk ende schadelijck debiteren van deselve, echter het voorschreve quaet nog dagelijks vermeerderende, ende insonderheyt de goede
Ingesetenen, mitsgaders Commercie
van dese Provencie (sic), seer excessif
daer door komen te lijden.' Er blijken
nog steeds grote hoeveelheden in het
buitenland geslagen namaakduiten in
omloop te zijn, maar ook op de duiten
die in de provinciale munthuizen zijn
geslagen, is heel wat aan te merken. Dit
plakkaat bevat een aantal bepalingen
die getuigen van de grote vastberadenheid van Holland en West-Friesland in
hun strijd om een gezonde duit:
- Binnen zes weken moeten alle in
Holland geslagen duiten worden
'opgewisselt en de waerde daer
wederom [ge] geven door die geenen,
dewelcke by Burgermeester en
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Regeerders in de Steden daer toe
sullen werden gequalificeert.'
Eveneens binnen zes weken worden
alle andere duiten, waar zij ook (buiten Holland) geslagen zijn, 'afgeset
en gereduceert op een penning ofte
halve Duit.'
Het voornemen wordt aangekondigd
om 'eerstdaegs, tot soulaes van de
Houders der Duyten en wegneminge
van de onnutte overvloet, alle deselve
te doen intrecken by het gewicht als
Materiael tot een sekere redelijcke
prijs.'
De kern van dit plakkaat is het
besluit om een 'nieuwen deugtsamen
Kopere Munt te laten maken,
dewelke in dese Provincie alleen
gangbaer sal sijn.' Alle andere soorten duiten mogen in Holland slechts
ter waarde van maximaal een
penning of een halve duit circuleren.
Om een mogelijke overvloedige circulatie van de nieuwe duit in te perken wordt bepaald dat een persoon
per dag aan duiten voor een waarde
van maximaal tien stuivers zal mogen
aannemen of uitgeven. Voor iedere
penning die daarboven gaat zal de
overtreder een boete van twaalf gulden worden opgelegd.

Vervolgplakkaten
Het besluit tot het aanmaken van een
nieuwe duit voor Holland en WestFriesland was nu wel genomen, maar

Dt nieifü-t' duit

iifgcbceUl hl hst
plakkaat van
IS decevihsr HOL

de uitvoering ervan ging blijkbaar met
grote problemen van voornamelijk
logistieke aard gepaard. Dit blijkt uit de
elf plakkaten die vanaf dit besluit van
13 december 1701 tot 15 december
1714 werden uitgevaardigd, waarmee
de Staten de vele met deze emissie
gepaard gaande problemen te lijf
gingen.
Het plakkaat van 14 januari 1702
prolongeerde de datum van ingang van
de bepalingen betreffende de reductie
tot 1 april 1702, terwijl de intrekking
van de overige ondeugdelijke duiten
definitief op 1 maart 1702 moest zijn
gerealiseerd. Vervolgens stelde het
plakkaat van 29 maart 1702 vast dat er
een tekort heerste aan koperen plaatjes,
die voor de aanmaak van de nieuwe
duiten nodig waren, zodat de datum
waarop uitsluitend de nieuwe duiten als
munt mogen circuleren werd geprolongeerd tot 1 juni.
Reeds op 14 april 1702 volgt het
derde plakkaat dat de problemen moet
oplossen waarmee de aanmaak en de
invoering van de nieuwe duiten
gepaard gaan. De Raden en Generaalmeesters van de Munt krijgen toestemming om in Leiden en Amsterdam
muntpersen te huren of te kopen die
daar gebruikt worden voor het slaan
van medailles. Deze persen zullen dan
te Dordrecht worden ingezet bij het
slaan van de nieuwe duiten. Mochten
deze persen niet vervoerd kunnen worden, dan moeten de Generaalmeesters
nieuwe persen laten maken.
Het vierde plakkaat verschijnt op
1 juni 1702 en bevat een verlenging
van de inlevertermijn van de oude duiten tot 1 augustus, want de eerste juni
bleek, 'onaangesien alle aangewende
devoiren' niet haalbaar. Op 23 juni verschijnt het vijfde plakkaat. De Raden
en Generaalmeesters van de Munt
vinden de toegestane levering van
27.000 pond koperen plaatjes te
beperkt en daarom zal de hoeveelheid
plaatjes voor de provinciale Munt te
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Dordrecht worden vermeerderd met
18.000 pond. De leveranties worden
nog vermeerderd met nog eens 54.000
pond. Deze hoeveelheden geven een
goed idee van de omvang van de voorraad duiten die men in Holland en
West-Friesland meende nodig te hebben. Dit aanmaakmateriaal blijkt uit
Hamburg te moeten komen. De Staten
vinden overigens 'het transport te
Water soo langhsaam en onseeker dat
zij het vervoer per Asch [wagen]' verordonneren. Voorts wordt voorgesteld in
Amsterdam drie medaillepersen te
huren en die naar de Munt te
Dordrecht te doen transporteren.
Daarop verschijnen er nog zes plakkaten, die ten dele het plakkaat van
13 december 1701 herhalen, met
telkens weer prolongaties van de
invoeringsdata. Op 20 oktober 1702
herhalen de Staten van Holland en
West-Friesland, gealarmeerd door de
'uytspoorige quantiteyt van buytenlandtsche Duyten, alsmeede de ondeugentheyt van de selve, mitsgaders
de schaade ende belemmeringe
dewelcke daar door in de commercie
en neeringe aan de Handtwerckluyden
en de verdere goede Ingezeetenen in
deesen Onsen Lande werden
veroorsaackt' nog maar eens de inhoud
van het plakkaat van 13 december
1701 en wel zodanig dat vanaf nu
alleen uitsluitend en alleen gangbaar
zullen zijn de 'nieuwe Duyten' in dese
jare seventien hondert twee op de
Munte van HoUandt ende West-Vrieslandt gemaackt, met uytsluytinge van
alle andere Duyten of koopere Munte,
hoedanigh de selve oock souden
moogen weesen.' Nu wordt ook
bepaald dat men de nieuwe duit, 'als
maar dienende tot pasgeldt, voortaan
ten hoogsten niet meer als tot de
waarde van vier stuyvers sal moogen
uytbieden ofte ontfangen'. Ook in de
daaropvolgende jaren publiceren de
Staten van Holland meermalen plakkaten tegen de oude duiten.

Gezien het grote aantal in de Republiek
circulerende duiten en de daarmee verbonden problemen is het zeer opvallend
- om maar eens een eufemisme te
gebruiken - dat het proefschrift van
M.S. Polak (Amsterdam 1998) met de
voor het onderhavige thema zo veelbelovende ondertitel De muntproductie van
de Republiek (1606-1795) de duiten
geheel buiten beschouwing laat; sterker
nog: het woord 'duit' komt in deze dissertatie niet voor!
Het Beklag-Liet
Het Beklag-Liet is gedrukt op zeer dun
papier, dat geen watermerk vertoont.
De kettinglijnen lopen horizontaal, het
betreft dus een blaadje in kwartoformaat. Het Beklag-Liet vermeldt geen
datum, maar het is duidelijk dat het in
1702 is gemaakt. Hiervoor spreekt
uiteraard het meest de inhoud die
gewijd is aan de nieuwe duiten, in de
titel 'malle Deuyten' genoemd. Er is
echter meer dat op de datering in 1702
wijst. De achterzijde van dit (unieke?)
exemplaar bevat nog een lied met de
titel Ee7i Nieuw Lied op H Veroveren van
het Fort Sint Donaes, door den Generaal
Koehoom, op den 16 Mey 1702. Ene
Albart de Blauw bezingt in 78 vaak
kreupel rijmende versregels (Stemme:
O dag, o blyder dag) een van de eerste
wapenfeiten van de in mei 1702 uitgebroken Spaanse Successieoorlog
(1702-1711), namelijk de verovering
van het Fort Sint Donaes (tegenover
Sluis) door Menno van Coehoorn.
De stijl van Albart de Blauw wordt
in dit poëem gekenmerkt door een vaak
onbeholpen zinsbouw en een aantal
zonderlinge en verbasterde rijmwoorden. Iets dergelijks treft men ook aan
in het Beklag-Liet, waarvan men
derhalve geneigd is aan te nemen dat
het van dezelfde auteur is.
Wie was deze Albart de Blauw?
Hoogstwaarschijnlijk een Zeeuw.
Daarop duiden zowel zijn Zeeuws
gekleurde voornaam - Albart in plaats
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Voor de verklaring van een aantal woorden werd een beroep
gedaan op het Middelnederlandsch Woordenboek en het
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Kennelijk e drukfouten •Jjn met {>..] geconigcerd.
Beklag-Liet vande Joden en Smousen binnen
Amsterdam/over de malle Deuyten. Stem: Eylaes ick
mag my »el beklagen.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ik hoorden in dees dagen/
Lest binnen Amsterdam/
Veel smoussen droevigh klagen/
Doen ik daer wandele[>n| quam/
Over de nieuwe duyte/
Om dat die komen uytte/
Sy maekte[>n] daer eeu[>nl groot misbaer/
De joden met malkaer/
Om dat de France duvten saen (=weldra)/
In holland niet voor goet en gaen/
Maer de Joden sijn bedrog/
En Smoussen Jan Om dat hy dan/
Nou niet meer schaggeren kan.
Want smousse[>n] daer eu [>en] Jorden
(= onnozelaars)/
Die sijn van nu voortaen/
Door wisselt rijk geworden
In Holland wilt verstaen/
Door al de malle duyten/
Die hier niet meer en stuvten (=lett. op de grond
vallen)/
De plaetjes (= muntjes) teer/
Dogen niet meer/
Dat maekt een groot haertseer
Onder het Joods en Smous geslagt/
O m dat sulk gelt niet wort geagt/
Noch Spinnekop (= een vals duitje)/
Roomnisekop (= kleingeld, uit het II. Roomse Rijk)/
Die krijgen ook de schop.
Soo dat de malle d u n e n
Niet meer voor goed en gaen/
O m dat de Smousse guyten
Sulk gelt niet na son [>sou] slaen/
Gelijk daer van sijn leven/
Wel eertijds is bedreven/
Van Jood gespruys (= spruiten, lieden)/
Die in haer buys/
Een valsche munt of kniys
Wel eertijds hebben na gaen slaen/
Vrienden het is een stout bestaen
En ook een snoo bedriegery/
Dat Joods gebroet/
En Smousse bloet/
Doet weynig C'hristenen goet.
En in Zeeland verheve[>n]/
Moet men ook absuluyt/
Wel dry pennigen geve[>n]/
In de plaets van een duyt/
Dat mijn selder weke (= teder gemoed, hai t ) /
De saeck doet stucke breke[>n] (= door dit feit
breekt)/
Als ik hotjrt aen/
Wat veer moet gaen/
Met deuyten zwaer gelaen/
So dat ik wel na dat ik mien (= terwijl ik vind dat ik)/

55

60

65

70

75

80

85

Mijn kost en drank wel zuur verdien/
Met schreeuwen roepen langs de straet/
Dat jan en griet
En schele Piet/
Sal koopen een nieu liet.
Zoo dat menig betalje (= ruzie)/
in holland is ontstaen/
Van verscheyde C^aralje (= canaille)/
Door 't vegten schelden slaen/
Om al de quade duvten
In Steden en daer buyten/
Ook in tergou (= Gouda)/
Van man en vrouw/
Die daer braef kregen klouw (= hevig handgemeen
werden)/
Tot haerlem Leyden en den haeg/
Kregen de wijven lustig slaeg (= er flink van langs)/
En Maeslands sluys/
Sonder abuys/
Lag ook een leelijk buys (= was er ook beroerd aan toe).
t'Enkuysen en te hooren/
Kreeg ook menigen vrou van haer man om de ooren/
om de quaduyteu[>n] nou/
Edam Munnikendam mede/
En Purmerent de stede/
En medenblik/
Ook van 's gelijk/
En ook op de Zeedijk
binnen de Stad van Amsterdam/
daer ik lestmael een klugt vernam
by eenen grutter wilt verstaen/
Jan Hagel veel/
Quamen om meel
Te koopen met krakeel.

De grutte[>r] met verlangen/
Wou voor zijn gort en meel
Geen quae duyten ontfangen/
Jan Hagel met krakeel
begon als de Krijgshelden/
90
De grutter uvt te schelden/
Zij krabde daer/
De grutter klaer
Trocke hem by het haer/
En goeyde hem met meel terstont
95
In bey sijn oogen neus en mont/
H y sag 'er uyt gelijk een geest/
Doen sloegen sy/
De grut ten [>r] vry/
100 Een dicke neus daer by.
Dees grutter was geslagen/
Dat hy alsoo ik mien/
In tijd van veertien dagen/
uyt d'ooge[>n] niet kon sien/
105 Die (= dat) quam van vegten smijten/
Van krabben en van bijten/
en door krakeel/
Door 't gort en meel/
Kreeg hij sijn part of deel/
110 De wijven namen hem soo beet
Dat hy van angst sijn broek bol scheet/
Hy riep loek loek/
Als een doo snoek/
Die regte schijte broek.
EYNDE.
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van Albert - als ook zijn hartelijke
sympathie voor de Zeeuwen. In het
Nieuw Lied op 't Veroveren van het Fort
Sint Donaes steekt hij die sympathie
niet onder stoelen of banken en begint
het lied met: 'Weest nu te zaam
verblijdt gij vroome Zeeuwen'.
Het idioom van Albart komt in een
aantal rijmende regels overeen met dat
van de dichter van het Beklag-Liet. Zo
vindt men het laatste woord van het
Beklag-Liet ook in Het Lied op 't veroveren van het Fort Sint Donaes. Daar lezen
wij in de regels 27-31:
'Soo dat den Franschen Haen
met schant moest vluchten gaen,
En keek als een koekkoek
Dien Franse schijtebroek.'
Echter, men mag hier niet al te veel
conclusies aan verbinden, omdat het
soort rijmelaars, waartoe ook Albart
moet gerekend worden, zich vaak van
dezelfde rijmwoorden bediende. Als
Zeeuws-vriendelijk zou men het 'Zeeland verheve' in regel 43 van het
Beklag-Liet kunnen beschouwen. Dat
intussen in het Beklag-Liet de 'dichter'
als voorbeeld voor de verboden buitenlandse duiten in regel 9 de 'France
duyten' noemt, behoorde in het licht
van de oorlog tegen Frankrijk net zo
tot de Nederlandse bon ton als de door
Albart de Blauw in zijn lied van de verovering van het Fort Sint Donaes uitgedrukte afkeer van 'al die snoode
boose Fransen' (regel 67).
Het Beklag-Liet lezende, krijgt men
sterk de indruk dat de rijmelaar in de
invoering van de nieuwe duit een aanleiding vond om publiekelijk zijn antipathie tegen de joodse sjacheraars
(regel 13) en wisselaars (16) te uiten.
Dit schotschrift bevestigt op frappante
wijze de waarneming van Evenhuis (bd.
III, p. 80), die in Amsterdam na 1700
een, met het buitenland vergeleken,
gematigd antisemitisme ziet opkomen:
'Dan gaan de pamfletten spreken van
de smous en de sjacheraar (...). Voor

1700 is daar echter geen sprake van,
noch bij de dichters, noch bij de
gewone man.'
Ter bevordering van de verspreiding
van zijn lied, dat de auteur blijkbaar
zelf, al roepend en schreeuwend langs
de straat, moest proberen te slijten
(regels 54-56) stopt hij er een aantal
Hollandse steden in en voert hij
tenslotte in het laatste gedeelte een
grove klucht op de Amsterdamse Zeedijk op, met in de droevige hoofdrol
een grutter die weigert voor zijn gort
en meel 'quae duyten' te accepteren.
Hij wordt daarop door het janhagel,
waaronder een aantal 'wijven' zodanig
gemaltraiteerd dat hij van angst incontinentieverschijnselen vertoont.
Samen met het misbaar over de
joodse wisselaars geeft de klucht een
aardig idee van het niveau van een dergelijk paskwil. Onze auteur zal zich
geheel hebben thuis gevoeld in het
contemporaine gezelschap van genregenoten als Salomon van Rusting (1652ca. 1712), Aernout van Overbeeke
(1632-1674) en de Haarlemse wever
Jan van Gijsen (1668-1722), om ons tot
deze drie te beperken. Eerstgenoemde
schreef in 'een kluchtige en burleske
stijl' en door hem werd 'zonder geest
en met kennelijk welbehagen de platste
en vuilste taal gebezigd, die men zich
kan denken'.** De beide andere
'drekpoëten' (vgl. Pieter Langendijk, I,
337) noemt Schroder 'burleske
schrijvers wier werk van literair standpunt bekeken vrijwel geheel waardeloos
is'.* Deze kwalificatie lijkt mij voor de
auteur van het Beklag-Liet een juiste.
Het lied heeft dan ook geen literaire
waarde; men kan het wel als een monetair-historisch curiosum beschouwen.

Inhoud
In het eerste gedeelte maakt de rijmelende auteur zich vrolijk over de gevolgen die de invoering van de nieuwe
duiten voor de joodse geldwisselaars in
de Republiek zal hebben. In het tweede
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gedeelte meldt hij de bezwaren van de
burgers in een aantal Hollandse en
West-Friese steden, waarna hij als
'finale' de kluchtige mishandehng van
een Amsterdamse grutter op de Zeedijk
door het plaatselijke janhagel schetst.
Deze middenstander wenste, conform
het plakkaat van 13 december 1701
tegen de 'quade duyten,' uitsluitend de
nieuwe duiten te accepteren. Hoe het
met de beklagenswaardige grutter
afliep, vermeldt de historie niet. Vast
staat wel dat de nieuwe duiten aan de
verwachtingen van de Hollandse en
West-Friese Staten beantwoordden. Zij
werden tot 1780 geslagen en pas in de
jaren 1820 vervangen door Nederlands
kopergeld, geslagen in de Munt te
Utrecht (Van Gelder 1980, p. 247 en
p. 165). De in 1999 ingevoerde euro
markeert de verder voortschrijdende
ontwikkeling naar een grootschalig
internationaal (mondiaal?)
betaalmiddel, over welks realisatie de
geldwisselaars ongetwijfeld een
aanzienlijk luider geklaag zullen
aanheffen dan in 1702 in het BeklagLiet vmide Joden en Smousen bimien
Amsterdam werd vernomen.

museum te Utrecht (Leiden 1995).
Groot Placaet-Boeck, Inhoudende de Placaten ende
Ordonnantien van de Hoogh-Mog: Heeren Staten
Generael der Vereenighde Nederlanden, ejide van de
Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Hollandt ende
West-Vrieslandt. Mitsgaders vande Ed: Mog: Heeren
Staten van Zeelandt ('s-Gravenhage 1658-1770,
Amsterdam 1795-1797).
M.W. HULSK..UIP, P.J. B O O N en R.L..\I.M. C.\AIPS

Catalogus van de pa?nfletteri aanwezig in de Bibliotheek Arnhem (Hilversum 1995).
vv.p.c. KNUTEEL Catalogus van de pamfletten-vei-zameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek
('s-Gravenhage 1889-1916).
PIEPER L,\NC;ENDIIK De fredichten (Amsterdam
1721-1760).
E. VERWIJS en J. \'ERD.-\M Middelnederlandsch Woordenboek ('s-Gravenhage 1884-1952).
Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur
(HaarlemAVeesp en Antwerpen 1980-1984).
L..D. PETIT Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzamelingen van de bibliotheek van Johannes
Thysius en de bibliotheek der Rijks-Universiteit te
Leiden ('s-Gravenhage 1882-1884, Leiden 19251934).
J. POLAK-SUETENS Inventaris Pamfletten Stadsarchief: Anticeipen 1520-1881 (Antwerpen 1983).
M.S. POLAK Historiografie en econo?nie van de
^muntchaos'. De muntproductie van de Republiek
(1606-1795) (Amsterdam 1998).
o. PLiRMER en H.J. VAN DER WIEL Handboek van
het Nederlands kopergeld (van) 1523 (tot) 1191
geslagen in de voonnalige provincies, steden en heerlijkheden binnen het huidige Nederlandse gi-ondgebied
alsmede de avonden en zilveren afslagen (Vriezenveen
1996).
H.P. SCHRODER Parodieën in de Nederlandse Letterkunde (Haarlem 1932).
J.F. VAN SOMEREN Pamfletten [in de Bibliotheek der
Rijksuniversiteit Utrecht] niet voorko?nende in afzoiiNOTEN
derlijke gedrukte catalogi der verzamelitigen in
andere openbare Nederlandsche Bibliotheken (Utrecht
1 VAN GELDER 1 9 9 5 .
1915).
2 VAN GELDER 1980, 152.
A Catalogue ofpafnphlets relating to the United
3 Gi-oot Placaet-Boeck band IV, 679-682.
Netherlands: their histoiy, commerce, wars at sea and
4 Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratiiar
on land on sale at Van Stockutn 's Antiquariaat
bd. 8, 208-209; SCHR()DER, 74.
(Den Haag (z.j.)).
5 SCHRODER, 7 9 .
P.A.TIELE Bibliotheek van Nederlandsche pantfletten.
Eerste afdeling. Verzameling van Frederik Muller te
LITERATUUR
Amsterda?n. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven (1500-1102) (Amsterdam 1858-1861).
G. VAN ALPHEN Catalogus der pamfletten van de
M. DE VIES e.a. Woordenboek der Nederlandsche Taal
Bibliotheek der Rijkiiiniveisiteit te Groningen 1542('s-Gravenhage-Leiden 1885-1998).
185} (niet voorkomende in de catalogi van Broekema,
J.K. \'AN DER VVTiLP Catalogus van de tractaten,
Knuttel, Petit, Van Someren, Tiele en Van der Wulp)
pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland,
(Groningen 1944).
aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman
J. BROEKEMA Catalogus van de pamfletten, tractaten, (1500-1115) (Amsterdam 1866-1888).
enz. aanwezie, in de Provinciale Bibliotheek van Zee- W'.c:. ZIJLSTR.\ Den Zeeusen Beesetn. Catalogus van
land Eerste deel 1568-1195 (Middelburg 1892).
de Nederlandse pamfletten (alsmede de niet-Zeeuwse
R.B. F.VENIIULS Ook dat Tvas Amsterdam. Deel I-V
plakkaten en ordonnanties) tot en met 1795, aanwe(Amsterdam 1965-1978).
zig in de Zeeuwse Bibliotheek (Middelburg 1994).
H. ENNO \'AN CiELDER De Nederlandse munten
(Utrecht / Antwerpen 1980).
H. EN'NO VAN GELDER Gedrukte muntplakkatcn.
Catalogus van gedrukte muntplakkaten voor 1815 in
de collecties van Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet te Leiden en Het Nederlands Munt-
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Zilveren halve manen

Op 17 november 2000 is bij Sotheby's
te Londen een verzameling penningen
geveild. Hierbij bevond zich een
gezaagde en gegraveerde zilveren halve
maan met op de voorzijde de tekst
'LIEVER TURCKS ALS PAVS 1580' en

op

1580. Dit stuk is waarschijnlijk afkomstig uit de collectie Strieker die op
11 november 1860 is geveild. De twee
exemplaren zonder jaartal zijn in 1971
en 1999 door Laurens Schulman
verkocht of geveild. Tot slot verkocht
Laurens Schulman in 1971 een halve
maan-penning zonder jaartal met de

de keerzijde 'GHI STATEN 'VEST DIE
PRINS GETROU'.' De penning toont aan
beide zijden twee ineengevlochten han- tekst 'GHI STATEN WEEST MALKANDER
GETROV'.^
den.
Deze zijn kenmerkend voor de klassieke
Geuzenpenningen waar ze een bedelOorsprong
napje vasthouden.' Het zilvergehalte
Zilveren halve maan-penningen worden
bedraagt ongeveer 900/1000. Behalve
ook wel Halve manen van Boisot
een dolfijntje (belastingkeur voor onge- genoemd, omdat de zeelieden van de
waarborgd zilver, 1813-1953)
vloot onder bevel van Louis de Boisot,
ontbreken keuren.
admiraal van Vlissingen en It. admiraal
van Zeeland, Holland en WestVoor zover kon worden nagegaan
Friesland, ze aan hun hoeden droegen
bestaan er nog vier of vijf gezaagde en
bij het ontzet van Leiden in 1574. Ze
gegraveerde halve manen met deze
zijn echter voor de eerste keer in Anttekst. Eén hiervan is gedateerd 1573,
werpen
gedragen in 1566 door aanhanop twee staat het jaartal 1580. De
gers van de Hervorming die de hageandere exemplaren zijn ongedateerd.'
preken van militante predikanten,
De meeste zilveren halve manen zijn
waaronder Herman Modet, bijwoongegoten en op de achterzijde staat 'EN
den. Modet zou de leus 'Liever
DESPIT DE LA MESSE', wat het best kan
Turksch als Paapsch' hebben bedacht of
worden geïnterpreteerd als 'Uit afkeer
in elk geval hebben verbreid. Als predivan de mis'.'* Er zijn geen gegoten
kant van de Watergeuzen onder Boisot
exemplaren bekend met de tekst 'Ghi
zou hij bij hen de halve manen, die
Staten ...'.
elders
in onbruik waren geraakt,
Het exemplaar gedateerd 1573 is
hebben
gereïntroduceerd.*
vermeld in J. Dirks en bevond zich in
de collectie Westhoff. In 1999 is dit
exemplaar verkocht bij Laurens SchulWatergeuzen
man. Dirks vermeldt verder een zilver
Oorspronkelijk opereerden de Waterverguld exemplaar met het jaartal 1580, geuzen als kapers met commissiede tekst 'GHI STATEN...' en de naam
brieven van de Prins van Oranje.
Blaukerck van Dockum. Met
Omdat de Prins hen wegens geldgebrek
betrekking tot de naam Van Dockum
niet als echte marine in dienst kon
zijn geen gegevens gevonden. Onnemen, aanvaardden de meeste Waterbekend is of dit exemplaar gegoten of
geuzen zijn gezag niet, maar wel zijn
gegraveerd is. Teylers Museum in
kaperbrieven. Na de verovering van
Haarlem bezit een exemplaar gedateerd Den Briel op 1 april 1572 werden in
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deze jaartallen. Hoewel deze vraag niet
met zekerheid is te beantwoorden kunnen wel enkele veronderstellingen worden gemaakt.

Halve iHaari-pemthig,
Nederland, 1580,
zilver, 46,4 x 29 mvt.

juh van dat jaar alle op hen van toepassing zijnde kaperbrieven ingetrokken
en hielden de Watergeuzen op te
bestaan. Geleidelijk traden daarna veel
geuzenkapiteins in dienst van de Staten
van Holland of Zeeland waardoor het
ongecontroleerde karakter van hun
eenheden verdween. De schepen van de
Watergeuzen kunnen, met de vloot van
de Admiraliteit van Veere en de stedelijke oorlogsvloten uit de eerste jaren
na 1572, als voorlopers van de vloot
van de Republiek der Verenigde
Provincies worden beschouwd.''
'Liever Turcks als Paapsch'
De tekst 'Liever Turksch als Paapsch' of
ook wel 'Liever Turksch als Pavs(ch)'
op de halve manen vindt volgens Swalue zijn oorsprong in het aanbod van de
Turkse sultan Amurath III, die tijdens
de Opstand eveneens in oorlog was met
Filips II.** Hij bood de Prins van Oranje
zijn hulp aan, maar die wees de hulp af
uit angst dat steun van een Islamitisch
vorst bij de Hervormden niet in goede
aarde zou vallen. Sommige opstandelingen waren echter zo tegen het Roomse
geloof gekeerd, dat zij liever de hulp
van de Turken wilden aanvaarden dan
te worden overheerst door de Spanjaarden.
'Ghi staten vest die Prins getrou'
Het is de vraag of aan bovenstaande
tekst op de halve maan uit 1573 en op
de penningen uit 1580 speciale betekenis kan worden gehecht in relatie tot

1513
De periode 1573-1575 was cruciaal
voor het voortbestaan van de Opstand.
In 1572 erkenden de Staten van Holland en de Staten van Zeeland Oranje
als wettige stadhouder. Er waren echter vaak spanningen over wederzijdse
bevoegdheden tussen Oranje en de
Staten, en de Prins dreigde verschillende malen zijn ambt te zullen
neerleggen.'' De val van Haarlem in
juli 1573 betekende een ernstige strategische verzwakking voor de opstandelingen. Indien ook de in oktober
1573 begonnen belegering van Leiden,
waarbij in de eerste fase een groot deel
van het platteland van Zuid-Holland
was bezet, succesvol voor de Spanjaarden zou zijn geweest, zou de Opstand
als geheel wellicht zijn mislukt.'" De
belegering van het Spaanse garnizoen
in Middelburg begon in 1572 en
duurde tot begin 1574 voordat de
overwinning werd behaald. In november 1573 werd Alva vervangen door de
nieuwe landvoogd Luis de Requesens.
Hij kreeg de opdracht soepeler te zijn
tegenover de opstandige steden die
zich wilden overgeven en concessies te
doen aan de bevolking van de
gewesten die in Spaanse handen waren
gekomen. Reden genoeg voor de
opstandelingen om door middel van
een draagteken in 1573 uiting te geven
aan hun steun voor de Prins van
Oranje en de Staten te waarschuwen
hem niet tegen te werken.
1580
In juni 1580 vaardigde de Spaanse
koning de ban uit over Willem van
Oranje. Hij werd vogelvrij verklaard en
voor wie hem vermoordde, werd een
beloning uitgeloofd. De Prins stelde
een verdedigingsgeschrift op tegen deze
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ban en vroeg om bescherming en steun
van de Staten-Generaal." Het is begrijpelijk dat de opstandehngen ook toen
hun aanhankeHjkheid aan de Prins wilden betuigen. Hoe dan ook is de tekst
op de achterzijde op te vatten als steunbetuiging aan Oranje in cruciale perioden tijdens de Opstand. I

3 J. DIRKS Penningkundig Repertorium I 9.
4 (;ER.\RD VAN LOON Beschryving der Nederland-

5
6

7
Met dank aan mevrouw C.J.M. Schulinan- Ruhé
en drs A.J. van der Peet, Instituut voor
Maritieme Historie, voor het beschikbaar stellen
van gegevens.

8

NOTEN

9
1 Coins, medals, decorations and banknotes.
Catalogus, Sotheby's London, 16 en 17
november 2000; J.W.FREDKRIKS Dutch Silver
II nr 396. De vermelding Batch of the soldiers
ofBossu is onjuist. Bossu moet Boisot zijn. De
Graaf van Bossu was in 1567 door Alva aangesteld als stadhouder van Holland, Zeeland
en Utrecht in plaats van de Prins van Oranje.
2 G. VAN DER MEER De Beeldenaar 4 (19S0)
91-95.

10
11

sche Historipenningen I ('s Graavenhaage 1723)
191-192.
Persoonlijke mededeling van mevrouw C.J.iVI.
Schulman-Ruhé.
M. DE MAN De oorsprong der zilveren Manen
Tijdschrift van het Nederlaiidsch Genootschap
voor Munt- en Penningkunde 5 (1897) 22-25;
A.J.VAN DER /\A Biogivphisch woordenboek der
Nederlandai (Haarlem 1852) 276-278.
J.c.A. DE MEY De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572 Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd.
Letterkunde (Amsterdam/Londen 1972).
E.B. SWALUE De daden der Zeeuwen
gedurende den opstand tegen Spanje
Algemeen Letterlievend Maandschrift 31 Nieuwe
series 3 (1847) 52-53.
J.w. KOOPMANS De Staten van Holland en de
OprfffW (Groningen 1990) 119-134.
jON;\THAN I. ISRAEL De Republiek 1471-1806
(Franeker 1995) hoofdstuk 10.
N. JAPIKSE Resolutiën der Staten-Generaal van
1S16 tot 1609 ( 's-Gravenhage, 1918) derde
deel (1580-1582), 152-154.
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Schetstekeningen van J.C. Wienecke
uit 1941
A.AJ. SCHEFFERS
L.M.J. BOEGHELM

De Stichting Vrienden van Het Nederlands Muntmuseum heeft opnieuw de
hand weten te leggen op enige unieke
numismatische objecten. Ditmaal wist
zij drie ontwerpschetsen voor een
nieuw muntstuk van 1 en van 10 cent
van de hand van de bekende graveur en
medailleur Johan Cornehs Wienecke
(1872-1945) te verwerven.
De schetstekeningen werden in 1941
vervaardigd op verzoek van de toenmalige muntmeester dr. W.J. van Heteren.

\ -

Ze waren bedoeld voor een muntserie,
die op last van de Duitse bezetter de
bronzen en zilveren pasmunt moest vervangen. Het brons was voor de bezetter
vooral van belang voor de oorlogvoering.
De zilveren munten met de beeldenaar
van Koningin Wilhelmina moesten
worden ingeleverd, omdat de vorstin
zich in juli 1941 na de Duitse inval in
Rusland in lovende bewoordingen over
de Sovjet Unie had uitgesproken.
De drie schetstekeningen kwamen in
1995 voor het eerst op de markt. Ze
konden toen op een veiling net niet
door Het Nederlands Muntmuseum
worden aangekocht. Wel wist het
museum de tekeningen in bruikleen
te krijgen voor de tentoonstelling
De Munt in de Tweede Wereldoorlog.
Uit onderzoek is gebleken dat de
schetstekeningen werden aangetroffen
in een partij oud papier die bestond uit
exemplaren van het weekblad Storm-SS,
waarbij ook brieven van J.H. Feldmeijer,
voorman van de Nederlandse SS, aan
Nico de Haas, hoofdredacteur van dit
weekblad. Het was De Haas, die op last

t i.Af i\

i\^V

)miÊ^'

foto's: H\'M

DE BEELDEN.UR 2001-4
176

van Rost van Tbnningen de ontwerptekeningen voor het zinken oorlogsgeld heeft gemaakt. Het pand in
Amsterdam, waar de partij oud papier
vandaan kwam, was gedurende de oorlog waarschijnlijk een tijd lang in
gebruik als voorlichtingscentrum van
de SS.
De Stichting Vrienden van Het
Nederlands Muntmuseum is sinds kort
in het bezit van een collectie penningen
van de hand van Wienecke en wil zich
gaan inzetten voor een inventarisatie
van het complete oeuvre van deze

stempelsnijder van 's Rijks Munt, die
een belangrijk stempel heeft gedrukt op
de medaillekunst in de eerste helft van
de 20ste eeuw. De aanschaf van de drie
schetstekeningen sluit goed aan bij dit
beleid.
Bij een geschikte gelegenheid zullen
de schetstekeningen tentoongesteld
worden in Het Nederlands Muntmuseum. Zij zullen zeker worden opgenomen als illustratie in het boek De
wimtslag ten tijde van Koningin
Wilhelmina.
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Muntmelange

BOLTKE JAN VAN
DER V'EEN

Duït, Anholt, gevondai
in Sluis (Zeeland)^
koper, 1,35 gfa?u,
21 mm.
foto: KPK

EEN NIEUW TYPE DUIT VOOR
ANHOUr
De duiten van de heerlijkheid (stad)
Anholt zijn geslagen onder de laatste
heer uit het huis van Bronkhorst, Diederik III (1582-1649) en mogelijk in de
vrij korte periode 1616-1622, maar in
ieder geval vóór 1637 toen Anholt in
handen kwam van Leopold Philip Carl,
Vorst von Salm. Tot nu toe waren er
van Anholt twee hoofdtypen duiten
bekend. Het eerste type toont op de
voorzijde het versierde en gekroonde
wapenschild met een ongewapende,
klimmende leeuw (van Bronkhorst)
naar links. Op de keerzijde vinden we
de tweeregehge tekst CVS / ANH (geslagen te Anholt, of is het CVS hier
bedoeld als afkorting voor Civitas,

L.M.j. BüEGHKLM EEN ZILVEREN M U N T VAN
ZUID-SUMATRA IN 1949?
In de Nieuwe Courant van vrijdag
14 oktober 1949 stond het volgende
bericht:
'Gani introduceert republikeins zilvergeld.
A.K. Gani, thans republikeins
militair gouverneur van Zuid-Sumatra,
is te Batavia aangekomen om rapport
uit te brengen omtrent de toestand in
zijn ressort.

'stad'?) in een bladerkrans. Van dit type
zijn er ook exemplaren bekend met de
leeuw in het wapenschild - per vergissing? - naar rechts. Het tweede type
heeft een gelijke voorzijde maar op de
keerzijde staat de stadsnaam in drie
regels vermeld Cl / \1TAS / AXH (stad
Anholt). De duiten van Anholt zijn,
ook na de uitvinding van de metaaldetector, relatief schaars. Van beide typen
zijn er 'slechts' enkele tientallen
bekend. Dit is weinig ten opzichte van
de duizenden reguliere duiten van de
Republiek. In 2000 werd bij
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet een duit van Anholt gemeld,
gevonden in het Zeeuwse Sluis, die nu
het verassende derde type vormt:
'Nieuw, Anholt nu ook in vier regels!'
Op de voorzijde vinden we weer het
bekende wapenschild, maar nu op de
keerzijde de nu niet afgekorte
stadsnaam in vier regels Cl / V7TAS /
ANHO / LT (stad Anholt) in een bladerkrans. Is het nu nog wachten op een
éénregelige duit?

Hij toonde aan journalisten een zilverstuk dat hij 'stabilisatiegeld' noemde.
Het vertoont aan de ene zijde een stierenfiguur en aan de andere zijde een
deel van de tekst der vrijheidsproclamatie. Gani deelde mede dat dit zilvergeld
sedert 17 augustus in Zuid-Sumatra is.
De munt, die een gehalte heeft van
960/1000 wordt in het guerillagebied
van Zuid-Sumatra geslagen.'
De thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën, drs W. Koster, stelde
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dit bericht op 17 oktober 1949 in handen van 's Rijks Muntmeester, dr
J.W.A. van Hengel, ter kennnisneming.
Op zijn beurt legde Van Hengel het
bericht op 19 oktober 1949 per luchtpost voor aan de secretaris van Staat
van Financiën te Batavia.' Hij verzocht
te berichten in hoeverre de inhoud juist
was en in het bevestigende geval om
nadere bijzonderheden zo mogehjk
onder bijvoeging van enkele
exemplaren van het muntstuk.
Het Departement van Financiën te
Batavia antwoordde begin december
1949 dat volgens de ingewonnen
inlichtingen dit Repubhkeins stabilisatiegeld in Havana was aangemaakt en
aldaar nog berustte.^

Muntmelange
De rubriek Muntmelange biedt
ruimte om één of meer opmerkelijke
numismatische zaken in kort bestek
te behandelen. Alle wetenswaardigheden die met antieke, middeleeuwse of moderne munten te
maken hebben - bijvoorbeeld
puzzelstukjes voor nader onderzoek
- passen in deze rubriek. Suggesties,
ideeën of kant en klare korte
artikelen kunt u sturen aan de
redactie van De Beeldenaar of aan
redacteur B.J. van der Veen,
p/a Het Koninklijk Penningkabinet,
Postbus 11028,
2301 EA Leiden.

Er zouden slechts enkele exemplaren in
het bezit zijn van Republikeinse autoriteiten in Zuid-Sumatra. Het was dan
ook niet mogelijk specimina van dit
muntstuk te bemachtigen.
Op 27 december 1949 volgde de
soevereiniteitsoverdracht. Van een zilveren munt voor Zuid-Sumatra werd
nooit meer iets vernomen.
NOTEN

1 Archief 's Rijks Munt 1909-1994 inv. 177 brief nr. 3449AZ, 19 oktober 1949.
2 Ibidem, brief nr. 235974, 8 december 1949.

RECTIFICATIE
Bij het artikel Een onbekende munt van
de heerlijkheid Anholt door Arie van
Herwijnen, verschenen in De Beeldenaar
25 (2001) 90-91 zijn de foto's van het
onbekende Anholtse muntje nogal verminkt overgekomen en daarom worden
ze hier nogmaals afgedrukt. Het betrof
waarschijnlijk een kwart groot voor
Anholt op naam van Gijsbert I (14081432), met op de voorzijde een helm
met helmbos en het omschrift + GISEBT.

BOUKEJANVAN
DER VEEN

DE. BATENB' en op de keerzijde een

Kwart gfvot (?),
Anholt op naam va?i
Gijsbert I (14081432). zilver,
0,49 gi-am, 17 mm.
foto: KPK

kort kruis met in de kwadranten A - N
- O - L en het omschrift + MONETA.
NOVA. DE. AENOL.
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Penningnieuws

CHRISTIEN NIJLAND
Poitretpennmg 80 jaar jong, 1994
brons 70 x 70 mm.

Vz.: Hoofdvorm vierkant vlak, gelaat
naar rechts gewend. Alpino steekt voor
een groot deel buiten het vierkant uit.
De blik is naar voren gericht, maar lijkt
tegelijk de maker van de penning in het
oog te houden. De gelijkenis is goed
getroffen.
Kz.: De geportretteerde hield zich
jarenlang bezig met stamboomonderzoek. Daarom werd een boom als
symbool voor de keerzijde gekozen.
Het bladerdak bleek goed bij de vorm
van de alpino te passen. Links verticaal
de naam van de geportretteerde. Onder
horizontaal de datum van haar tachtigste verjaardag.

De rubriek Penningnieuws
biedt ruimte aan medailleurs
om in kort bestek (maximaal
100 woorden) nieuwe penningen onder de aandacht
te brengen. Bijdragen met
foto's kunnen zij sturen aan
de redactie van De Beeldenaar
of aan redacteur
Jannes Limperg,
Bestevaerstraat 200,
1055 TS Amsterdam.
Gelieve te vermelden of de
foto's na gebruik beschikbaar gesteld mogen worden
aan het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.
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BARBARA DE CLERCQ
Lori (2000).
Brons, 0 70 mm.
Vz.: De lori (een Zuid-Amerikaans
nachtdier) beweegt zich in de nacht
behoedzaam door het gebladerte.
Kz.: Ogen in de nacht.

Zeehond (2000).
Brons, 0 55 mm.
Vz.: Snuit van de zeehond.
Kz.: Deel van zijn lijf met zwemvin.

DEBEELDENA.\R2001181

Boekbesprekingen

HENK
GROENENDIJK

AJ. LANSEN EN L.T. WELLS JR Plantage-,
handels- en ??/ijngeld van Nederlands-Indië
(Plantation-, merchant-, and mining
money of the Netherlands East Indies)
(Mevius Numisbooks International
2001 (2de ed.)). ISBN 90-70067-16-1,
230 biz., gebonden, 26,5 x 21,5 cm.,
met varianten, historische informatie,
kaarten, prijsindicaties, concordantie
met Scholten, Saran Singh, Van der
Chijs en Pridmore, woordenlijst
Engels, Duits en Bahasa Indonesia.
ƒ 125,00/€56,70.

'ongemunt zilver'. Hierdoor zijn in de
tekst een aantal moeilijk begrijpbare
passages terecht gekomen. Nieuw in
deze tweede editie zijn enkele overzichten met onder andere data met betrekking tot de geschiedenis van de Deli
Maatschappij, tabaksproductie, ondernemingen en hun eigenaren, en de Koelie-ordonnantiën uit 1889. Dit laatste
geeft een aardig inzicht in de toenmalige arbeidsverhoudingen. Achter in het
boek zijn zes landkaarten opgenomen
waarop de locatie van de ondernemingen is aangegeven.

In 1992 publiceerde A.J. Lansen in
eigen beheer een inventarisatie van
ondernemingsgeld van Nederlands
Oost-Indië, Malakka en (Brits) N o o r d Borneo. Dit boek bevatte een opsomming van de tokens die de auteur
bekend waren. L.T. Wells publiceerde
in 1989 een overzicht van de Plantation,
Merchant and Minitig tokens of the
Netherlands East Indies. Dit overzicht
dat alleen in manuscriptvorm beschikbaar was, bevatte ook de resultaten van
een uitgebreid historisch onderzoek
naar gegevens over het gebruik van de
tokens en informatie over de ondernemingen en de personen die verantwoordelijk waren voor de uitgifte
ervan. In de tweede editie van Plantage-,
Handels- en Mijngeld van NederlandsIndië is de informatie van beide auteurs
samengevoegd waardoor nu ook de
resultaten van het onderzoek van Wells
voor een brede groep van geïnteresseerden beschikbaar is.

H e t eigenlijke catalogusdeel begint
op pagina 65 met een beschrijving van
het Nederlands-Indisch plantagegeld.
Van elke onderneming is een kort overzicht opgenomen met gegevens over
locatie, grootte, productie, eigenaren
en de periode waarin de tokens
uitgegeven zijn. Voor elke onderneming is minimaal één token door een
bijzonder duidelijke foto afgebeeld (in
een enkel geval een tekening). Helaas is
niet aangegeven welk n u m m e r uit de
catalogus afgebeeld is. N a een korte
beschrijving volgt een opsomming van
de tokens die voor die onderneming
bekend zijn. Voor elk token worden
denominatie, materiaal en afmetingen
vermeld. Bij de volgnummers wordt
soms met een a- en b - n u m m e r gewerkt
als alleen het materiaal verschilt, als de
afmetingen gering verschillen of voor
tokens die met en zonder gat voorkomen. Systematisch is dit echter niet
gedaan. Verwarrend is verder dat
tokens waarvan de auteurs vermelden
dat deze hoogst waarschijnlijk in de
literatuur onjuist vermeld zijn, wél met
een eigen n u m m e r in de opsomming
zijn opgenomen.

De Engelstalige tekst in het
manuscript van Wells is vertaald in het
Nederlands. De vertaling is echter niet
overal correct, zo wordt bijvoorbeeld
'silver bullion coin' vertaald met
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kan een donkerrode kleur krijgen zodat
In de beschrijvingen wordt een grote
het lijkt alsof het om koper of brons
variatie aan metalen gebruikt:
gaat. De lijst van de tokens zou veel
geelkoper, roodkoper, brons, nikkel,
aan belang gewonnen hebben als de
cupro-nikkel, tin, zilver, blik, wit
auteurs zouden hebben aangegeven
metaal, aluminium, vertind ijzer,
welke ze zelf gezien hebben of in welke
nikkel/zink. De auteurs schrijven hierover: 'de verschillende metalen gebruikt collectie ze aanwezig zijn. Nu is het
voor de lezer niet te beoordelen of een
voor het plantagegeld zijn bijzonder
vermeld stuk werkelijk bestaat of dat
verwarrend'. Deze verwarring wordt
het berust op een onjuiste beschrijving
veroorzaakt doordat beschrijvingen uit
de literatuur zonder meer overgenomen van het gebruikte metaal.
zijn en omdat niet kritisch met aanduiIn het tweede deel van de catalogus
dingen van de verschillende metalen is
zijn de mijnbouwtokens van Banka en
omgegaan. Zo is witmetaal een niet erg Sambas vermeld (overgenomen uit
specifieke aanduiding die in oude cata- Netscher en van der Chijs De Munten
logi gebruikt wordt om onder andere
van Nederlandsch Indië beschreven en
legeringen van tin aan te duiden waarafgebeeld (Batavia 1863)), evenals het
van goedkope strooi- en andere
bamboegeld dat beter in het eerste deel
penningen gemaakt zijn. Met blik
zou passen. Verder zijn enkele tokens
wordt meestal vertind ijzer bedoeld.
vermeld met het discutabele argument:
Nikkel is, in de tijd dat de tokens geda- 'afkomstig uit een partij plantagegeld of
teerd worden, een ongebruikelijk
aangekocht in Indonesië'. Deze tokens,
muntmateriaal. Alleen in Zwitserland
de identificatiepenningen van de Postwerden vanaf 1881 nikkelen munten
spaarbank in Nederlandsch-Indië en de
vervaardigd. Koper-nikkel - de auteurs penning van C.P.K. Winckel hebben
gebruiken cupro-nikkel - is wel een
geen relatie met het onderwerp, ze
gebruikelijk materiaal. Nikkel en
hadden beter weggelaten kunnen workoper-nikkel zijn overigens gemakkelijk den. Evenals de drie tokens die vermeld
van elkaar te onderscheiden, omdat
zijn in het hoofdstuk 'ten onrechte aan
nikkel wel door een magneet wordt
Nederlansch-Indië toegeschreven
aangetrokken en koper-nikkel niet. Met plantagegeld'.
nikkel-zink, dat door Scholten (De
In het laatste, additionele deel
munten van de Nederlandsche Gebiedsdelen
worden de tokens van Brits Noord-BorOverzee 1601-1948 (Amsterdam 1951))
neo beschreven. Deze tokens zijn ook
genoemd wordt, wordt mogelijk nieuwbeschreven in de catalogus van Saran
zilver bedoeld. Dit is een legering van
Singh The coins of Malaysia Singapore and
koper met nikkel en zink die
Brunei 1400-1986. De auteurs nemen
waarschijnlijk ook toegepast is. Ook
ook tokens op waarvan Saran Singh
koper is in de beschreven periode een
vermeldt dat ze niet teruggevonden zijn
ongebruikelijk materiaal. Brons, een
en hoogstwaarschijnlijk berusten op een
legering van koper met een paar
onjuiste vermelding in de literatuur.
procent tin, visueel nauwelijks te
Ook zijn vele tokens opgenomen die
onderscheiden van koper, ligt meer
niet door Saran Singh genoemd
voor de hand. Verder moet bedacht
worden. Veelal betreft het - twijfelachworden dat de kleur van de tokens door
tige - varianten in samenstelling.
de wijze van bewaren sterk kan veranNa het overzicht met prijs-indicaties
deren. Van zilver is algemeen bekend
(in
euro) voor de kwaliteiten ZFr of
dat het na verloop van tijd zwart wordt.
Pr/FDC
volgt een overzicht van maten,
Ook bijvoorbeeld geelkoper (messing),
lonen,
prijzen
en wisselkoersen, en
dat langere tijd in de grond bewaard is,
een lijst met papiergelduitgiftes van

DE BEELDENAAR 2001-4
183

plantages. Ook is een overzicht met
vervalsingen van plantage-tokens opgenomen, verwarrend geplaatst naast een
van de twee extra platen met afbeeldingen van echte exemplaren. Een
beknopte alfabetische index is, tamelijk
onlogisch, op pagina 62 tot en met 64
opgenomen.
Gezien de veelheid aan achtergrondgegevens en de goede kwaliteit van de
illustraties, is dit echt een onmisbaar

J.C. VAN DER was

boek voor degenen die serieus in plantagetokens geïnteresseerd zijn. Het
catalogusdeel is echter weinig systematisch. Het is jammer dat de auteurs vele
nummers opgenomen hebben op basis
van hoogst waarschijnlijk onjuiste vermeldingen en dat ze ook niet aangeven
of zij de tokens zelf hebben gezien.
Enige terughoudendheid bij het opnemen van vermeldingen had het boek
aanzienlijk kunnen verbeteren. •

woorden: de functie van het geld als
algemeen aanvaarde rekeneenheid.
Het gebruik van rekengeld in een
samenleving impliceert het hanteren
van gemeenschappelijke gedragsregels
voor de waardering van goederen en
diensten in het economisch verkeer.
Een samenhangend geheel van dergelijke gedragsregels, een economische
Op 3 april 2000 verdedigde dr D.J.
institutie, wordt niet door de overheid
Henstra met succes zijn proefschrift
ontworpen en ingesteld, maar evolueert
dat, naar wat hijzelf noemt, een studie
spontaan uit de behoeften van de
is naar de geschiedenis van een alledaags fenomeen - het gebruik van geld samenleving. Wel kan de overheid zich
met een dergelijke institutie gaan
als waardemeter - in een ongewone
context: het middeleeuwse Frisia. Hier- bemoeien en deze wettelijk verankeren
onder verstaat Henstra de samenleving en zelfs verder ontwikkelen zoals vanaan een bepaald deel van de Noordzee- daag de dag met de euro gebeurt.
kust gedurende de Middeleeuwen (ca.
De keuze voor Frisia als onderzoek600-ca. 1500), dat in die periode sterk
gebied vloeide voort uit het feit, dat het
aan verandering onderhevig was. Aangebied, op een korte periode van Karovankelijk lag Frisia ruwweg tussen
lingische heerschappij na, gedurende de
Schelde (in feite het Zwin) en Wezer,
gehele Middeleeuwen nagenoeg zonder
vanaf ca. 850 tussen Oude Rijn en Wezer, centraal bestuur is geweest. Daardoor
vanaf ca. 1000 tussen Kennemerland en werd het geldwezen er niet centraal
Wezer en vanaf ca. 1300 tussen Zuider- gestuurd en had de spontane maatzee en Wezer. Rond 1500 kwam aan dit schappelijke ontwikkeling van het
Frisia een einde doordat het geheel uit- rekengeldstelsel meestal vrij spel.
eenviel in andere staatkundige
Omdat gegevens ontbreken, waaruit de
eenheden.
koopkrachtontwikkeling in middeleeuws
Frisia
zou kunnen worden afgeleid,
Het onderwerp van Henstra's studie
was
Henstra
gedwongen zijn onderzoek
is de functie van het geld als econote
richten
op
de ontwikkeling van het
misch communicatiemiddel dat alom
zilverequivalent
van de rekeneenheid,
wordt gehanteerd en de mensen over
die,
zo
veronderstelde
hij, wel in
de gehele wereld in hun economisch
een
bepaalde
verhouding
tot de
verkeer verbindt of met andere

DIRK JAN HENSTRA The evolution of the
money standard in medieval Frisia; A
treatise on the history of the systems of
money account in the fmyner Frisia
(C.600-C.1500). Verloren Uitgeverij,
Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
ISBN 90-367-1202-5, 460 blz., ƒ 70,52.
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standaardmunt moest staan. De rode
draad die door de studie loopt, is de
maatschappelijke keuze van een
standaardmunt in de spontane evolutie
van het rekengeldstelsel. Voor die
keuze zijn in beginsel vier mogelijkheden:
- een munt, die zowel in omloop als in
productie is;
- een munt die nog wel in omloop is,
maar niet meer wordt geproduceerd;
- een munt die niet meer in omloop is
en ook niet meer wordt
geproduceerd;
- een munt die niet meer in omloop is,
maar die (elders) nog wel wordt
geproduceerd.
Van alle vier mogelijkheden werden in
het middeleeuwse Frisia voorbeelden
gevonden.
In de zevende eeuw ontwikkelde zich
in Frisia een bloeiende transitohandel,
waarin gebruik werd gemaakt van algemeen herkenbare en aanvaardbare
betaalmiddelen. Het gebied groeide uit
tot een van de eerste geldeconomieën
in West-Europa. Volgens Henstra moet
de gehanteerde munt in de zogeheten
Noordzee-economie welhaast een
dominante geldstandaard zijn geweest.
Henstra's studie volgt op basis van hun
zilverequivalent de gehanteerde
standaardmunten vanaf de zevende
eeuw tot aan 1498, toen de hertog van
Saksen door de Rooms-Duits keizer tot
potestaat van Frisia werd benoemd.
Een gebeurtenis die uiteindelijk leidde
tot de invoering van en aanpassing aan
het geldregime van de Nederlanden.
Met name de geschiedenis van het
Groninger rekengeld heeft daarbij bijzondere aandacht gekregen.
Voor de reconstructie van de
geschiedenis van het rekengeld in
middeleeuws Frisia heeft Henstra een
raamwerk opgericht, dat de causale
verbanden beschrijft die de evolutie van
een geldstandaard bewerkstelligen. Het
is geïnspireerd op en ontleend aan de
thans nog in ontwikkeling zijnde

institutionele economische theorie en
gaat uit van de gedachte, dat de
geldstandaard de grondslag is van een
rekengeldstelsel dat als communicatiemiddel efficiënt moet zijn. De evolutie
van de geldstandaard wordt verklaard
uit de veranderingen van de omstandigheden die een bepaalde standaard tot
de meest ideale maakten en uit de
maatschappelijke reacties daarop.
Een belangrijk hulpmiddel voor de
historische reconstructie van het rekengeldstelsel in de studie is de zogenoemde weergeldhypothese. Weergeld
is het geld dat aan de erfgenamen van
een gedode persoon werd aangeboden
door de dader en diens familie om een
verzoening tot stand te brengen en een
vete te voorkomen. Het was een symbolisch bedrag, dat bepaald was door
hetgeen eer en stand sinds onheuglijke
tijden vereisten. De weergeldhypothese
gaat ervan uit, dat het goud- of zilverequivalent van het weergeld in het verleden was vastgelegd en voorgoed
leidraad bleef. Hoewel weergeld ook
een maatschappelijke institutie was die
aan evolutie onderhevig was, bleef de
kern, de hoeveelheid zilver waarmee
het werd betaald, constant. Met behulp
van de hypothese en rekening houdend
met de verdere context waarin de weergeldbedragen voorkomen, kon over een
periode van ca. 900 jaren uit de nominale grootte van die bedragen het
zilverequivalent van een geldeenheid
worden benaderd en daarmee het
zilverequivalent van de geldstandaard.
De belangrijkste conclusies van het
onderzoek betreffen vier wisselingen in
het rekengeldstelsel:
- ca. 700, overgang van het stelsel van
de gouden solidus op een stelsel met
een dubbele standaard dat mede
gebaseerd was op de zilveren AngloFriese penning;
- na ca. 794/795, vervanging van de
Anglo-Friese penning door de zware
Karolingische penning of mogelijk
de lichtere imitaties daarvan die na
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ca. 1000 als standaard hun voortzetting
vinden in de Oud-Friese penning;
- ca. 1250, vervanging van het O u d Friese stelsel door een stelsel dat
gebaseerd is op de Engelse sterhng;
- veertiende eeuw, vervanging in de
meeste delen - maar niet alle - van
het stelsel van de Engelse sterling
door een lokaal stelsel.
H e t zilverequivalent van de standaardmunten waarop de rekeneenheid was
gebaseerd, vertoonde per stelsel een
daling van enkele decigrammen per
eeuw. De daling was over het algemeen
regelmatig, maar Henstra constateerde
ook versnellingen en lokale verschillen.
De promovendus concludeert, dat op
basis van zijn studie numismatisch
onderzoek naar de oorzaken van wat hij
de 'normale waardedaling' van

JANJAAP LUIJT ANNELIES KREKEL-AALBERSE CarelJ.A.
Begeer 1883-1956 (Waanders Uitgevers
Zwolle. 2001). ISBN 90-400-9511-6,
paperback, 136 pagina's, 137 afbeeldingen./49,50.
In de reeks 'Monografieën van het
Drents Museum over kunstenaars uit
het tijdperk rond 1900' verscheen het
negentiende deel, dat handelt over ontwerper en zilversmid CarelJ.A. Begeer.
Een boek dat uitgebreid stilstaat bij de
kwaliteiten van een man die zowel op
artistiek als op organisatorisch vlak zijn
sporen had verdiend.
W i e spreekt over Nederlands zilver
en penningen uit de twintigste eeuw
kan niet om de naam Begeer heen. H e t
was Carel J. Begeer die in de tweede
helft van de negentiende eeuw de
Utrechtse Fabriek van Zilverwerken
kocht en er de leiding nam. N a het
overlijden van Carel trouwde zijn
weduwe met haar zwager Anthonie
Begeer die vanaf dat m o m e n t de

standaardmunten noemt, gestimuleerd
zou kunnen worden, aangezien men
veelal volstaat muntverslechtering toe te
schrijven aan de mate van overheidsbeheersing van de munt. Omdat daarover
nogal wat onduidelijkheden werden
aangetroffen, zou de identificatie van
13de/14de-eeuwse Friese sterlingen, en
penningen van Oistringen, en van
14de/15de-eeuwse penningen van
Leeuwarden aanleiding kunnen geven
tot nader numismatisch onderzoek. Uit
zijn conclusies mogen we opmaken dat
de econoom en historicus Henstra voor
die onderzoeken numismatisch specialisme nodig acht. H e t is duidelijk dat
zijn studie, met al datgene wat hij heeft
blootgelegd en aangedragen, daarvoor
een uitstekend uitgangspunt is.

leiding binnen het bedrijf had. N a een
hoogopgelopen ruzie met zijn
stiefvader begon Cornells L.J. Begeer
een eigen zilverfabriek en nam zijn
halfbroer CarelJ.A. Begeer de leiding
over het bedrijf.
Carel Begeer bouwde de fabriek uit
tot de grootste van Nederland. N i e t
alleen organisatorisch wist Carel het
bedrijf naar grote hoogte te brengen,
maar ook op artistiek gebied. O n d e r
zijn leiding startte het bedrijf een atelier voor nieuwe vormgeving, waar
toonaangevende ontwerpers en kunstenaars ontwerpen maakten. D e bekendsten onder hen waren J. Eisenloeffel,
C. van de Hoef, H . Ellens en G . H .
Lantman en E. Wichman.
H e t eerste deel van het boek geeft
een levensbeschrijving van de fabrikant
Carel Begeer. Dit deel vertelt het
hectische leven van de kunstenaar, maar
kan ook gelezen worden als de bedrijfsgeschiedenis van de fabriek die hij
leidde. H e t tweede deel gaat dieper in
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op Carels rol als kunstenaar en ontwerper. Het staat uitgebreid stil bij de ontwerpen. Het zwaartepunt ligt daarbij
op het zilverwerk en de artistieke kwaliteiten. In het hele boek komt maar

één bladzijde voor met penningen en
dat is wel erg weinig voor een fabrikant
die zoveel voor de Nederlandse
penningkunst heeft betekend.
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Verenigingsnieuws
Inschrijfipenning 2001
Leden van de \TK kunnen nog tot
1 augustus 2001 de inschrijfpenning
2001 Nie erblickst du mich da wo ich dich
sehe ontworpen door Ted Noten bestellen door overmaking van ƒ 180,- (inclusief verzendkosten) op Postbank
nr. 96820 t.n.v. Vereniging voor
Penningkunst te Sleeuwijk, onder vermelding van 'Inschrijfpenning 2001'.
Na betaling ontvangt men een bevestiging. Na 1 augustus 2001 wordt de
inschrijftermijn gesloten en kan de
penning niet meer worden besteld. Een
beschrijving met afbeelding van deze
penning in De Beeldenaar 25 (2001)
106-107.

Jaarpenning 2001
De jaarpenning 2001 Spinoza ontworpen
door Eric Claus is in bewerking.
Tentoonstelling
Tentoonstelling Beelden van formaat
15 jaar Veretiiging voor Penningkunst is
tot en met 30 september 2001 te zien
in Het Nederlands Goud-, Zilver- en
Klokkenmuseum te Schoonhoven (zie
bij Tentoonstellingen).
Boek
'Handzame sculptuur. De geschiedenis
van de Vereniging voor Penningkunst'
door Louk Tilanus is verkrijgbaar via
de boekhandel. Uitgeverij Waanders
Uitgevers te Zwolle (ISBN 90 400
9265 6 ) / 6 9 , 5 0 .
Adressen verenigingen
KoNiNKijjK NEDERLANDS GENOOTSCHAP

Mu/ilAanc(el
L.H. Helderton
Bommelsestraat 18-B
Tel. 0344-651392

4061 RG

Inkoop - Verkoop - Taxatie
van:

Munten,
Penningen,
Papiergeld,
Onderscheidingen.

Bezoek aan huis hij voorkeur op afspraak j

Ophemert

VOOR MiTNT- EN PENNINC;KUNDE
Secretaris: E.T.E. Cretier
p/a De Nederlandsche Bank nv
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
tel. 020-5242274, fax 0481-350881
e-mail genootschap@hetnet.nl
Postbank 31187 t.n.v. Genootschap,
Amsterdam
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Secretaris (informatie over lidmaatschap,
adreswijzigingen, opzeggingen en
penningbestellingen):
mw M. Kemper-Koel
Hennan de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. 0183-307236, fax 0183-307356
e-mail vpk@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~\'pk
Postbank 96820 t.n.v. Vereniging voor
Penningkunst
NIEUWSBRIEF VOOR DE NUMISMATISCHE
KRINGEN

Redactie/ secretariaat:Gruttostraat 3
3154 CB Maassluis
tel. 010-5914709
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Tentoonstellingen

ONDERSCHEIDINGEN UIT DE
HELE WERELD
Het Marechausseemuseum in Buren
laat dit seizoen een bijzondere verzameling onderscheidingen uit de hele wereld
zien. De tentoonstelling toont een deel van
de collectie van Joop Burger. Zijn collectie
bestaat uit door de eeuwen uitgereikte
onderscheidingen, gedragen door militairen
en niet-militairen. De onderscheidingen
vormen een treffende schakel met de vaste
opstelling van dit museum. Het is voor het
eerst dat een zo groot deel van Burgers verzameling in één expositie is tentoongesteld.
Tot 1 november 2001 in het Marechausseemuseum, Weeshuiswal 9, Buren
(0344-571256); geopend di.-vr. 10-16.30 uur,
za.-zo. 13.30-17 uur.
ZOMERTENTOONSTELLING
Deze zomer vindt in de tentoonstellingsruimte 'Achter de zuilen' in
Bloemendaal een verkoopexpositie plaats
met penningen en kleinplastiek van Eric
Claus, Frank Letterie, Nynke Schepers, Jet
Schepp en Christl Seth-Höfner en tekeningen van Hanneke Franken, Ruud Krul,
Anna Metz, Hans Oltshoorn, Catherine
Vexler en Gerrit de Weerd. Van 8 juli tot
en met 19 augustus 2001 in het Gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg
158, Overveen (023-5225655); geopend
wo.-zo. 13-16 uur. Toegang gratis.
BEELDEN VAN FORMAAT
De tentoonstelling ter gelegenheid van 75
jaar Vereniging voor Permingkunst laat thematisch de uitgaven van de Vereniging zien.
Alle 137 uitgiftes van de Vereniging voor
Penningkunst worden met voor- en
keerzijde getoond, tesamen met een ruime
selectie van (klein)sculptuur van beeldhouwers die een belangrijk aandeel hebben
gehad in de ontwikkeling van de penningkunst in de afgelopen 75 jaar. In Het
Nederlands Goud-, Zilver- en Klokken-

museum wordt de collectie verenigingspenningen getoond in relatie met de eigen collectie. De tentoonstelling besteedt tevens
speciale aandacht aan de technische aspecten van het penningmaken. Tot met 30 september 2001 in Het Nederlands Goud-,
Zilver- en Klokkenmuseum, Kazerneplein
4, Schoonhoven (0182-385612); geopend
di.-zo. 12-17 uur.
GOUD!
De fascinatie voor goud is van alle tijden.
En hoewel het zijn economische betekenis
lijkt te verliezen, behoudt goud in alle culturen zijn bijzondere aantrekkingskracht.
Eenmaal gedolven blijft goud steeds in
omloop. Via de smeltkroes keert het telkens
terug in een andere gedaante. De tentoonstelling toont een groot aantal kostbare
voorwerpen uit alle windstreken. Gouden
munten, verluchte handschriften en
sieraden, maar ook goud in elektronica en
satellieten. Tot en met 28 oktober
2001 in Het Koninklijk Penningkabinet,
Rapenburg 28 te Leiden (071-5160999);
geopend di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 12-17
uur.
MUNTSLAG T E N TIJDE VAN
KONINGIN JULLVNA
Deze tentoonstelling is de vijfde in een
reeks 'Een nieuwe vorst, een nieuwe munt'.
De expositie geeft inzicht in de
muntgeschiedenis tijdens de regeerperiode
van koningin Juliana (1948-1980). De tentoonstelling biedt een overzicht van alle
munten van Juliana, aangevuld met
ontwerpschetsen, modellen en stempels.
Het muntportret door prof. L.O. Wenckebach uit 1948 wordt geconfronteerd met
een beeltenis van de koningin in brons van
Ch. van Pallandt (1953). Tot 30 november
2001 in Het Nederlands Muntmuseum,
Leidseweg 90 te Utrecht (030-2910410);
geopend ma.-vr. 10-16 uur. i
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Opbergband voor
De Beeldenaar

Ter gelegenheid van de 25ste jaargang van het tijdschrift De Beeldenaar heeft
Stichting De Beeldenaar een opbergband voor haar tijdschrift laten ontwikkelen.
Deze opbergband met een harde balacron kaft is voorzien van de rugtekst
D E BEELDENAAR en kan door middel van jaartalstickers werden voorzien van het
jaar van uitgifte. De band is geschikt voor de berging van twee complete jaargangen.
Abonnees van het tijdschrift krijgen binnenkort automatisch een opbergband
toegezonden. Wilt u meer jaargangen van het tijdschrift op dezelfde wijze goed
opbergen?
U kunt extra exemplaren van deze luxe opbergband bestellen door overmaking
van ƒ29,90 per stuk (incl. verzendkosten) naar giro 5761252 t.n.v. penningmeester De Beeldenaar te Zoetemeer.
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H A N D E L
Stratumsedijk 47
5611 NC Eindhoven

Tel. 040-2123455

Lid nederlandse vereniging
van munthandelaren

Fax. 040 -2110845

Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

MET BELANGSTELLING ZIEN WIJ UW INZENDINGEN
TEGEMOET VOOR ONZE KOMENDE VEILINGEN!
INTERESSE? MAAK GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK.
OOK VOOR UW EVENTUELE VERKOOP OP DE WAT LANGERE TERMIJN
IS HET GOED OM U NU ALVAST TE LATEN INFORMEREN.

Coins and Medals
Twee maal per jaar Internationale Muntenveiling

A. G. van der Dussen b.v.
POSTBUS 728 6200 AS MAASTRICHT.
TEL: 043 - 3215119
FAX: 043 - 3216014
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> JEAN ELSEN n.v.
Antieke, middeleeuwse en moderne munten
Jaarlijks houden wij 4 veilingen. Tevens verzenden wij regelmatig
lijsten met munten aan vaste prijzen

Veilmg 61.
Veiling 68
Veiling 69
Veiling 10.
Veiling 11

15 september 2001
8 december 2001
16 maart 2002
IS juni 2002
21 september 2002

Tervurenlaan 65
België - 1040 Brussel
Tel.: +32-2-734.63.56
Fax: +32-2-735.77.78
Website: http://www.elsen.be
E-mail: numismatique@elsen.be
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MuntHandeC Verscdoor
(jespeciaCiseerdin de Betere ^aCiteiten van:
Jüstorie- en 'FamiCiepenningen in ziCverengoud
(Provinciale- en
lypnin^j^munten
VOC + !Neder(ands-Indië
'WereCdmunten

MIDDELBURG. WIJNHEREN EN BIERTAPPERS.
Vz. Het wapen van Middelburg, erboven in een compartiment D H W Fredr Huyse d'Ovde
eronder in een compartiment: VAN 'T WYN EN BIERTAPPERS GILDE
Omschrift: i>A:D:LANGEREG.DEKE.
VAN. WYN.HrBIER..T.GILD
Kz. Een tuitkan en eenfluitglas op een tafel. Met gildenummer 32.
Omschrift: i>lACOBUS. DE. RUYTER . Hk KRYNSE. BELEERD.
WK. 19.4var messing, gegoten, 46 mm, uiterst zeldzaam

POSTBUS 5803 - 3290 AC STRIJEN
TEL: (078) 674 17 19 - FAX: (078) 674 44 24
info@verschoor. com
http://www. verschoor.com

De Nederlandsche Muntenveiling
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OVERWEEGT U
UW VERZAMELING
TE VERKOPEN?
Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betaling
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.
Tel.
0294 - 43 30 20
Fax.
0294 - 43 30 55

De Nederlandsche Muntenveiling
Leeuwenveldseweg 14
1382 LX Weesp
Gediplomeerd veilinghouder en taxateur

Internet:
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Door onze gedegen kennis, opgebouwd door
vier generaties in 120 jaar, zijn wij als geen
ander in staat u te adviseren bij de
opbouw van uw verzameling.

KWALITEIT <&: GARANTIE
Alle door ons verkochte stukken
garanderen wij op echtheid, kwaliteit
en juiste toeschrijving. Daarom zijn
wij wereldwijd een begrip!

VEILINGEN & VOORRAAD
Twee keer per jaar vindt onze grote
internationale veiling plaats. Beroemd
niet alleen voor aankoop of verkoop van
munten maar ook als gezellig trefpunt
van mede-verzamelaars. Onze grote eigen
voorraad is overigens ook de moeite van
doorsnuffelen waard.

TAXATIES & VERZEKERINGEN
Wij zijn beëdigd taxateur ten behoeve van verzekering,
aankoop, verkoop, successieaangifte of verdeling.

Geopend: dinsikig - vrijdag
10-16 uur op afspraak
tel. 035-6916632 -fax 035-6910878
e-mail: l.schulinan@worldonline.nl
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Redactioneel

JANJAAP LUIJT Wat leven we toch in een schitterende
tijd. Nog maar een 'paar' nachtjes slapen en de grote wisseltruc vindt plaats.
Guldens zullen verdwijnen en euro's
gaan verschijnen. Een moment dat
generaties schoolkinderen uit hun
hoofd moeten leren: '2002 Europa één
munt'. Maar misschien ook wel: '2002
het jaar dat de Europese geldcirculatie
spaak liep'. Wie zal het zeggen.
De effecten van de invoering van de
euro laten zich op de meest
onverwachte plaatsen gelden. Zo betekent een nieuwe munt ook een nieuwe
numismatiek. De euro zal ons een
groot aantal verschillende keerzijden
brengen en het verzamelen van de

'eigen' munt krijgt plotseling een heel
andere dimensie.
Een ander onverwacht effect komt
voort uit de muntwet. Een nieuwe
munt, een nieuwe muntwet. De meest
opzienbarende verandering is de
afschaffing van een van de oudste bepalingen op monetair gebied. De
muntwet 2002 stelt namelijk de muntschennis niet langer strafbaar. Dus
mensen, pak die guldens, die franken
en euro's, en laat je creativiteit tot
uiting komen. En heb je iets moois
gemaakt, stuur het op en wie weet
plaatsen we het in een volgend
nummer van De Beeldefiaar.

Bij de voorplaat
MARGARETA VAN PARMA door Jacques JongheHnck
Vz. Borstbeeld van Margareta van Parma naar rechts, met
een sluier op haar hoofd, gekleed in een japon met pofmouwen. Omschrift: MARGARETA.DK.AVSTMA.D(ucissa).
p(armae).Kr.P(lacentiae).c;ERAL'\M.lNFERlORlS . c;VB(ernatrix).Op de armafsnede: G-:r.45.
Kz. Op een rots in de golven en aan de vier Winden
blootgesteld staat Margareta van Parma als allegorische
figuur. Zij draagt een antiek gewaad en lauwerkrans en
houdt een zwaard in haar rechterhand en een palm en
olijftak in de linker. Rechts op de achtergrond een kerk
en andere gebouwen, gedeeltelijk verborgen achter
geboomte; links, achter een zeearm, een burcht met twee
kerken, waar een klein zeilschip, bestuurd door een
vrouw, naar toe vaart. Omschrift: FAVENTE DEO. Op de
voet van de rots het jaartal 1567.
Door een brief van Francesco Marchi, in dienst van Margareta van Parma, weten wij dat
Jonghelinck een penning van Margareta van Parma heeft vervaardigd. Naar zijn mening is dit het
meest gelijkende portret dat ooit van haar uitgevoerd werd. Het idee voor de keerzijde is van hem
afkomstig en stelt de verdediging voor van het katholieke geloof door Margareta van Parma en
haar strijd om het beboutl van de Nederlanden.
vL.1.86; Smolderen 56. Zilver 58 mm, 44.59 gram.
Collectie Munthandel Verschoor (foto: ARtic PHOTODESIGN, Ed Brandon)
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In memoriam Cees van Hengel
1923 - 2001
het beste zelf citeren: 'Er zijn weinig
Een week voor zijn dood was Cees
grotere genoegens in de numismatiek,
van Hengel nog te vinden in de
dan met de muntjes in de hand, kennis
broodjeszaak vlakbij het Koninklijk
Penningkabinet. Vrijwel elke woensdag uit de wisselen. Ieder heeft zijn eigen
kennis en deskundigheid, alleeen door
kwam hij bij het museum langs en dit
die met elkaar te delen, kunnen wij ooit
was zijn vaste lunchadres. Toen ik hem
hopen enigszins de problemen, van dat
daar tegenkwam, vroeg ik hoe het met
verre verleden, te begrijpen.'
hem ging. En hij antwoordde: 'slecht'!
Dat was een verbazingwekkend antAls bestuurslid kon je moeilijk
woord voor hem. Hij maakte zich ernplezieriger gezelschap hebben. Altijd
stig zorgen over het onderzoek dat hij
vrolijk en positief ingesteld, wat een
de volgende week in het vu-ziekenhuis genoegen om met hem te vergaderen.
zou moeten ondergaan. Het heeft
Zijn anekdotes over allerlei onder- gelukkig - niet zover hoeven komen. werpen gaven menig vergadering kleur.
De dag voor de geplande opnamedatum Hij had altijd een uitgesproken mening,
is hij overleden.
maar was wél overtuigbaar van een
andere visie in een open discussie.
Voor zichzelf was hij bescheiden.
Sinds 1983 was Cees van Hengel
Kenmerkend is zijn reactie op de
een bekende figuur in de Nederlandse
lofrede van de voorzitter van Stichting
numismatische wereld. Toen werd hij
de Beeldenaar bij zijn aftreden: 'Graag
gevraagd als penningmeester voor het
gedaan, ik hoop dat het vehikel op de
bestuur van het Koninklijk Genootrails
blijft staan. Ik neem zonder
schap voor Munt- en Penningkunde. In
verdriet
afscheid, een redelijke kas
één moeite door trouwens ook als penachterlatend
en op mijn zeventigste
ningmeester van de Eeuwfeestcommisvind
ik
het
welletjes'.
Hij probeerde
sie. Zes jaar later kwam daar nog het
penningmeesterschap van de net opge- zoveel mogelijk vergaderingen bij hem
thuis aan de Johannes Verhulststraat te
richte Stichting De Beeldenaar bij. En
laten plaatsvinden. Er stond altijd een
in 1989 ook het voorzitterschap en het
penningmeesterschap van de Numisma- feestelijk door Gon opgemaakte tafel
klaar met heerlijkheden. Waneer de
tische Kring Amsterdam. Zo gaat dat
met goede bestuurders. Toen hij zeven- avond iets verder was gevorderd, werd
er een voortreffelijke fles wijn ontkurkt
tig werd, in 1993, nam hij van de
meeste functies afscheid. De numisma- en vervolgens nog een andere...
tische kring Amsterdam bleef - mede
Van het één komt het ander. Dat was
door zijn inzet tot in dit jaar - zo goed
zo in het numismatische verenigingsmogelijk bestaan. Bovendien was hij
leven en dat was zeker zo met zijn
vanaf 1993 formeel adviseur van de
grote liefhebberij, de numismatiek.
Stichting Nederlandse Penningkabinet- Volgens eigen informatie is hij ergens
ten; in werkelijkheid een zeer gewaarin de jaren veertig met verzamelen
deerd bestuurslid. Om te begrijpen
begonnen. De heer en mevrouw
waarom hij zich in de numismatische
Jacques Schulman leverden een belangwereld wenste te bewegen, kan ik hem
rijke bijdrage aan zijn vorming als
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muntenverzamelaar. Zoals Cees van
Hengel zelf schreef, was hij bijna wekelijks te vinden in hun pand aan de
Amsterdamse Keizersgracht 448. Zijn
belangstelling was heel breed. In 1979
verzuchtte hij: 'Sinds meer dan derig
jaar tracht ik als verzamelaar een veld
te vinden om mijn verzameling te specialiseren en ik ben daarin nog niet
geslaagd. Wat mij interesseert zijn
allerlei muntsoorten met verschillende
historische achtergronden. Uitgaande
van een enkel verworven exemplaar
tracht ik een soort stamboom voor- en
achteruit te creëren en het verband met
een voorliggende of latere serie te leggen.'
Een belangrijk thema in zijn
verzameling was de ontmoeting van de

Oosterse en Westerse cultuur in het
Middellandse Zeebekken tot de
moderne tijd. Siciliaanse munten vormden in zijn collectie een belangrijk
scharnierpunt. Wat Van Hengel als verzamelaar zo bijzonder maakte, was dat
hij niet alleen een prachtige collectie
bijeenbracht, maar er vervolgens ook
iets mee deed. Zijn eigen verzameling
bood vele interessante puzzels, die hij
probeerde op te lossen. De resultaten
van zijn interessante vraagstellingen
werden steevast gepubliceerd en
kwamen daardoor ter beschikking van
de numismatische wereld. Dat karakteriseerde Van Hengel: hij benoemde een
probleem en ging er achteraan om
oplossingen te vinden, de kennelijke
chaos te ordenen. En dan zitten we
dichtbij zijn eigen vakgebied, dat van
de accountancy. Ook dit gaat over het
scheppen van orde en helderheid in een
brei van ongelijkwaardige gegevens.
Vanuit de door hemzelf geformuleerde
probleemstelling over de slijtage van
munten, belandde hij bij de Hollandse
penningen. Dit onderzoek kwam op
gang door de mogelijkheid enkele
muntvondsten te bestuderen. Hij verzamelde een uitgebreid netwerk van
wetenschappers en metaaldetectorzoekers om zich heen, waarmee hij intensief kennis uitwisselde. Het netwerken
kende ook een schaduwzijde, want in
1986 werden Van Hengel en zijn vrouw
in hun eigen huis op gewelddadige
wijze beroofd van de muntencollectie,
die gelukig weer snel werd teruggevonden. Zijn publicatie over de Hollandse
penningen werd een bestseller. De controverse met een andere specialist op
dit gebied werd uitgevochten volgens
de academische traditie. Hierin is het
geoorloofd om bijzonder scherp te oordelen over het wetenschappelijk werk
van anderen.
Vervolgens raakte Van Hengel
geboeid door de grote problemen rond
de classificatie van de Tourse groten, de
eerste grote zilverstukken die in de
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Geheel in zijn lijn zal ik niet ingaan op
de vele weldaden, die hij verricht heeft
in de numismatische wereld. Een
uitzondering wil ik maken voor zijn
buitengewoon genereuze bruikleen aan
het Koninklijk Penninkgabinet. Voor
wat betreft het Middellandse Zeegebied
voegde hij een uiterst belangrijke
bijdrage toe aan de nationale collectie.
Op deze manier blijven zijn munten,
geheel conform Van Hengels wens,
toegankelijk voor de wetenschapper en
kunnen de bezoekers er veel genoegen
aan beleven.
In Leiden zullen we Cees van
Hengel erg missen. De afgelopen
jaren was hij een grote steun bij het
determineren van het vondstmateriaal
uit de twaalfde en dertiende eeuw.
Door zijn betrokkenheid en humor
was hij een graag geziene gast. De
numismatische wereld als geheel heeft
Van Hengels generositeit heeft op
een groot verlies geleden. We zullen
vele gebieden zijn sporen nagelaten.
het
moeten stellen zonder zijn
Hij maakte het mogelijk, dat vele
markante
persoonlijkheid, zijn levensgebeurtenissen en activiteiten een feeskunst,
zijn
verzamelwoede en zijn cretelijk karakter kregen en de mensen
nog meer plezier hadden, hijzelf incluis. atieve onderzoek. De herinnering blijft
- met een glimlach: bloedserieus over
Een voorbeeld van de versiering van
zijn eigen leven is de penning die hij op zijn munten, en tegelijkertijd hard
lachend om de een of andere grap.
zijn zeventigste verjaardag liet maken
door Elizabeth Varga.

Middeleeuwen werden geslagen in
Frankrijk, en die ook vaak in de vondsten met de Hollandse penningen voorkwamen. Van Hengel heeft baanbrekend werk verricht in de bestudering van deze grote groep moeilijk te
dateren materiaal. Zijn classificiatie
werd gepubliceerd als het centrale artikel in een Engelse symposiumbundel
uit 1997. Hoe bijzonder zijn rol bij dit
symposium was, werd uiteengezet door
redacteur Nicolas Mayhew van het
Ashmolean Museum te Oxford. Hij
schreef' Collegues in France
responded enthousiastically when I
tried to explore the possibility of a
meeting in England, centered on the
work of a Dutchman, about one of the
great medieval coinages of France.'
Daarom droeg Mayhew de publicatie
op aan Cees van Hengel.
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De goudschat van Heers
Een muntvondst in Belgisch Limburg

RAF VAN LAERF.

Mmitschat van Hecis
foto !v; ProvnrdiU//
Gallo-Romehh'
Mu.feufn Tongerefi

Sinds kort kan men in de vitrines van
het Provinciaal Gallo-Romeins
Museum te Tongeren een nieuwe, spectaculaire Keltische goudschat bewonderen. D e schat is afkomstig uit het H a s pengouwse Heers in het zuiden van de
Belgische provincie Limburg. Hij werd
niet in eenmaal gevonden, maar gedurende de afgelopen jaren doken tijdens
landbouwwerken in één veld telkens
opnieuw gouden Keltische staters op.
In het voorjaar van dit jaar werden de
werken beëindigd en kon de afrekening
gemaakt worden. De schat bestaat nu
uit 101 munten. D e familieoverlevering
wil dat een oude, inmiddels overleden
oom, eerder al eens eigenaardige 'knopen' op hetzelfde terrein gevonden had,
maar die zijn inmiddels zoek. Een discreet onderzoek bij metaaldetectives,
die in Vlaanderen eigenlijk in de illegaliteit werken, leerde dat naar alle waarschijnlijkheid minstens één andere
Eburonenstater op hetzelfde perceel
gevonden werd. H o e groot de schat
oorspronkelijk was, valt op dit ogenblik
dus n o g moeilijk te achterhalen. Toch
staat vast dat het waarschijnlijk gaat om

de grootste Keltische goudschat, die
ooit in België gevonden werd.
Een aantal munten werd eerst ter
studie aangeboden aan prof dr. S.
Scheers, de eminente Leuvense specialiste van Keltische munten. Zij verwees
de vinders vervolgens naar het M u n t en Penningkabinet van de provincie
Limburg, dat gevestigd is in het
Provinciaal Gallo-Romeins Museum te
Tongeren. Vermits de vinder zelf
enkele munten wenste te houden, konden uiteindelijk 94 gouden Keltische
staters aangekocht worden. Een ongeslagen muntplaatje, dat in de omgeving
gevonden werd, maar dat beslist niet
tot de schat zelf behoort, werd
eveneens aangekocht.
De schat van Heers vormt een prachtige aanvulling op de schat van Beringen,
die in 1995 ontdekt werd en die enkele
vitrines verder getoond wordt.
Samenstelling
De schat van Heers bevat uitsluitend
munten en geen sierraden zoals de
schat van Beringen. H e t grootste aantal
- 78 stuks - werd geslagen door de
Eburones. Van de andere munten stammen er 21 van de Nervii. D e Treveri
en de Veliocasses - en niet de
Bellovaci zoals sommigen melden - zijn
elk met slechts één m u n t vertegenwoordigd. Staters van de Bellovaci, die
gevestigd waren in de omgeving van de
Franse stad Rouen, worden trouwens
slechts bij hoge uitzondering in onze
streken gevonden. Hetzelfde geldt voor
de stater met het opschrift [POTIN]A,
die geslagen werd door de Treveri in de
omgeving van Trier.
Bij de staters van de Nervii kunnen
duidelijk twee reeksen onderscheiden
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worden. De eerste groep munten draagt
duidelijk meer slijtagesporen en hoort
tot een andere uitgifte dan de tweede
groep die later geslagen lijkt te zijn.
Eburonenstaters
Dat wat in deze schat bij numismaten
de meeste opwinding veroorzaakt, is
ongetwijfeld het grote aantal
Eburonenstaters. Tot voor enkele jaren
waren staters van de Eburonen erg
zeldzaam. In 1978 telde Scheers
in een overzichtsartikel slechts
17 exemplaren.' Nauwelijks twintig
jaar later kwam G. Bouvy in zijn overigens erg onvolledig - overzicht
reeds tot 30 exemplaren.' Dat was
echter zonder de exemplaren van de
tempel van Empel in Noord-Brabant,
waar tijdens opgravingen enkele
jaren eerder niet minder dan
22 Eburonenstaters gevonden werden.^
Met de schat van Heers is het aantal
exemplaren gestegen tot 160 stuks.
Maar er is meer.
Scheers onderscheidt twee klassen of
types Eburonenstaters. Beide tonen op
de ene zijde een gestileerd Keltisch
paardje naar links en op de andere een
spiraal met drie armen die naar links
draaien, ook wel triskeles genoemd.
Beide klassen zijn vooral herkenbaar
door enkele details van de voorzijde en
door het gehalte van het muntmetaal.
Klasse I is het makkelijkst te herkennen door de drie bolletjes die zich
boven de rug van het paardje bevinden.
Bij klasse II staan op dezelfde plaats
vier bolletjes en een kruisje. Ook de
kop van beide paardjes verschilt
lichtjes.
Eburonenstaters zijn geslagen in een
legering van goud, zilver en koper. Het
koper werd waarschijnlijk toegevoegd
om te vermijden dat de munten door
het lage goudgehalte te bleek zouden
zijn en hun relatief slechte kwaliteit
snel zou opvallen. Toevoeging van
koper aan een laagwaardige goudzilverlegering heeft daarenboven tot

gevolg dat controles met behulp van de
klassieke toetssteen verkeerde
resultaten opleveren. Moderne analyses
leren dat het gehalte van de
verschillende munten erg uiteenlopend
is. Toch blijkt dat het gemiddelde
goudgehalte van de staters uit klasse I
(ca. 44 % goud, ca. 33 % zilver, aangevuld met koper) beduidend hoger is
dan dat van klasse II (ca. 37% goud, ca.
17% zilver, de rest koper)."* Bouvy
beweert daarenboven dat verschillende
exemplaren van klasse II een koperen
kern hebben. Het Tongerse Munt- en
Penningkabinet bewaart trouwens zelf
een exemplaar van klasse I met en
koperen kern.
Staters van klasse I hebben een
gemiddeld gewicht van ongeveer 5,60 g
en zijn klaarblijkelijk iets zwaarder dan
die van klasse II, die gemiddeld 5,40 g
wegen. Hieruit en uit het verschil in de
legering kan met zekerheid afgeleid
worden dat Eburonenstaters van klasse
I ouder zijn dan die van klasse II.
De Eburonen
Er bestaat een duidelijke samenhang
tussen de invallen van de Romeinse
legioenen in Gallia Belgica en het slaan
van beide reeksen Eburonenstaters. Het
autobiografische relaas van Julius Caesar over zijn Gallische veldtochten - De
bello Gallico - vormt onze enige schriftelijke bron over de Eburonen. Dat
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De Eburonenstaters

Stater van de
Eburmien, type 1
tekeningen: Sinione
Scheers
Stater van de
Eburonen, type 2

Julius Caesar in deze politieke apologie
nauwelijks een objectieve getuige is,
hoeft hier geen verdere verklaring. De
informatie die hij verstrekt, kan daarom
slechts met de grootste omzichtigheid
gebruikt worden. Recent historisch
onderzoek maakt trouwens opnieuw
duidelijk dat het Caesar dikwijls aan
juiste inzichten ontbreekt. Zijn kennis
van de sociale, politieke en culturele
eigenheid van de Kelten is waarschijnlijk beperkt en vindt onvoldoende neerslag in zijn relaas. Voor een meedogenloos politicus en veroveraar als Caesar
is veroveren belangrijker dan het
verwerven van inzichten.
Volgens Caesar wonen de Eburonen
in een gebied dat zich tussen Maas en
Rijn uitstrekt en dat in het westen ook
een deel van het huidige België omvat.
Hij wordt voor het eerst met hen
geconfronteerd in de winter van 58-57
v.Chr. wanneer zij met drie andere
stammen een bondgenootschap sluiten.
Samen brengen zij 40.000 soldaten in
het veld, maar die worden kort nadien

@@@(o)(

door de Romeinen verslagen. Op dat
ogenblik rekent Caesar de Eburonen
eigenaardig genoeg tot de Germanen.
De naam Eburonen is nochtans
afgeleid van het Keltische 'ebur', dat
taxus betekent. Dat de Eburonen een
bijzondere band hebben met de taxus
wordt op pijnlijke wijze geïllustreerd
door hun aanvoerder Catuvolcus, die
na de nederlaag van 51 v.Chr.
zelfmoord pleegt met behulp van taxus.
Tussen beide wereldoorlogen maakt
de theorie dat de Eburonen of
taxusmannen afkomstig zijn van
Taxandrië - streek van de taxus - een
tijdlang opgang. Deze etymologische
hypothese vindt bij de moderne
taalkundigen echter geen genade meer.
Na de slag aan de Aisne-rivier in
Frankrijk stoten de Romeinen door
naar het oosten, klaarblijkelijk zonder
grote tegenstand te ontmoeten. In 54
v.Chr. verandert de toestand echter. Er
kondigt zich een hongersnood aan en
de Romeinse troepen besluiten zich
terug te trekken in versterkte
winterkampen. In afspraak met de Treveri neemt Ambiorix, de legeraanvoerder van de Eburonen, zijn toevlucht tot
een list om de Romeinen uit een kamp
te lokken. Hij slaagt in zijn opzet en
vernietigt de vijand. Aangespoord door
dit succes komen verschillende
stammen uit de streek in opstand. De
wraakactie van de Romeinen laat echter
niet lang op zich wachten. In 53 v.Chr.
en nogmaals in 51 v.Chr. trekken zij
moordend en plunderend door de
streek en rekenen voorgoed af met de
laatste weerstandshaarden. Ambiorix
zelf kan echter ontkomen en verdwijnt
uit de geschiedenis.
Oorlog voeren kost veel geld. Op dit
ogenblik staat niet met zekerheid vast
dat de Eburonen vóór de opstand al
munt sloegen. Het ligt echter voor de
hand dat de opstandelingen snel het
initiatief namen om munt te slaan. Vermits de Eburonen volgens Caesar een
belangrijke rol speelden tijdens de
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opstand, lijkt het logisch dat zij ook
hieraan hun deel bijdroegen. Scheers
wijst staters aan de Eburonen toe op
basis van de vindplaatsen, die zich voor
een goed deel in het gebied bevinden
dat door Caesar geïdentificeerd wordt
als Eburoons territorium.
De keuze van de beeldenaar is sprekend. De ene zijde toont een typisch
'Keltisch' paardje dat sterk geïnspireerd
is op de munten van hun bondgenoten
de Treveri. De andere zijde doet sterk
denken aan de 'regenboogschoteltjes'
van de Rijn-Germanen. Wellicht
wilden de Eburonen door de
beeldenaar van twee verschillende
stammen te combineren, de zekerheid
krijgen dat hun nieuwe munt
probleemloos zou worden aanvaard
door hun voornaamste bondgenoten.
Maar de wat vreemde combinatie van
twee beeldenaars en het feit dat de
Eburonen volgens Caesar slechts een
kleine 'stam' waren, roept toch vragen
op. Misschien moet dit type staters niet
zozeer gezien worden als de uitgift:e
van één stam - de Eburonen - maar
eerder als een gezamenlijke 'conventiemunt' waarmee de bondgenoten samen
hun militaire uitgaven betaalden. Dus
een soort euro 'avant la lettre'.

zij terug naar de veilige overzijde van
de Rijn? Of kwamen ze zonder veel
ophef terug naar hun woonplaats?
Voorlopig hebben wij er het raden
naar.

De waarde van de schat
Van oorsprong is de gouden stater een
Griekse munt die voornamelijk voor
militaire uitgaven gebruikt werd. De
meeste Keltische staters zijn
geïnspireerd door staters van Filips II
van Macedonië (359-336 v.Chr.), vader
van Alexander de Grote. Hij wierf
De staters van klasse I werden waar- meer dan eens Keltische huursoldaten
aan en betaalde hen met gouden
schijnlijk geslagen in aanloop van de
opstand in 54 v.Chr. De jongere staters staters. Toen drie eeuwen later de
Romeinen hier kwamen, bekleedden de
van klasse II dateren in elk geval van
staters nog steeds een bijzondere plaats
vóór 51 v.Chr., toen de laatste opstandelingen vernietigd en verjaagd werden. in de Keltische samenleving. Niet
alleen het goud, maar ook het hoofd
Ondanks deze korte periode van
dat op de meeste staters afgebeeld is,
aanmunting moeten er heel wat exembezat een grote religieuze symboolplaren geslagen zijn. Een voorlopige
waarde.
stempelstudie schijnt te wijzen op een
productie van ruim één miljoen stuks,
Voor de komst van de Romeinen
goed voor ongeveer 2,5 ton zuiver
sloegen de Kelten in onze streken uitgoud! Maar daarmee zijn wij aangeland sluitend gouden staters. Klaarblijkelijk
op het terrein van de pure hypothese.
hadden de Kelten geen behoefte aan
Na de nederlaag van 51 v.Chr. lijken zilveren of bronzen munten om kleine
de Eburonen volledig verdwenen. Wer- betalingen te verrichten. Dat wijst erop
den ze uitgeroeid en vervangen door de dat munten in de Keltische samenTungri die hun naam gaven aan Tonge- leving een andere rol speelden dan bij
de Romeinen.
ren, zoals Caesar beweert? Of keerden
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Keerzijde van een
Eburtmenstatcr uit de
Tnuntschat van Heers
(vergroot)

De nieuwe schat verplicht ons opnieuw
Een aantal Griekse teksten suggereert
tot een grondige bezinning over de
dat een stater goed was voor een
Keltische samenleving aan de
maand soldij. Indien dit gegeven als
vooravond van de invallen van de
uitgangspunt gebruikt wordt, zou men
Romeinen. Hij biedt een unieke mogekunnen veronderstellen dat de schat
lijkheid om een groep Keltische staters
van Heers overeenkomt met de soldij
van honderd man/maanden. Maar dit is waarvan oorsprong en chronologie
goed gekend zijn, in detail
pure speculatie. Vast staat dat de schat
een belangrijk kapitaal, ook op vlak van metallurgisch te onderzoeken.
prestige, vertegenwoordigt.
Daarnaast zou het buitengewoon
interessant zijn om, naar aanleiding van
Het feit dat - waarschijnlijk - alle
Eburonenstaters in de schat van Heers deze vondst, een inventaris te maken
van alle Keltische staters, goudklompjes
met hetzelfde stempelpaar geslagen
en ongeslagen muntplaatjes die in Belwerden, maakt de vondst nog interesgisch Limburg geïsoleerd gevonden
santer. Zoveel stempelidentieke munzijn. Hieruit kan ongetwijfeld een aanten betekent bijna zeker dat de staters
tal belangrijke conclusies getrokken
rechtstreeks vanuit het muntatelier in
worden over de - relatieve - rijkdom
de schat terecht kwamen. De bezitter
van de streek en over de sociale strucmoet een belangrijk persoon geweest
tuur van de Keltische samenleving. •
zijn, die waarschijnlijk in direct
contact stond met troepenleider AmbiNOTEN
orix. Het ontbreken van staters van
klasse II lijkt erop te wijzen dat de
1. S. ScHF.ERS De munten van de Eburones Miscellanea niiimsmatica (Numismatica Tienen,
bezitter de schat verborg rond 54
Tienen 1978) 229-234.
v.Chr. en dat hij na de inval van de
2. G. BoL^T Inventaire du statere BN 8859
Romeinen in 53 v.Chr. niet meer in
Vhisioire far les mmtnaies de l'bide préhellénique
a Panalyse nucléaire. Actes du colloqiie numismatistaat was zijn bezit te bergen. Werd hij
fjue, Üège 13-14 octobre 1995 (Liège 1995) 49gedood of werd hij op de vlucht
56.
gedreven en kon hij niet meer
3. N. ROYMANS Keltische munten en de vroegste
terugkeren?
geschiedenis van het heihgdom De ten/pel van
Besluit
Toen in 1995 te Beringen een Keltische
goudschat gevonden werd met een torques, fragmenten van minstens twee
andere torques en een gevlochten armring, vergezeld van 25 munten, werd
het traditionele beeld van Belgisch
Limburg tijdens de Late Ijzertijd grondig gewijzigd. Niet alleen had niemand
ooit zo'n rijkdom verwacht, maar daarenboven behoorde een groot deel van
de munten tot een type dat nooit eerder in de Lage Landen gevonden was.
Ondanks dat de wetenschappelijke
publicatie van deze schat nog op zich
laat wachten, kan toch al gesteld worden dat de schat van Beringen
waarschijnlijk heel wat ouder is dan de
schat van Heers.'

Empel. Een Herailes-heiligdom in het isoongehied
van de Bataven ('s-Hertogenbosch 1994) 112123.
4. De resultaten van niet-destructieve analyses
zijn sterk afhankelijk van de gebruikte
methode. Vergelijk hiervoor vooral met S.
ScnFa-,RS, J. VAN HEESCII en R. VAN LAERE

Uitmuntend goud. Catalogus gouden munten van
het Munt- en Penningkabinet van de Provincie
Li?nhn-g, Tongeren (Brussel 1991) nrs. 18-21.
5. L. VA.X LVIPE e.a. Godenmacht. Krijgerskracht.
Keltische gouddepots (Tingeren 1997).
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Spreuken van Niel Steenbergen

Enkele jaren geleden publiceerde
Wouter van der Kam een boek over het
leven en werk van Niel Steenbergen
(1911-1997), de meest 'literaire' Nederlandse penningmaker. Steenbergens
afbeeldingen vertellen grote verhalen,
aangevuld met diepzinnige op- en
omschriften. Sommige penningen
bevatten citaten uit de Bijbel of andere
religieuze geschriften, maar vaak blijft
de oorsprong van teksten onduidelijk.
Bedacht Niel Steenbergen ze zelf of
ontleende hij aan anderen? Slechts in
een enkel geval maakt Van der Kam
duidelijk waar de kunstenaar zijn
teksten vandaan haalde. Wie op zoek
gaat naar ongenoemde bronnen, trapt
echter gemakkelijk in valkuilen.
Slechte en goede wind
Museum Kempenland in Eindhoven
organiseerde in 1991 een overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van de
tachtigste verjaardag van de kunstenaar.
Bij de opening hield ik een inleiding
die destijds in De Beeldenaar is gepubliceerd. Ik besprak een in 1986 ontworpen scheepspenning met het omschrift:
HET IS EEN SLECHTE WIND DIE VOOR
NIEMAND GOED WAAIT. Deze tekst
bracht ik in verband met Moby-Dkk van
Herman Melville, de beroemde roman
van de jacht op een witte walvis, symbool van het onbereikbare. In deze
roman staat namelijk de volgende zin:
'It's a fair wind that's only fair for that
accursed fish'. De omkering bij Steenbergen leek heel mooi. Melville schrijft
over een goede wind die alleen goed
waait voor een vervloekte, terwijl
Steenbergen veronderstelt dat een wind
pas slecht is wanneer deze voor
niemand goed waait.

Groot was echter mijn verbazing
toen ik later merkte, dat de penningkunstenaar helemaal geen spel had
gespeeld met een citaat uit de wereldliteratuur. De aangehaalde tekst op de
penning blijkt de letterlijke vertaHng
van een Engels spreekwoord. Van der
Kam vermeldt dit niet (de scheepspenning staat in zijn boek onder nummer P8603). Het spreekwoord kwam ik
onlangs tegen in een door Bleichrodt en
Van de Vijver samengesteld boek over
Diagnostiek bij allochtonen. Hierin wordt
uiteengezet hoe moeilijk 'tweedetaaiverwervers' metaforen en vaste uitdrukkingen kunnen doorgronden. Na enkele
voorbeelden van Nederlandse uitdrukkingen, lezen we (blz. 171): 'Of vergelijk
een Engels spreekwoord als 'It's an ill
wind that blows nobody good' waarvan
de betekenis de meeste Nederlanders
(die over het algemeen het Engels goed
menen te beheersen) zal ontgaan.'

K.\REL SOUDIJN

ning Scheepbel
decoratie (19S6), brons,
77 mm (PS603)
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Vaders grootvader
In zijn boek publiceerde Van der Kam
enkele herinneringen van anderen aan
Niel Steenbergen. Dochter Paula
Steenbergen schreef een 'Portret van
mijn vader' (blz. 105-106), waarin ze
over hem opmerkte: 'Dikwijls werd zijn
grootvader als dekmantel en
pseudoniem gebruikt voor zijn eigen
levenswijsheden en spraakmakers: 'Mijn
grootvader zei altijd: zoals je je bed
opmaakt, moet je erin liggen'. Zoiets
wordt in je leven gebeiteld, als keuzes
niet altijd goed uitvallen.'
De hier aangehaalde spreuk komt
niet op een penning voor, maar suggereert wel een particuliere bron van
teksten. Totdat mijn echtgenote bij het
lezen van een Engelse roman dezelfde
levenswijsheid tegenkwam. Een
bevriende anglist bevestigde desgevraagd
dat het hier een staande uitdrukking
betreft die helemaal niet particulier is:
'As you make your bed, you must He on
it'. In Va?7 Dalems Groot woordenboek
Engels-Nederlands vinden we deze

Keerzijde pemihi^ voor
een 65-jarige [vian)
(19S0), hom, 44 mnu
(P8001)

Keerzijde penning voor
een 65-jarige (vrouw)
(1980), brons, 44 mm
(PS008)

uitdrukking trouwens ook vermeld:
'to lie in the bed one has made - de
gevolgen van zijn daden ervaren'.
Was N i e l anglofiel?
Ontleende Niel Steenbergen wel vaker
iets aan het Engels? Deze veronderstelling leek bevestigd toen ik in NRC
Handelsblad \An 20 november 2000 een
overlijdensadvertentie las. H e t algemeen
bestuur van het Nederlands Wijngilde
betreurde de dood van een oud-voorzitter met een in het Nederlands
vertaald citaat van de Britse filosoof
Francis Bacon (1561-1626): 'De wijnstok
brengt meer druiven voort wanneer hij
jong is, maar betere wanneer hij oud
is'. Deze tekst gebruikte Niel Steenbergen twintig jaar eerder voor twee penningen om vijfenzestigjarigen te eren
(bij Van der Kam de nummers P8007
en P8008). O p die penningen is de
tekst van Bacon vereenvoudigd tot ' D e
wijnstok draagt betere druiven wanneer
hij ouder is'.
O m Niel Steenbergen als anglofiel
te identificeren, ben ik gaan bladeren
in The Oxford dictionaiy of English proverbs. Eigenlijk is dit iets o m pas na je
pensionering te doen (zover ben ik
n o g niet), want je m o e t eerst talrijke
teksten van de kunstenaar uit je
hoofd leren o m vervolgens duizenden
spreekwoorden langs te lopen. Ik
beperkte me tot slechts een paar trefwoorden, zoals 'love'. D e opbrengst
was mager. In 1954 zette Niel Steenbergen op penning P5402: ' G r o t e
liefde is rijk aan honing en gal'. H e t
Oxfordse boek geeft hier: 'Love is a
bitter-sweet'.
O p penning P6307 staat: 'Ervaring is
de spiegel van het intellect'. Heel in de
verte klinkt verwantschap door met
het volgende spreekwoord in de
Dictionary: 'Experience is the mother
(father) of wisdom (knowledge)(and
memory the mother)'. Uiteraard
vermeldt de Dictionary ook de eerder
genoemde slechte wind die voor
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niemand goed waait. Maar voor het
overige bood deze bron weinig.
Was Niel Steenbergen eigenlijk wel
zo sterk op Groot-Brittannië gericht als
ik dacht? Het antwoord is ontkennend.
Zelfs die mooie uitdrukking over het
opmaken van je eigen bed is minder
Brits dan op het eerste gezicht leek.
Bladerend in een Frans woordenboek
kwam mijn echtgenote dit gezegde ook
daar tegen: 'comme on fait son lit on se 'Liefde is als de maan: als ze niet groter
couche - men bereidt gewoonlijk z'n
wordt, wordt ze kleiner'. Die tekst nam
eigen ongeluk'.
Niel Steenbergen in 1978 letterlijk over
op de huwelijkspenning (P7703) voor
Daarom maar het Internationaal
spreekwoordenboek van Gerd de Ley ter zijn dochter Mirjam. Op zijn Abrahampenning (P7703) zette de kunstenaar
hand genomen. Zou Niel Steenbergen
een spreuk die het citatenboek
veel Franse uitdrukkingen hebben
toeschrijft aan Ralph Waldo Emerson
gebruikt? Bij 'Frankrijk' geeft De Ley
(1803-1882): 'De jaren leren ons wat de
onder meer het spreekwoord 'Liefde is
dagen niet weten'. En over het gezin
vaak de vrucht van het huwelijk'. Dit
schreef Joseph Roux (1834-1905)
lijkt Steenbergen te hebben bewerkt
volgens dit boek: 'Een gezin is als een
(P7603). Hij maakt ervan: 'Het sieraad
van het huwelijk is de liefde die het uit- koninkrijk. De man is schijnbaar de
koning, de vrouw de denkbeeldige
draagt'.
koningin, het kind de heimelijke, maar
Bij Gerd de Ley vond ik onder
werkelijke heerser'. Die tekst staat, met
'Engeland' trouwens nog het gezegde:
weglating van enkele leestekens, op een
'Gebrek is de slijpsteen van de geest'.
geboortepenning uit 1963 (P6306).
Op huwelijkspenning P7901, gemaakt
voor een kunstcriticus en een museumconservator, zette Niel Steenbergen de
Tradities
variant: 'De kunst in het huwelijk is de Niel Steenbergen heeft ruim 130 penslijpsteen van de geest'.
ningen op zijn naam staan. In beeldend
Prisma citatenboek
Eén bron raadpleegde Niel Steenbergen
in elk geval: het door C. Buddingh'
samengestelde Prisma citatenboek waarvan de eerste druk in 1954 verscheen.
Hierboven suggereerde ik, dat
Steenbergen de Engelse uitdrukking
'Love is a bitter-sweet' zou hebben
gebruikt toen hij schreef 'Grote liefde
is rijk aan honing en gal'. Het ligt echter meer voor de hand dat hij deze
tekst ontleende aan het Prisma citatenboek, want daarin staat een aan Plautus
toegeschreven uitspraak: 'De liefde is
rijk aan honing en gal'.
Volgens het genoemde citatenboek
luidt een Portugees spreekwoord:

Keerzijde
huwelijkspenning
Hamer - ter Veer
(1954), brons, S8 7nm
(P5402)

Keerzijde
gehoortepefmi?ig
Willem-jan Thuring
(1963), h-ons, 68 mm
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opzicht zocht hij duidelijk aansluiting
bij 'de traditie', maar gegevens daaruit
paste hij op een vrijmoedige en speelse
wijze toe. Over de op- en omschriften
valt iets dergelijks te zeggen. Lang niet
alle teksten op deze penningen zijn origineel, al lijken ze dat op het eerste
gezicht vaak wel. Ook hier putte hij uit
de traditie, lopend van klassieke bronnen tot volkswijsheden. Voor elke gelegenheid wist Niel Steenbergen een passend beeld te koppelen aan een passend
woord. De hierboven uitgevoerde exercities hebben mij echter nog nieuwsgieriger gemaakt naar de herkomst van
talrijke andere spreuken. We kunnen
ons telkens weer afvragen: waar haalde
Niel Steenbergen het vandaan?
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'Nie erblickst...'
Mevrouw Vreedenburg stuurde een reactie
op het artikel over de inschrijfJDenning van
Ted Noten in De Beeldenaar 25 (2001)
106-107. In dat artikel vertelde Ted Noten
dat hij deze regel 'nie erblickst du mich da,
WO ich dich sehe' ooit was tegengekomen
en dat deze in zijn geheugen gebeiteld was
gebleven. De briefschrijfster meldde dat
de tekst niet alleen in Teds hoofd was
gebeiteld, maar ook als kunstwerk in een
appartementencomplex op het Javaeiland in
Amsterdam. Zij kon verder melden dat de
tekst er ook nog in negen andere talen te
lezen is.
(foto: Janjaap Luijt)
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Nieuwe koers, nieuwe penning
Nieuws van de
Stichting Nederlandse Penningkabinetten
De Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP) is opgericht in 1982
met het doel de openbare numismatische
verzamelingen in Nederland te ondersteunen bij de uitbreiding van hun
collecties. Dit wordt onder andere
bereikt door het verwerven van gelden
voor aankopen van numismatische
voorwerpen en door het uitgeven en
bevorderen van publicaties. Dankzij de
gulle giften van vele numismaten en
enkele instellingen, heeft de stichting
voor ruim ƒ 130.000 numismatische
aankopen kunnen doen voor het
Koninklijk Penningkabinet (KPK) en
diverse musea in Deventer, Gouda,
Haarlem, Harderwijk, Leeuwarden,
Schoonhoven, Sneek, Stevensweert,
Utrecht en Venlo. Ook heeft een aantal
numismaten bedragen aan de Stichting
Nederlandse Penningkabinetten
gelegateerd om er zeker van te zijn dat
de schenkingen echt gebruikt worden
voor numismatische aankopen en niet
in de algemene middelen van het
bevoorrechte museum terecht komen.
Daarnaast zijn er diverse publicaties
verschenen en werden jarenlang de
verkopen van het KPK in het 'winkeltje'
van het Museum van Oudheden via de
stichting afgehandeld. Tegenwoordig
hebben de rijksmusea zelf meer vrijheid
om inkomsten te verwerven en gaan
steeds meer musea er toe over om eigen
verenigingen van vrienden op te richten.
Hierdoor verschuiven te taken van de
stichting enigszins, omdat de SNP niet
meer als intermediair hoeft op te treden
Natuurlijk blijven uw giften zeer welkom.
Veel museumconservatoren willen wel
numismatische aankopen doen, maar zij
moeten concurreren met de wensen op
andere interessegebieden.

De SNP heeft toch gemeend nieuwe initiatieven te moeten ontwikkelen. Zo
gaat de stichting een lezingencyclus
opzetten om de numismatiek en
verwante disciplines meer met elkaar in
contact te brengen. Hierbij kan worden
gedacht aan: economische geschiedenis,
kunstgeschiedenis, archeologie,
heraldiek, psychologie, natuurwetenschappen enz. Voor de goede orde: deze
voordrachten zijn niet bedoeld als concurrent van de lezingen van het
Genootschap voor Munt- en Penningkunde, de Vereniging voor Penningkunst of de Numismatische Kringen.
Het interdisciplinaire karakter van de
lezing staat voorop. Het is de bedoeling
juist ook niet-numismaten in contact te
brengen met de numismatiek. Deze
lezingencyclus krijgt de naam
Van Gelder-lezingen. Hiermee willen wij
de belangrijkste Nederlandse numismaat
van de twintigste eeuw eren, die zelf
altijd een groot voorstander is geweest
van een multidisciplinaire benadering.
Tevens heeft de stichting een penning
ter herinnering aan prof. Van Gelder
laten ontwerpen door de kunstenares
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BERT VAN BEEK,
VOORZITTER
SNP

Ovei'handiging eei~ste
peiniiiig aan mw.
Van Gelder. V.l.n.r.:
7?ni\ Van Gelder,
Elisabeth Varga, Cees
van Hengel

Elisabeth Varga. Deze penning is
bedoeld voor personen die bijzondere
verdiensten voor de stichting hebben,
zoals degenen die de Van Gelder-lezing
hebben gehouden en voor de personen
of instellingen die de stichting bedragen
van € 500 of meer schenken. De penning is een initiatief geweest van onze
adviseur C.A. van Hengel, die enkele
maanden vóór zijn dood nog het eerste
exemplaar van de penning aan mevrouw
Van Gelder heeft kunnen overhandigen.
Zoektocht langs de vormen
De kunstenares Elisabeth Varga heeft
op verzoek van de SNP een penning
ontworpen ter nagedachtenis van

Elisabeth Varga,
Van Gelderpennhig
(2001), brons, 60 mm
foto: Fred Weegenaar

prof. dr. H. Enno van Gelder. Deze
penning werd op 22 februari 2001 aangeboden aan zijn weduwe, mevrouw
M.C. van Gelder-Gevaerts. Ehsabeth
vertelde mij iets over de
ontstaansgeschiedenis van de penning,
die vooral in het begin heel moeilijk
was: 'In 1999 vroeg de Stichting mij
een herdenkingspenning te maken voor
prof. Van Gelder, die in 1998 was overleden. Meneer van
Gelder heb ik nooit ontmoet en het
fotomateriaal wat ik kreeg, was ontoereikend voor een portret. Het was geen
eenvoudige opdracht'.
In haar relaas met de titel zoektocht
langs de vormen vertelt zij over de penning: 'De bescheiden persoon van Van
Gelder drukte zich niet 'breed' uit. Hij
scheen zich schuil te houden achter een
zwaar brilmontuur, wat op alle foto's in
zijn gelaat domineerde. De rustige,
regelmatige trekken die men ziet in zijn
gezicht, geven weinig houvast. Kortom,
hoe deze persoon uit te drukken?
Het begon met het artikel van Gay
van der Meer, evocatief en inspirerend.
Zij heeft het vermogen iets van de persoon zichtbaar te maken. Ik vroeg contact met de familie te mogen hebben.
Zodoende kon ik het afscheidswoord
lezen dat zijn dochter Thérèse, zelf
schilderes, had geschreven. Zo trachtte
ik langs die weg nader te komen. In de
eerste versie van de beeldenaarzijde van
de penning maakte ik het portret 'en
profil'. Zo is het makkelijker 'achter' de
zware bril te komen. Je kunt dan het
profiel als het ware onder de brillenpoot door laten lopen.
Ik was al een heel eind gevorderd
toen de familie kwam kijken, maar ik
wist toen al dat de vorm van kin en
mond niet paste in het geheel. Het
wilde ook niet 'lijken'. Het oogje zat
goed. Daar zat een frisheid die ik niet
in het onderste deel kon handhaven. Je
wilt niet zomaar alles loslaten, maar
goed, toch deed ik alles weg. Nieuwe
start. De uiterst tactvolle wijze waarop

DE BEELDENA.\R 2001-5
208

de heer Van Hengel namens de stichting
Nederlandse Penningkabinetten deze
opdracht heeft begeleid, is waard om te
noemen en het kwam zeker het hele
proces ten goede. Af en toe belde hij: "er
komt weer een vergadering van de stichting, wat kan ik zeggen?" Nooit merkte
ik dat hij geduld of vertrouwen verloor.
Samen met mevrouw Van Gelder en
haar dochter Thérèse sprak ik over de
moeilijke toegankelijkheid van Van Gelder. Zij onderstreepten dat: de man achter de bril, de mens achter het boek. Dat
gaf weer lucht voor een frisse kijk op de
verbeelding. Een belangrijk punt was de
grote hoeveelheid tijd die ik nodig had
om tot een goede - dat wil zeggen mijn
eigen - benadering in de vorm te
komen. Uiteindelijk was er één foto die
mij een toegang gaf Ik ben via een tekening op basis van deze foto naar de klei
gegaan en heb een zweem van de
persoon vastgelegd met tere indrukken.
De markante haardos over de rand aan
de bovenzijde en in de onderrand de
wilskracht van de kin. Deze kin zou de
penning kunnen doen staan. De sterke
mond, het vlak van de wang en het net
even zichtbare oog. Het kwam mij voor
dat de bril een wezenlijk onderdeel
vormde van het gelaat en deel was van
de wijze waarop deze persoon zich
uitdrukte. Daarom zag ik de vorm van
de bril als gelijkwaardig aan de vormen
van het portret en is hij ook meegeboetseerd met de portretvormen. De zware
bril als scherm voor het gelaat die de
schuwheid om zich te presenteren, verbergt. Een mens die weliswaar uitgaand
kan zijn, maar die zelf kiest en niet zomaar te ontmoeten is.
Waar de tekst van de beeldenaarzij de
formeel is gehouden, is de keerzijde
intiem van karakter. Deze draagt de
voornamen van Van Gelder en de
woorden waarmee de familie hem bij
zijn afscheid heeft getypeerd: integer,
mild, hulpvaardig. Het is alsof een
voertuig, beladen met woorden, de
penning is binnengereden: diepe voren

en daartussen de woorden, eindigend
bij een binnencirkel waarin een boertig
koninkje op een troon zit. Deze heeft
een kroon op en houdt een wapenschild vast met het familiewapen van de
Van Gelders. De juiste samenstelling
van het wapen heb ik nooit kunnen loskrijgen uit de familie, volkomen
ongeïnteresseerd als zij zijn in uiterlijk
vertoon: 'drie eendjes, geloof ik', was
alles wat ik te horen kreeg. En zo
maakte ik het: één eendje vliegt weg en
het koninkje lacht, zijn voetjes in de
parelrand, alles gedeeltelijk sleets, zoals
de gehele keerzijde. In de parelrand,
nauwelijks zichtbaar, de initialen van de
maker. De zittende koning was een
geliefde afbeelding van Van Gelder.
De penning heeft een derde laag
patina gekregen die individueel is aangebracht. Het geeft een aquarelachtig
karakter aan de penning en het benadrukt
het tere modellé, evenals het net-evenzichtbaar worden van de geportretteerde.
Dit effect blijft alleen bestaan, waarschuwt de kunstenares, als de penning
slechts bij de rand wordt aangeraakt (net
zoals je met een proof-munt zou omgaan,
zou een muntverzamelaar zeggen).
Toen ik de penning voorlegde aan
mevrouw Van Gelder (ze leefde intens
mee bij het gehele proces) riep het tranen bij haar op. Even was het stil en
toen zei zij: Ja het is hem.' Dat vond ik
het mooiste compliment', aldus
Elisabeth Varga.
Bestuurswisseling en wisseling van adres
Onze secretaris-penningmeester en medeoprichter
van de stichting prof. dr. J.W. van der Dussen
heeft vanwege de stamtaire leeftijdsgrens voor
bestuursleden zijn ftmctie moeten neerleggen.
Hij blijft gelukkig als adviseur verbonden
aan de SNP. Hij wordt opgevolgd door drs. D.M.
(Michiel) Purmer. Hierdoor heeft de SNP een
nieuw postadres: Stichting Nederlandse
Penningkabinetten, p/a Zeemanlaan 136,
3572 ZH Utrecht.
Donateurs kunnen een jaarlijkse bijdrage of
éénmalige gift overmaken naar giro 5382308
van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten
te Utrecht. Schenkers van € 500 of meer
ontvangen een exemplaar van de Van Gelderpenning.

DE BEELDEN.UR 2001-5
209

Penningkunst in Schoonhoven
Project 2001
elementen historie (het museum), geld
(de bank) en onderwijs (de school) tot
uiting moesten komen. En om Schoonhoven als zilverstad te benadrukken,
moest de penning minimaal voor V^ uit
zilver bestaan.
De resultaten van het Pefmingproject
2001 waren zeer verrassend. Vrijwel
alle deelnemende leerlingen hadden de
traditionele definities van een penning
losgelaten en zij hadden duidelijk de
grens tussen penningkunst en kunstobjecten afgetast.
Bij de beoordeling hanteerde de jury
rekbare criteria zoals 'met vrijheid en
originaliteit het begrip penning
benaderen, doch rekening houdend met
aspecten als hanteerbaarheid, uitvoering en uitvoerbaarheid' en 'rekening
houdend met de huidige tendens'.
Dorien de Jonge (1980) won de prijs
van ƒ 1000 die de Rabobank ter
beschikking had gesteld. Haar penning
sprak de jury aan door originaliteit,
materiaalkeuze en uitvoering. Doriens
Donen ae Jonge, Lom^
...
ontwerp
is rond en opgebouwd uit drie
municatie (2001),
ptojcct 2001 bcstond uit dc vervaardiging
even
grote
delen gegalvaniseerde spons,
gegaivamseerdejpom, ^^^ cen'^penning waarin de samenwerdie onderling gescheiden worden door
zilver, rubper, <?) ?m/ï
^
^
^ _
^
^
foto's: Roh Glastra
king en communicatie tussen de
\ ]AN}AJ t» LUIJTI Sinds 1998 heeft de Vakschool
J^BSBI • • • m Edelsmeden en Fijne Techniek in
j ^^--4—--^ I Schoonhoven het ontwerpen en
f-^^^
^~~^ vervaardigen van penningen in het lesprogramma opgenomen. Dankzij dit
initiatief krijgen steeds meer goud- en
zilversmeden belangstelling voor penningkunst. In De BeeldeJiaar 25 (2001)
151-153 besprak Hans de Koning de
rol van Schoonhoven als penningstad.
Hij maakte daarin melding van
Penningproject 2001; een project, georganiseerd door het Nederlands Goud-,
Zilver- en Klokkenmuseum, de Rabobank Lopikerwaard en de Vakschool.
Zij schreven gezamenlijk een prijsvraag
uit voor leerlingen uit de design- en
techniekklas. Deze klas bestaat uit leerlingen die in een aanvullend schooljaar
na de opleiding goud- en zilversmeden
praktijkervaring opdoen. Een van de
onderdelen waaraan zij deel kunnen
nemen, is de vervaardiging van een
penning.
„ . ,,
„
De opdracht voor het Penning-

DE BEELDENAAR 2001-5
210

een zilveren strip. In die strip heeft zij
met uitgespaarde letters het woord
'communicatie' aangebracht. De verschillende delen zijn koper-, zilver- en
goudkleurig en worden bijeengehouden
door een rubberen ring. Ieder metaal
vertegenwoordigt een van de instellingen die de opdracht gaven. Wijselijk
laat Dorien in het midden welk metaal
welke instelling belichaamt.
Naast het winnend ontwerp vergaf de
jury ook nog twee eervolle vermeldingen. De ene was voor Tineke Hessels
(1978). De penning die zij ontwierp,
bestaat uit drie gekleurde magnetische
elementen gevat in een montuur.
In de toelichting op de penning valt te
lezen dat iedere kleur zijn eigen betekenis heeft. De kleur groen associeert
Tineke met vrije tijd en nieuwe inzichten, en gebruikt zij als belichaming van
het museum. Geel staat in haar beleving
voor het goud en verwijst naar de Vakschool. Tot slot ziet zij in de kleur
blauw de zekerheid van de bank.
De andere eervolle vermelding was
voor Jojanneke Beekhuizen (1975).
Haar ontwerp kan zo deelnemen aan de
discussie over de vraag waar de grenzen
van de penningkunst liggen. Jojanneke's
penning is een driepoot waarvan de uiteinden zijn uitgevoerd in zilver. Het

middenstuk is flexibel en staat voor de
samenwerking tussen de drie instellingen die de wedstrijd organiseerden. Op
de zilveren uiteinden staan de woorden:
'museum', 'bank' en 'school'. 'De klassieke ronde vorm van een penning
keert in dit ontwerp alleen terug door
de poten te gebruiken als passer,' aldus
de ontwerpster. In haar toelichting zegt
zij daar verder over: 'De penning moet
de eigenaar verleiden er mee te spelen;
pas dan is een cirkelvormige omtrek
rondom deze penning denkbaar'.
Alle veertien inzendingen worden
samen met de tentoonstelling Beelden
van formaat geëxposeerd in het Nederlands
Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum.

Tineke Hessels,
Cmnmiinkatie (2001),
alumhiium, zilver,
hout, 80 mnt

Beelden van formaat, tot en m e t 50 september 2001
in H e t Nederlands G o u d - , Zilver- en Klokkenmuseum, Kazerneplein 4, Schoonhoven (0182385612); geopend di.-zo. 12-17 uur.

Jojanneke Beekhuizen,
Communicatie (2001),
kunststof, zilver,
SÜTnm
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Het Utrechtse stadswapen bedekt en
onbedekt
JAN CORNELISZ
VAN DER WIS

Leenzi'cndjialder
Holki:<i IS76, z,/ve
foto s: Jaff Liugai

Al diverse keren werd in De Beeldenaar
aandacht geschonken aan wijzigingen
die in stempels zijn aangebracht. De
aandacht werd daarbij gericht op het
vernieuwen van oude jaartallen, het
wegwerken of het bedekken van oude
muntmeestertekens en het corrigeren
van fouten die tijdens het snijden van
stempels waren gemaakt.' In alle gevallen werd duidelijk dat men in het
muntbedrijf zuinig omging met nog
goed bruikbare materialen en het hergebruik ervan hoog in het vaandel
stond. Onlangs trof ik op de hiervoor
genoemde wijzigingen een oude en een
nieuwe variant aan, die wat meer
duidelijkheid scheppen omtrent de
vroegste aanmuntingen van enkele en
halve leeuwendaalders door de provincie Utrecht.

stond een ridder met het Hollandse
wapen, het opschrift MO. NO. ARG. ORDIN. HOLL. (= nieuwe zilveren munt
van de Staten van Holland) en het jaartal. Aanvankelijk had de ridder het
hoofd naar de rechterschouder gewend,
maar in de loop van 1576 werd de
stand van het hoofd gewijzigd en keek
de ridder over de linkerschouder.
In 1577 staakte Holland, ten gevolge
van diverse ontwikkelingen in de hier te
lande gevoerde muntpolitiek, de
aanmaak van leeuwendaalders. In 1585
werd de aanmunting van leeuwendaalders
door Holland hervat en weldra volgden
de meeste andere gewesten het Hollandse
voorbeeld. De eerste Utrechtse
leeuwendaalder dateert uit 1585. Het
betreft een piedfort die zich in de
collectie van het Koninklijk Penningkabinet (KPK) bevindt.- Aangezien uit dat
In Holland was in 1575 krachtens
jaar
geen normale leeuwendaalders zijn
een resolutie van 25 augustus tegen de
overgeleverd,
heeft deze piedfort
geforceerde koers van 32 stuiver de
misschien
wel
als muntproef gediend.
Hollandse daalder ingevoerd die, naar
Op de voorzijde is het Hollandse wapen
de heraldische leeuw in de beeldenaar
vervangen door het gekwartierde
van de keerzijde, weldra algemeen als
leeiiwendaaider bekend zou worden. Het Utrechtse provinciewapen,terwijl het
opschrift op de keerzijde luidde CONFI- opschrift .MONETA+NOV - ORDIN+TRAI+
luidt. Op de keerzijde staat de heralDENS. DNO. NON. MOVETVR. (= w i e o p
dische leeuw met de spreuk van de
de Heer vertrouwt wankelt niet),
Staten-Generaal en het muntteken:
gevolgd door het muntteken van DorCONCORDIA+RES+PARVAE+ C R E S C V N T +
drecht, een rozet. Op de voorzijde
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(muntteken Utrechts stadswapen)+.
Waarschijnlijk is op het ontwerp veel
kritiek gekomen, omdat het teveel verschilde van het Hollandse voorbeeld. Te
grote verschillen zouden de acceptatie
door het publiek en de handel in het
bijzonder niet bevorderen.
Op basis van de huidige kennis
neemt men aan dat in Utrecht pas in
1589 enkele en halve leeuwendaalders
voor de circulatie zijn aangemunt. Op
deze stukken is te zien, dat men ze
nog meer op het Hollandse voorbeeld
heeft willen laten gelijken, dan bij de
piedfort al het geval was.^ Op de
voorzijde is het Utrechts provincie
wapen vervangen door een wapen dat
van het Hollandse slechts verschilt
door een klein kruisje op de schoft van
de leeuw. Het opschrift is veranderd in
X MO.NO.ORD.TRA. - AD.VA.ORD.HOL X

(= nieuwe munt van de Staten van
Utrecht op de voet van de Staten van
Holland). Het jaartal staat, gedeeld.
tussen TRA en AD ter weerszijden van
het wapen. Op de keerzijde werd uiteraard de leeuw gehandhaaftl. Bovendien
keerde men terug naar het opschrift
van het Hollandse voorbeeld:

van leeuwendaalders te kunnen
verwachten, had de muntmeester in
1585 nog nieuwe stempels laten vervaardigen, waarbij hij de kritiek op
het ontwerp heel goed op zich heeft
laten inwerken. Het muntteken van
een van de keerzijde-stempels uit
1585 is in de tweede periode van
1589 gewijzigd en mogelijk gebruikt.
Met deze stempel werd vervolgens in
1597 gemunt;
- het muntteken van een stempel van
een keerzijde uit de eerste periode
van de reguliere muntslag in 1589 is
in de tweede periode gewijzigd en in
1597 hergebruikt;
^^g—j^^

.^ÊÊSÊB^^^k.
JÊÊ^SBÊS^L
^HHH^^^^B
I^^^^I^^^^IBK

wi^^^H^^^Ê^m
wÊ^K^^^^Êa

'^wÊ^^^^^^ÊÊÊÊ^Ê^

^^SÊÊ^B^
^^j^^pp^

CONFIDENS X DNO X NON X MOVETV'R X

(muntteken Utrechts stadswapen) x.
Nog in het eerste jaar van aanmunting werd besloten het muntteken
te veranderen. Het stadswapen van
Utrecht maakte plaats voor een
rozet die nauwelijks verschilde van
de rozet die in Dordrecht als muntteken werd gebruikt.'* Na 1589 werd
dit derde type Utrechtse leeuwendaalder tot in 1603 gemunt. Ook op
halve leeuwendaalders werd het
muntteken in de loop van 1589
gewijzigd.Op een onlangs door mij
verworven Utrechtse leeuwendaalder
van het derde type uit 1597 bhjkt de
rozet over het Utrechts stadswapen te
zijn gesneden. Er is dan een aantal
mogelijkheden:
- in de veronderstelling op korte
termijn opdrachten voor de aanmaak

ii^ÉÜtt^tbw
JHI^BHHH^

JBj^^Ê^^^BB^^
oÊÊÊB^^KSÊj^

^•^^^H^^^^^B

^^^HH^^^^^HH
^^^H^H^^HHS'
^IH^^^HH^
^^^SÊÊ^K^KfBr^
^ ^ ^ B ^ ^ ^

hesWiVendaalder
Utrecht 1591. zilver

^^^^a^^^

^ÊÊÊÊÊÊ^Ê^^
..^m^^KÊ^^
Leeuwendaalder
Utrecht 1597, zilver
(detail)
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Halve keuwendaalder
Utrecht 1597, zilver

Halve leeuw endaalder
Utrecht IS97, zilver
(detail)

- een overgebleven stempel uit de eerste periode van muntslag in 1589 is
in 1597 gewijzigd en daarmee voor
hergebruik geschikt gemaakt.
De eerste veronderstelling lijkt zo op
het eerste gezicht gewaagd, maar is dat
niet. N o g geen tien dagen na de
aankoop van de leeuwendaalder 1597
verwierf ik namelijk een Utrechtse
halve leeuwendaalder 1597 over 1585
met op de voorzijde het opschrift:
MO.NO.ORD.TR.^. - AD.VA.ORD.HOL x.
Ook hier staat het jaartal, gedeeld, tussen TR.^ en AD ter weerszijden van het
wapen. O p de keerzijde staat rond de
heraldische leeuw: CONFIDENS x DNO x
NON X MOVETVR x (muntteken Utrechts
stadswapen) x. Zowel de jaartalwijziging
als het muntteken maken duidelijk, dat
de muntmeester inderdaad al in 1585
met de voorbereidingen op de aanmaak
van enkele en halve leeuwendaalders is
begonnen. O m de één of andere reden
zijn bestellingen toen uitgebleven.

Dat in 1597 in de stempel van de halve
leeuwendaalder wel het jaartal werd
gewijzigd, maar het veranderen van het
muntteken werd vergeten, is in dit verband een bijzonder aardig gegeven.
Deze vergissing is ook aangetroffen op
een leeuwendaalder 1597 uit de collectie van het KPK.'
Opnieuw maken nauwelijks met het
blote oog waarneembare details op
munten duidelijk hoe zuinig en economisch verantwoord de munters omgingen met kostbare stempels die nog
bruikbaar waren. Die eigenschap stelt
ons thans in staat meer inzicht te krijgen in de eerste jaren van aanmunting
van enkele en halve leeuwendaalders
door de Provincie Utrecht.
Overigens, ook in 2001 is de - niet
specifiek - Utrechtse truc, om de leeuwendaalders zoveel mogelijk op hun
Hollandse voorbeeld te doen gelijken,
in de praktijk nog erg succesvol gebleken. Beide boven beschreven stukken
werden door twee verschillende
muntenhandelaren aan mij verkocht als
zijnde munten van de provincie

Holland!
Mijn dank gaat uit naar A. Pol van Rijksmuseum
Het Koninklijk Penningkabinet en A.H.N, van
der Wiel te Sas van Cient voor hun ruimhartige
medewerking bij het beschikbaar stellen van
gegevens omtrent de Utrechtse aanmuntingen
van enkele en halve leeuwendaalders aan het
einde van de 16de eeuw

1 H.w. JACOBI Een unieke serie leeuwendaalders
De Beeldenaar 5 (1981) 225-226; J.C. V.W DER
V\1S Jaartalwijzigingen op florijnen De Beeldenaar 9 (1985) 69-70; J.C. VAN DER WIS Muntmeestertekens weggewerkt De Beeldenaar 21
(1997) 407-409; j.c. VAN DER WIS De vergissingen van een stenipelsnijder De Beeldenaar 19
(1995) 535-538.
2 H.J. VAN DER WIEL Leeuwendaalders van
Utrecht Jaarboek voor Munt- en Penninekiinde
49 (1962) 41-54; 42-43, type 1.
3 H.J. \'AN DER WIEL Leeuwendaalders van
Utrecht Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
49 (1962) 41-54; 42-43, t\pe 2.
4 H.J. VAN DER WIEL Leeuwendaalders van
Utrecht Jaarboek voor Munt- en Penningkunde
49 (1962) 41-.54; 42-43, type 3.
5 KPKinv. 1970-295.
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Valse gelaagde guldens
In de jaren dertig van de twintigste
eeuw werden in Nederland zo nu en
dan valse guldens gesignaleerd. Het
overgrote deel bestond uit gegoten tinof zilverhoudende stukken, die soms
een zeker vakmanschap verrieden.
Machinaal vervaardigde geslagen valse
munten kwamen zelden voor. Ze waren
veelal te goeder trouw geïmporteerd uit
Nederlandsch-Indië, waar regelmatig
goed gelijkende uit China afkomstige
vervalsingen circuleerden. Verlofgangers waren hiervan soms ongewild
het slachtoffer.
Behalve de gegoten en geslagen valse
munten bestaat er nog een categorie
vervalsingen die zelden wordt aangetroffen, daar ze zeer arbeidsintensief
mag worden genoemd. Het betreft valse
stukken die uit twee of meer
gesoldeerde delen bestaan. Hiertoe
behoort ook de zogenaamd holle mimtslag. Meestal wordt hiervoor dun koper
of messing bladmetaal (folie) toegepast
met een dikte van circa 1/10 mm. Het
bladmetaal wordt zacht gegloeid, op
een onderlaag van koper, aluminium,
lood of hardhout gelegd en met een
pers of een bankschroef van de afdruk
van een echte munt voorzien. Op deze
manier worden voor- en keerzijde van
een munt vervaardigd, waarna de delen
aan elkaar worden gesoldeerd. Om de
normale dikte van een munt te verkrijgen, wordt een kern van koper, messing
of ijzer met de gewenste dikte tussen de
folie gesoldeerd. Dergelijke
vervalsingen met een ijzeren kern zijn
magnetisch, omdat die eigenschap door
de folie heen werkt. De doorsnede van
de kernschijf is veelal iets kleiner dan
die van de folie, zodat aan de rand van
de munt een iets dikker laagje soldeer

kan worden aangebracht. In dit zachte
L.M.J. BOEGHEIM
laagje wordt dan het kantschrift meer of
minder goed ingedrukt, meestal met losse
letterponsjes slechts voorgetoverd. Ook
wordt wel het kantschrift op een smal
reepje zilverfolie aangebracht dat daarna
op de kant van de munt wordt gesoldeerd.
Zelfs indien dit soort falsificaties uiteindelijk goed worden vernikkeld of verzilverd,
zijn ze gemakkelijk herkenbaar aan de
doffe, rinkelende klank en natuurlijk aan
het praktisch altijd primitief ogende kantschrift. Inknippen blijft vanzelfsprekend
het aangewezen middel om de vervalsing
te ontdekken.
Dergelijke vervalsingen komen zelden
voor. Ze vereisen een grote mate van
nauwkeurigheid en handvaardigheid.
Dit soort vervalsingen dient dan ook
meer als misdadig knutselwerk te worden
gezien.
Gelaagde guldens duiken in Nederland op
Op 30 december 1936 zond de Officier
van Justitie te Zutphen een van valsheid
verdachte gulden aan 's Rijks Muntmeester met verzoek om advies. Bij
onderzoek bleek dat het ging om een
gulden met het jaartal 1930, een massa
van 9,973 g en een soortelijk gewicht
8,32 g/c i3 1
De gulden bleek te bestaan uit een
geelkoperen schijfje met een diameter van

Voorbeeld van een
gelaagde munt
foto: Het Nederlands
Muntmmeuni
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In 1937 aan 's Rijks Munt toegezonden en onderzochte vervalsingen
inzender

datum van
toezending

massa
ing

soortelijk gewicht
in g/cm'

Officier van Justitie te Zutphen
P T T Kantoor te Apeldoorn
P i l Kantoor te Apeldoorn

3 november 1937
12 november 1937
21 december 1937

11,064
10,452
10,863

8,42
8,51
8,43

Alle guldens droegen het jaartal 1931.

27 mm, waarop aan weerszijden,
precies aansluitend, een zilveren plaatje
was gesoldeerd met een afzonderlijk
zilveren randje met en zonder letters.
De schijfjes waren uit een koperen
plaat geponst.
Het gebruikte plaatzilver had een
dikte van 0,15 mm en een gehalte van
775/1000. Het normale handelszilver
had destijds een gehalte van 830/1000.
Aangenomen kan worden dat het
zilvergehalte van de valse guldens lager
was als gevolg van het solderen op het
koperen schijfje. Hierdoor hadden zich
andere onedele metalen met het zilver
verbonden.

In de loop van de laatste maanden van
1937 ontving 's Rijks Munt nog drie
soortgelijke vervalsingen.Bovendien werden van de Nederlandsche Centrale inzake Falsificaten
in 1937 nog 38 stuks guldens ontvangen, merendeels afkomstig uit
Gelderland en Overijssel. Hiervan
zijn verder geen herkomstgegevens
bekend.
In 1938 nam het aantal aangehouden vervalste guldens toe. Tot eind
februari waren reeds 38 stuks in beslag
genomen, die slechts gedeeltelijk aan
's Rijks Munt werden ingezonden.'

In 1938 aan 's Rijks Munt toegezonden en onderzochte i'ervalsingen
inzender
Burgemeester van Lochem
De Nederlandsche Bank,
Kantoor Hilversum
De Nederlandsche Bank,
Kantoor Groningen
PTT
Pil
Pil
PTT

Kantoor
Kantoor
Kantoor
Kantoor

Enschede
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

datum van
toezending

massa
ing

soortelijk gewicht
in g/cm'

11 januari 1938

10,0135

8,31

11 januari 1938

9,897

8,95

11 februari 1938

10,607

8,96

29 maart 1938

10,356
10,150
9,620
9,89

8,47
8,91
8,43
8,88

20 april 1938
13 mei 1938
19 juH 1938

Alle guldens droegen het jaart;d 1931, behalve die uit Enschec e, die van het
jaartal 1930 was voorzien.
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Op 16 maart 1939 ontving 's Rijks
Ook in 1938 ontving men in Utrecht
Munt nog een exemplaar dat werd toenog 42 guldens van de Nederlandsche
Centrale inzake Falsificaten uit Amster- gestuurd door de heer H. Broere uit
Wijhe.* Het betrof een valse gulden
dam, waarvan geen herkomstgegevens
met het jaartal 1931, een massa van
bekend zijn.
Alleen over de door de burgemeester 9,372 g en een soortelijk gewicht van
8,36 g/cm'. Tenslotte ontving de muntvan Lochem ingezonden gulden zijn
meester
in Utrecht nog negen stuks
enkele gegevens bewaard gebleven. De
van
de
Nederlandsche
Centrale inzake
vermoedelijk valse gulden werd in
Falsificaten
in
Amsterdam.'
beslag genomen door de gemeente- en
onbezoldigd rijksveldwachter Johannes
De klank van de valse stukken was
Baak. Voor hem was op 11 januari 1938 slecht en bij nauwkeurige beschouwing
verschenen Johan Beumer, koperslager
was aan de rand duidelijk te zien dat
en bode van een ziekenfonds, die op
voor- en keerzijde uit afzonderlijke
10 januari een bedrag had gestort op
plaatjes bestonden. Ook het gebrekkige
het postkantoor te Lochem. Daarbij
kantschrift vormde een duidelijke aanontdekte Baak dat zich bij dat bedrag
wijzing dat men met een vervalsing te
een gulden bevond, die door de klank
doen had.
het vermoeden wekte vals te zijn. BeuBijna alle exemplaren waren afkomstig
mer had die gulden wel in Lochem in
uit Gelderland en Overijssel, waarbij
betaling ontvangen, maar kon niet
Apeldoorn de kroon spande. Overigens
verklaren van wie. Baak verzond de
zijn de vervalsers nooit gevonden. •
verdachte gulden aan 's Rijks Munt.
NOTEN
De door het kantoor van De Neder1 Archief 's Rijks Munt 1909-1994, inv. nr. 3875.
landsche Bank te Groningen ingezon2 Ibidem, inv. nr. 3876.
den valse gulden was uit Ter Apel
3 Ibidem, inv. nr. 3877.
afkomstig. Men veronderstelde in Gro- 4 Ibidem, inv. nr.3878.
ningen dat het hier ging om een
5 Ibidem, inv. nr. 3922.
Chinese vervalsing, maar bij 's Rijks
Munt werd vastgesteld dat ook dit
exemplaar behoorde tot de valse
gelaagde guldens.

MUNTHANDEL
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G.HENZEN

Antieke Munten (Grieks,Romeins en Byzantijns)
Nederlandse Munten (600 - heden)
Buitenlandse Munten (600 - heden )
Archeologische voorwerpen

Vraag onze zeer uitgebreide en rijk geïllustreerde tweemaandelijkse prijslijst aan !
Postbus 42

3958ZT Amerongen

~
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Hanen en leeuwen onder één dak
Enige beschouwingen over Galle
Het stadswapen van de stad, een haan,
Een van de interessantste steunpunten
vindt zijn oorsprong in de Portugese
van de voc op Ceylon was Galle.
naam van de stad Pimte de Gak. Het
Gelegen aan de zuidwest punt van het
verhaal doet de ronde dat tijdens het
eiland vervulde deze gefortificeerde
Portugese bewind het kraaien van de
nederzetting een uitermate belangrijke
haan de Portugezen heeft gealarmeerd
rol op bestuurlijk, militair en maritiem
gebied. Galle werd in 1640 door de VOC over een op handen zijnde aanval van
een buitenlandse agressor.
op de Portugezen veroverd. De oorspronkelijke, door de Portugezen aangeGalle 'binnen de vesting' lijkt in vele
legde, verdedigingswerken werden door opzichten op bekende Nederlandse vesde Hollanders verstevigd en uitgebreid.
tingsteden zoals Naarden. De stad
De indrukwekkende toegangspoort aan
wordt gekenmerkt door lange, evenwijde landzijde is door de voc aangebracht. dig aan elkaar lopende straten en het
oude koloniale stratenpatroon is nog
steeds heel duidelijk herkenbaar. De
huizen dateren veelal uit de
zeventiende en achttiende eeuw. Boven
de toegangspoort bevindt zich een
prachtig goudkleurig VOC-embleem,
geflankeerd door twee leeuwen. Boven
het embleem is een haan afgebeeld.
Galle 'binnen de vesting' is door de
UNESCO geplaatst op de lijst van steden
die van grote historische betekenis zijn
en die bewaard en gerestaureerd moeten worden. Van de zijde van de
Nederlandse overheid is hiervoor steun
toegezegd. Een commissie, waarin ook
Nederland is vertegenwoordigd, gaat
binnenkort aan het werk.
Numismatisch is Galle uitermate
interessant. Scholten vermeldt in zijn
standaardwerk zilveren Portugees-Indische munten die ingestempeld zijn met
een ronde klop, voorstellende een
monogram van de letters G,\LE. Er zijn
ook Chinese kasjes met dezelfde
instempeling. Deze zilveren en koperen
munten zijn bijzonder schaars.
Toen als gevolg van de Vierde Engelse
Oorlog (1780-1784) de aanvoer van
koperen munten uit Patria tot stilstand
kwam, zijn er in Galle koperen dubbele

GAIX ;
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en enkele stuivers geslagen. Op deze
munten die Scholten uitvoerig heeft
beschreven, ontbreekt de haan. Zij
worden gekenmerkt door een groot
aantal variaties. De aanmunting vond
plaats in de periode 1783-1793.
In het grote pakhuis te Galle bevindt
zich nog een 'geldwinkel', afgesloten
door stalen deuren en vensters,
waarachter zich grote ruimtes bevinden
die als voorraadkamer dienden. Boven
de deur is een steen ingemetseld met
het jaar 1766. Of daar ook de muntslag
heeft plaatsgevonden is mij niet bekend.
De heerschappij van de v o c over
Galle zelf was uitermate trots op haar
Ceylon en dus ook Galle eindigde in
VOC-verleden en verloochende dit niet,
1796. Onze grootste tegenstanders in
zelfs niet tijdens het Engelse bestuur.
het Verre Oosten, de Engelsen, namen
Er bestaan een koperen en een zilveren
toen het bestuur over. Tot aan 1961
penning uit de negentiende eeuw, met
controleerden zij het eiland in politiek
betrekking tot een agrarische tentoonen economisch opzicht. In dat jaar
stelling, waarop aan de keerzijde
werd Ceylon een onafhankelijke staat.
indirect gerefereerd wordt aan het
Toch verdween de haan niet geheel
Nederlandse verleden. Men ziet hier
van het Nederlandse toneel. De
duidelijk het VOC-embleem,
bekende Maastrichtse porseleinfabrikant Petrus Regout was zeer actief geflankeerd door twee leeuwen waarboven de haan. Bij mijn weten is het
op de Aziatische markt. Niet alleen in
het voormalig Nederlandsch-Indië,
maar ook in Ceylon. Een van zijn producten was gebaseerd op het decor van
de haan. Dit voor Galle zo belangrijke
symbool werd afgebeeld in overwegend
rode en bruine kleuren, omgeven door
een houten hekwerk en planten waar
met enige fantasie een oosters
landschap in herkend kan worden.
Op de vraag aan de heer Polling,
groot kenner en verzamelaar van
Regout-porselein, of deze productielijn
speciaal ontworpen was voor Ceylon
in het algemeen en Galle in het
bijzonder, werd ontkennend noch
bevestigend geantwoord. Het werd
echter ook niet uitgesloten. Zijn
formulering was dat 'het decor van de
haan goed uitkwam voor Ceylon'. Het
is een feit dat men heden ten dage met
enig geluk nog steeds porselein met dit
decor kan aantreffen; meer in Galle
dan in Colombo!
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VOC-entbke?ïi boven de
toegangspoort

"GeldwinkeV in het
grote pakhuis te Galle

Maastrichts porselein
met hanen

tevens de enige Ceylonese penning,
geslagen na het faillissement van de
VOC met het wapen van de compagnie.
D e vroegere tegenstander van de H o l landers stond toe dat op indirecte wijze
postuum hulde werd gebracht aan de
VOC en aan de Hollandse leeuwen. Dat
de haan hier nauwlettend over waakt,
maakt de penning alleen maar interessanter! ^

M e t dank aan Lodewijk Wagenaar voor het
beschikbaar stellen van zijn fotomateriaal en de
heer Polling voor zijn informatie over het
Regoutporselein.

LODEWIJK WAC;EN.\AR Galle voc-vestiging in Ceylon
(zilveren penning) Singapore Coin Auction. 23
februari 1995 lot 313

Agi'i-holtictilar
exhibition, Galle (z.j.),
zilver, vergroot
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Penningnieuws
R U T H BROUWER
Als reactie op de 'Lijst van Penningen
Janneke van Vlaanderland, jaar
door Ruth Brouwer' in De Beeldenaar
24 (2000) 113-115, ontving Hans de
onbekend
Koning van G. Erens uit Vaals afbeeldin- Brons, 0 ca.73 mm.
gen van een in de lijst ontbrekende
Vz.: Borstbeeld van een fictief persoon
penning door deze kunstenares.
met naar links gewend hoofd. Links
De vormgeving en in het bijzonder de
langs de rand 'JANNEKE'.
afbeelding op de voorzijde en de belet- Kz.: Vogelkooi met twee vogeltjes;
tering zijn karakteristiek voor het werk rechtsonder gesigneerd: 'R'. Omschrift:
van Ruth Brouwer.
'VAN VLAANDERLAND'.

•iiir,iia!iiiiii>!>

Penningnieuws
De rubriek Penningnieuws biedt ruimte aan medailleurs om in kort bestek
(maximaal 100 woorden) nieuwe penningen onder de aandacht te brengen.
Bijdragen met foto's kunnen zij sturen aan de redactie van De Beeldenaar of
aan redacteur Jannes Limperg, Bestevaerstraat 200, 1055 TS Amsterdam.
Gelieve te vermelden of de foto's na gebruik beschikbaar gesteld mogen
worden aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.
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Muntmelange

GERARD PRONK

I 'OC-duit ??iet

i)isrte?//pelirig van een
.iteronia/fient

I 'oc-dnit met
i}hte7npvthig van tiree
sterornammten

MAKEN MERKWAARDIGE
INSTEMPELINGEN EEN
GROTERE PUZZEL?
Toen Scholten in 1951 zijn standaardwerk over de munten van de
Nederlandse overzeese gebiedsdelen
schreef, nam hij enkele munten op, die
'blijkens de officiële stukken zeker
geslagen zijn, doch in geen enkele collectie zijn voorgekomen'. De auteur
maakt in dit opzicht melding van negen
munten (nummers), waarvan er vijf
betrekking hebben op de vroegere
bezittingen in Ceylon en India.
Recent zijn er vondsten gedaan die
dit aantal hebben teruggebracht. De
Suratische ropij, ingestempeld met het
merk van compagnie (Scholten 1206)
verscheen in de veiling van Laurens
Schulman van 11 november 1993 en
Jan Lingen maakte melding van de
vondst van een Suratse ropij, ingestempeld met een fraai gegraveerd VüCmonogram 'van den nieuwen Paliacatsen stempel' (De Beeldenaar 24
(2000) 63-66). In de laatste alinea van
dat artikel sprak de schrijver de hoop
uit dat 'weer een klein stukje aan de
spreekwoordelijke legpuzzel van de

muntactiviteiten van de VOC op de kust
van Zuid-India' was toegevoegd.
Toch lijkt het alsof de legpuzzel groter wordt! Scholten vermeldt onder
nummer 12S7-bis koperen duiten met
het logo van de VOC en voorzien van
een heldere instempeling in de vorm
van een sterornament. De betreffende
munt is door Scholten afgebeeld. De
betekenis van deze instempeling is nog
steeds onbekend. De instempeling zelf
is redelijk schaars. De duiten zijn
afkomstig uit Ceylon.
Recent verscheen er een VOC-duit
voorzien van twee van dergelijke
instempelingen, hetgeen mij als uiterst
zeldzaam voorkwam. Echter mijn verbazing en interesse werden nog groter
toen de heer Berkman mij meldde dat
hij reeds vele jaren in het bezit is van
een VOC-duit voorzien van drie instempelingen met dit sterornament.
De thans bekende VOOduiten met
deze instempeling zijn geslagen in de
provinciale munthuizen van Zeeland,
Holland, West-Friesland, Utrecht en
Gelderland. De oudste is een WestFriese duit van 1735 en de jongste een
Utrechtse van 1792. Het is tevens
de duit die is voorzien van drie instempelingen. De betekenis van deze
instempeling is tot op heden onbekend.
Een mogelijke verklaring loopt van
'niets' tot een hogere (dubbele of
drievoudige) garantie van echtheid
maar ook een niet-monetaire betekenis
is mogelijk. Welhcht is deze meervoudige instempeling een voorbeeld
van 'spielerei'.
Een andere niet bekende en
uitermate curieuze instempeling in de
vorm van drie cirkels, waarvan twee op
de voorzijde en één op de achterzijde,
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werd aangetroffen op een stuiver van
Negapatnam (Scholten 1244). Deze
stuivers, geslagen op het Indische
continent, circuleerden vooral in
Ceylon. Het lijkt derhalve aannemelijk
dat de instempeling is aangebracht op
Ceylon. Ook hiervan is niet bekend
door wie en wanneer deze instempeling
is aangebracht. Probeerde men aan te
geven dat deze munt echt was, had de
instempeling betrekking op de waarde
of is ook hier sprake van 'spielerei'?
Instempelingen op munten kwamen
in Zuid-Azië regelmatig voor. Op
munten die binnen het machtsgebied

van de VOC circuleerden, zijn ze redelijk zeldzaam. Het houdt de aandacht
scherp. Op een aantal terreinen wordt
het beeld van de VOC gelukkig duidelijker, maar er valt nog veel uit te
zoeken. Goede puzzelaars zijn dan ook
welkom!

Stuiver Negapatnam
met instempeling van
drie cirkels

De voorgelegde vervalsing was uiterst
VALSE KWARTJES MET H E T
geraffineerd uitgevoerd en viel op het
JAARTAL 1945
eerste gezicht beslist niet als zodanig te
Op de Dag van de Munt (9 juni 2001)
legde een bezoeker onder meer een zil- herkennen. Het bleek dat uit een zilveren kwartje met het muntteken P uit
veren kwartje 1945 ter keuring voor.
Bij onderzoek bleek het te gaan om een 1943 of 1944 het laatste cijfer van het
jaartal was verwijderd. Daarna was dit
geraffineerde vervalsing.
cijfer vervangen door een 5, die
Originele exemplaren werden gedurende de Tweede Wereldoorlog in Phi- hoogstwaarschijnlijk uit een andere
Nederlandse munt - er viel niet na te
ladelphia geslagen. Ze dragen het
gaan uit welke - was geschaafd en op
muntteken P en het muntmeesterteken
virtuoze wijze op de plaats van het vereikel. Hoewel de oplage 92 miljoen
wijderde cijfer aangebracht.
stuks bedroeg, zijn ze thans zeer zeldzaam. Vanaf half maart 1945 zijn ze
Er zouden de laatste tijd meer van
vanuit de USA naar Engeland verscheept, dit soort vervalsingen zijn aangetroffen.
waarna ze begin 1946 naar Nederland
Ze schijnen afkomstig te zijn uit Bulgawerden overgebracht. Hier zijn ze echrije, hoewel ook Aziatische bronnen,
ter nooit in omloop gebracht. Het over- met name China, nog altijd als
grote deel werd omgesmolten en in
verdacht worden aangemerkt.
baren of in doorgesneden vorm naar de Ongetwijfeld is hier sprake van een
USA teruggezonden.
zeer arbeidsintensieve vervalsing.
Eenmaal geslaagd zijn hier voor de verDe zo nu en dan opduikende exemvalser echter ruime verdiensten mogeplaren met het jaartal 1945 mogen
lijk. De argeloze verzamelaar doet er
gevoeglijk worden gerekend tot die
goed aan dergelijke zeldzaamheden uitmunten die op minder oirbare wijze in
sluitend te betrekken via de bonafide
Nederland zijn achtergebleven. Het
handel of dergelijke stukken ter keuring
zijn gewilde verzamelobjecten, waarvoor te leggen aan de erkende
voor flink in de buidel moet worden
instanties. *
getast.

L.MJ. BOEGHEIM

DE BEELDENAAR 2001-5
223

HANS VAN DER VERVALSING, IMITATIE OF
VALK ONRECHTMATIG?
De heer J.R. Voute plaatste in
De Beeldenaar 25 (2001) 133 een kanttekening bij een merkwaardige Friese
munt uit de veertiende eeuw. Het
betreft een '/, ruitergroot die volgens
de omschriften geslagen is door een
goudsmid Jacobus in naam van de
Friese Vrijheid en waarover Hans
Jacobi een uitvoerig artikel in De Beelde
naar 23 (1999) 172-179 publiceerde.
Volgens Voute moet deze munt als een
imitatie worden geclassificeerd, als het
geen vervalsing is. Hij verwijst daarbij
naar omschrijvingen in de Encyclopedie
van Munten en Bankbiljetten. De vraag
of de munt een vervalsing dan wel een
imitatie zou zijn, is evenwel niet
relevant. Wat wel van belang is, is de
vraag of goudsmid Jacobus rechtmatig
munten in naam van de Friese Vrijheid
kon slaan. Aangezien er tot nu toe
slechts één exemplaar is gesignaleerd,
kan worden aangenomen dat de
aanmunting onrechtmatig was.
Met de Friese Vrijheid werden
bepaalde voorrechten bedoeld, die de
Friezen zich hadden toegeëigend om
zich te verzetten tegen aanspraken die
de graaf van Holland en de bisschop
van Utrecht op Friesland maakten.

Het is niet bekend of op grond van de
Friese Vrijheid ook het muntrecht door
deze of gene uitgeoefend kon worden.
Omdat er uit de veertiende eeuw of
daarna geen andere munten bekend
zijn die in naam van de Friese Vrijheid
zijn geslagen, is het onwaarschijnlijk
dat er een dergelijk muntrecht bestond.
Wij mogen daarom veronderstellen dat
goudsmid Jacobus de aanmunting van
de V3 groot na korte tijd heeft moeten
staken, omdat de rechtmatigheid werd
aangevochten.
Hans Jacobi geeft in zijn artikel duidelijk aan dat de Friese -/-^ ruitergroot
een imitatie is, maar ook dat een dergelijke imitatie in de veertiende eeuw
geen bijzonderheid was. Het oorspronkelijke voorbeeld, een munt van Henegouwen, werd op ten minste vier plaatsen in het noordoostelijk deel van ons
land nagebootst. Het 22ste artikel van
de Willekeuren van de Opstalboom van
1323 noemt van de verschillende typen
V3 groot wel de namen maar niet de
muntplaatsen of de muntheren. Het
ligt voor de hand dat van deze munttypen de originelen en de imitaties
naast elkaar circuleerden, zonder dat er
onderscheid tussen beide soorten werd
gemaakt.
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Boekbesprekingen
J.J.GROLLE De Miintslag van de Graven
van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434 (2 de herziene en vermeerderde druk) De Nederlandsche Bank
Amsterdam / Primaverapers Leiden.
ISBN 90-8047843-1./320,-.
De lezer van deze studie heeft, getuige
vormgeving en productie, eigenlijk een
bijzonder relatiegeschenk van de
Nederlandsche Bank in handen. Bijzonder, omdat het vanuit een aantal
perspectieven voor het eerst de vroege
voorgeschiedenis weergeeft van de
Nederlandse gulden; bijzonder, omdat
op 21 juni 2001 door Minister Zalm de
laatste Nederlandse gulden is geslagen,
waarmee een einde is gekomen aan
480 jaar Noord-Nederlandse guldens.
Ook bijzonder omdat hierna de rol van
De Nederlandsche Bank voor het
publiek zo duidelijk anders zal worden;
niet meer de vertrouwde hoeder van
onze gulden, maar 'iets' met de euro.
De heer Jan Grolle, de auteur en
conservator van de numismatische
verzamelingen van De Nederlandsche
Bank, zal dit sluitstuk vermoedelijk niet
beseft hebben toen hij besloot om
tijdens zijn studie naar de munten van
Holland de bronnen die hij tegenkwam
vast te leggen en zo de numismatiek
niet meer alleen vanuit daadwerkelijk
teruggevonden munten te benaderen.
Het tot stand komen van het onderhavige werk noemt hij zelf elders 'een
ongelukje'. Na het lezen van dit gedegen werk zal menige lezer met mij denken 'geluk bij een ongeluk'.

in de geschiedenis van het goud en
zilver, welke geschiedenis zo nauw verbonden is met die van de munt, heb ik
aan deze studie veel plezier beleefd. Te
meer is deze studie interessant voor mij,
als geïnteresseerde in de middeleeuwse
ontstaansgeschiedenis van zilverstad
Schoonhoven, omdat die episode als
heerlijkheid, apanage en douarie, zich
ook afspeelt in de onderhavige periode.
De besproken muntheren hebben een
bijzondere band met Schoonhoven.
Floris V, Jan I, Jan II en Willem III en
vervolgens Albrecht van Beieren en
Willem \ T hebben naast hun Hollandse
muntheerschap als leen- en stadsheren
van Schoonhoven een rol van betekenis
voor de stad gespeeld. En dan natuurlijk
niet te vergeten vrouwe Jacoba, die haar
toevlucht zocht in de stad van haar
moeder en wier verblijf zelfs leidde tot
het beleg van de stad in 1425. Via de
uitgebreide index met diverse ingangen
vond ik moeiteloos interessante aanvullingen bij de geschiedenis van Schoonhoven. Opmerkelijk is dan dat in de
studie Schoonhoven als stad pas onder
Albrecht van Beieren - preciezer
gezegd na 1397 - naast Hollandse steden gaat optreden als mede-zegelaar
van oorkonden die het muntwezen
betreffen. Kortom, zoals elders al
gezegd, een naslagwerk waarmee zowel
de geïnteresseerde leek als de meer deskundige verzamelaar en historicus goed
overweg kan.

De studie bestaat uit drie delen die
elk een zelfstandig onderdeel uit de
studie bevatten. In elk deel vullen fraaie
illustraties de tekst aan.
Mij dunkt dat Grolle is geslaagd in
In deel I laat Grolle vanuit een
zijn destijds opgevatte plan het vakgebied
breder toegankelijk te maken dan alleen beschrijvend perspectief achtereenvolgens het graafschap, de Graven van
voor numismaten. Als geïnteresseerde
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Holland, het muntrecht, de munten,
het muntbedrijf en het muntmisdrijf de
revue passeren, alvorens dat deel te
besluiten met de complete catalogus
van de Hollandse muntsoorten die
geslagen werden tussen 1040 en 1434.
De genese van het graafschap wordt
beschreven aan de hand van de ontwikkelingen en overgangen van achtereenvolgens het Hollandse, Henegouwse,
Beierse en Bourgondische huis tot de
muntunificatie van Philips van Bourgondië in 1434. Er wordt een
uitwijding gegeven over iedere graaf
en gravin Jacoba. Met name die bijzonderheden die zijn en haar belang als
muntheer illustreren. Een helder
genealogisch overzicht in tabelvorm
completeert het beeld. Samengevat
blijkt dat de graven van Holland steeds
hebben behoord tot de bovenlaag van
de rijksadel en de overige Europese
adel. De graven uit het Henegouwse en
Beierse Huis verwierven uiteindelijk
een landsheerlijke status. Rechtens
waren zij leenmannen van het Heilige
Roomse Rijk, doch in feite waren zij
vorsten geworden met eigen soevereine
prerogatieven. Daartoe behoorde ook
het muntrecht dat door de graven van
Holland vanaf circa 1040 bijna onafgebroken werd uitgeoefend tot uiteindelijk 1581, toen koning Filips II van
Spanje in de Nederlanden van zijn
landsheerlijke rechten vervallen werd
verklaard. De beschrijving van het ontstaan van het graafschap Holland wordt
ondersteund met een kaart uit 1585;
dat is nota bene 150 jaar na de in de
studie beschreven periode. Helaas betekent dit een beeld dat 'muntgeografisch' niet klopt met name in de
grensgebieden met het Sticht inclusief
Amstelland en Gooiland, omdat daar in
de bestudeerde periode immers andere
muntheren regeerden.
Het muntrecht was sinds Karel de
Grote voorbehouden aan de keizer of
koning. Naarmate diens macht afnam,
kwam dit koninklijk monopohe of

regale recht uiteindelijk in handen van
territoriale machthebbers die allengs
een landsheerlijke status kregen of pretendeerden. De overdracht van dit
muntrecht verliep langs drie lijnen: verlening, gedoging of usurpatie. Grolle
laat zien dat alle drie deze lijnen een
rol spelen in de ontwikkeling van de
muntslag in Holland, zij het
verschillend in belang.
Interessant is de signalering van twee
paradigma's en de ontwikkeling daarin.
Dat waarin het muntrecht het regaal is
van de vorst; hij is de enige beheerder.
Versus: de munt is van de gemeenschap.
In de muntovereenkomst tussen
Willem III en Jan III van Brabant in
1323 wordt in de considerans opgenomen dat het vaststellen van de
muntkoers geschiedt in gezamenlijk
overleg van graaf, raad en steden. Poldermodel avant la lettre.
De munten zijn in oorsprong gestandaardiseerde en door de emittent
gewaarborgde hoeveelheden edelmetaal
die worden gebruikt als hulpmiddel bij
de uitwisseling van goederen en
diensten. Deze wijze van zien die
Grolle aanhaalt verklaart het dikwijls
voorkomen van bepalingen voor ongemunt goud en zilver, en voor goud- en
zilversmeden, in muntordonnanties.
Sinds Karel de Grote gold de zilveren standaard; de koers van goudgeld
werd in zilvergeld uitgedrukt. Vanaf
1378 werden ook regelmatig gouden
guldens geslagen. De gouden gulden
kreeg in 1543 een zilveren tegenhanger,
de zilveren Karolusgulden van eveneens
20 stuivers. Uit deze zilveren gulden
kwam de huidige Nederlandse gulden
voort die na 1967 nog slechts uit nikkel
werd geslagen en die nu per 1 januari
2002 verdwijnt.
Grolle verhaalt dat men veronderstelt dat Karel de Grote in 793 een
revaluatie heeft doorgevoerd waarbij
werd bepaald dat uit één Karolingisch
pond zilver (= 409 gram) 240 denarii
moesten worden geslagen. Dit
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Kennemerland, Delfland en Rijnland.
Karolingisch geldstelsel, met een pond
Mij bekruipt dan de gedachte dat dit
van 20 schellingen a 12 penningen
misschien wel één van de belangrijkste
werd uiteindelijk in Engeland het
monetair-politieke beslissingen van een
langst gehandhaafd, totdat men daar
partij in de machtsstrijd om Holland is
pas in 1971 overging op het decimale
geweest. Jan van Beieren verbindt de
geldstelsel. In Holland werd met de
grootste stad van Holland aan zijn zijde
monetaire unificatie door Filips de
met medewerking en goedvinden van
Goede in 1434 het Bourgondische
Haarlem, Delft en
muntstelsel bewerkstelligd. Hierbij
Leiden. Dit valt echter buiten het
werd de Hollandse basismunt
bestek van Grolle's studie.
vervangen door de Bourgondische
stuiver of dubbele groot, ofwel de
Zolang er munten bestaan, zijn zij
stuiver a 16 penning a 8 duit of 4 oord. nagemaakt of frauduleus gemanipuleerd,
In 1521, ruim na de bestudeerde
stelt Grolle. Inbreuk op het muntrecht
periode dus, voerde Karel V als
van de vorst werd zeer hoog opgevat:
basismunt in het Nederlandse muntals majesteitsschennis. Dit hoogverraad
stelsel de gulden van 20 stuiver in. Vanaf werd genadeloos bestraft met de dood1526 luiden de noteringen dan ook niet straf die kennelijk ook gruwelijk werd
meer in ponden maar in guldens.
voltrokken: soms met de ketel! Mij rijst
dan het beeld voor ogen, gekookt tot
Grolle memoreert nog dat de
de dood erop volgt. Gelukkig, voor
aanduiding ƒ ontleend is aan 'nummus
makers van Noorse euro's straks, is dit
florenus', gebloemde munt, of florijn.
een afgeschafte praktijk.
Dit was de benaming die gold voor de
fiorino d'oro, het goudstuk van
In Deel II heeft Grolle de documenFlorence, met in de beeldenaar de fleur ten die betrekking hebben op de Holde lys, de lisse, doch veelal lehe
landse muntslag in de periode 1282genoemd.
1434 verzameld. Het vormt het 'corpus
juris'
van de Hollandse muntslag. Het
Het feitelijke slaan van de munten
chronologisch overzicht bevat vele van
werd gedaan door de munter. Het was
de documenten in kopie, soms alleen
een geprivatiseerde onderneming,
een getranscribeerd afschrift. Zonodig
waarbij de muntmeester en het muntis er de vertaling uit het Latijn. De
personeel georganiseerd waren in een
'serment'. Dit laatste is op te vatten als vertaling uit het Frans van de nrs. 3 en 4
is niet nodig geacht. Grolle gaat daarhet gilde van de munters; een met een
eed omringd en bekrachtigd monopolie, mee helaas voorbij aan het feit dat
tegenwoordig voor velen in Nederland
verleend door de graaf Verder waren
het Frans toch een soort Latijn is
er de essayeur en de waardijn,
gebleven. Het notenapparaat per docurespectievelijk voor het bewaken van
ment maakt het geheel helder en
het gehalte en van het gehele muntduidelijk.
bedrijf Beiden waren door de graaf
aangestelde functionarissen. Tenslotte
Deel III bevat de bronnen in
wijst Grolle op het feit dat Dordrecht
chronologische volgorde; in wezen
in 1293 het monopolie op de
datgene wat het werk van Grolle
Hollandse muntproductie verkreeg. Dit oorspronkehjk en bijzonder maakt.
bleef evenwel niet onafgebroken; de
Niemand voor hem deed dit. Ook
Munt werd meermalen verlegd. In
bevat deel III overzichtelijke tabellen
1418 echter bevestigde Jan van Beieren en diverse registers die een onlosmakeals pandgraaf het monopolie voor
lijk deel van de studie uitmaken. De
Dordrecht met consent van drie andere index op verschillende ingangen maakt
Hollandse hoofdsteden, die van
het hanteren van dit omvangrijke werk
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gemakkelijk. Kritiek op dit deel met
het oorspronkelijke en bijzondere werk
kan er nauwelijks zijn, of het is op
niveau van zeer laag detail: Johanna van
Avesnes is de dochter van de jongere
broer van graaf Willem III, Jan van
Henegouwen, heer van Beaumont,
Schoonhoven, etc.
Het geheel is een oorspronkelijk,
indrukwekkend en boeiend werk, waar-

L.M.J. BOEGHELM Kortrijk 1382; De mimtschat uit het

Sfgyw^o/(Archeologische Stichting
voor Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk
1999). 72 blz., BEF 500.
De restauratie van het Begijnhof te
Kortrijk in het laatste decennium
van de 20ste eeuw, vormde de aanleiding voor een grondig archeologisch
onderzoek, dat onder andere resulteerde in de vondst van een aantal
gouden munten.
In Kortrijk 1382 krijgen de vondstomstandigheden alle aandacht. Hierbij
wordt verband gelegd tussen de
ontdekking van de munten en de
geweldadige verwoesting van het stadscentrum van Kortrijk, dat Bretonse
huurlingen op 18 december 1382 in
brand staken. De schat was ingegraven
op een diepte van 1,70 m. Het ging
om een opzettelijke ingraving, hetgeen
bleek uit het feit dat de munten waren
verborgen in een ongeschonden beker
die rechtop stond. De beker was afgedekt met de bodem van een kruik. Er
zaten twaalf gouden munten in, die
zorgvuldig stuk voor stuk op elkaar
waren gelegd. Het betrof Engelse
nobels, geslagen in Londen en Calais
tijdens de regering van Edward III
(1327-1377). De twee oudste munten
waren aangemunt in 1351-1352, de

mee Grolle er zeker in geslaagd is zijn
eigen doelstelling te realiseren: het vakgebied breder toegankelijk te maken
dan voor alleen numismaten. Daarvoor
past dank en bewondering naast een
felicitatie aan het adres van De Nederlandsche Bank. Menig bedrijf kan
jaloers zijn op een dergelijk, vanuit
'corporate communication' oogpunt
bezien hoogstaand relatiegeschenk.

twee jongste in 1369-1377. De
volledige vondst werd door de Archeologische Stichting ondergebracht in de
Stedelijke Musea van Kortrijk.
In de beschrijving wordt uitvoerig
ingegaan op de biconische beker, die
waarschijnlijk afkomstig was uit een
pottenbakkerij in Langerwehe, gelegen
op de noordelijke uitloper van het
Eifelgebergte. De typologische en
technische beschrijving, de verspreiding, productiecentra en nabootsingen
worden uitgebreid toegelicht met
afbeeldingen.
Vervolgens komt de determinatie van
de munten aan bod. De beschrijving is
verlucht met een foto van de volledige
vondst, alsmede vier kleurenfoto's.
Daarna wordt de vondst in het historisch
kader van de Gentse Opstand (13791385) besproken. Op opstand en gevolgen wordt kort en duidelijk ingegaan.
Duizenden kwamen tijdens de gevechten om het leven en tientallen werden
door de Bretons afgeslacht. Roof, plundering, vernieling en brandstichting
waren aan de orde van de dag. Dit was
destijds een heel gebruikelijke wijze van
oorlogvoeren en er was dus wat dat
betreft niets nieuws onder de zon.
Velen hadden hun geld aan de
bodem toevertrouwd, hetgeen door de
ontdekking van een reeks
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muntvondsten uit dezelfde periode in
Oost-, West- en Frans-Vlaanderen
wordt bevestigd. Een korte bespreking
van vijftien vondsten die in de loop der
jaren in Kortrijk en omgeving werden
gedaan, rondt het geheel af. Tot besluit
is een zeer gedetailleerde biografie
opgenomen.
Dit boek is in hoofdzaak bestemd
voor Belgische muntverzamelaars en
archeologen en voor geïnteresseerden
in de geschiedenis van Kortrijk en de
Gentse Opstand. Toch kan het ook van

harte worden aanbevolen aan
Nederlandse verzamelaars en archeologen. Zij kunnen wat uitvoering en
inhoud betreft een voorbeeld nemen
aan hun Belgische collega's. Muntvondsten hebben altijd en elk voor zich iets
fascinerends en geven meestal een
goede indruk van de economische toestand van een bepaalde periode. Dit
boek is dan ook in meer opzichten bijzonder geschikt om kennis van te
nemen.

hoofdstuk vier de waarde volgens de
tarieven van 1830 wordt vastgesteld.
Men kwam op een bedrag van
ongeveer ƒ 240,-. Een uitvoerige vergelijking met andere depotvondsten uit
dezelfde periode treft men aan in
De muntvondst die in 1999 in het
hoofdstuk vijf, terwijl in hoofdstuk zes
Vlaamse dorp Wingene werd gedaan,
het gewicht van de munten wordt
vormde aanleiding tot de monografie
Een vroeg-19de eeuws Muntdepot in Win- besproken. Hoofdstuk zeven bevat een
zeer gedetailleerde beschrijving van de
gene. Ze kwam tot stand met de medegehele inventaris.
werking van onder meer de afdeling
Koninklijk Penningkabinet van de
Een dankwoord in hoofdstuk acht en
Koninklijke Bibliotheek van België, die een uitgebreide bibliografie in
de vondst in haar geheel aankocht en
hoofdstuk negen voltooien het geheel.
tentoonstelde. De monografie maakt
Ter afsluiting beschrijft de heer
het voor een grote groep mensen moge- Despriet, die nauw bij de vondst was
lijk van de vondst kennis te nemen.
betrokken, welke moeilijkheden moesHet boekje is in negen hoofdstukken ten worden overwonnen om de muntverdeeld. Het eerste bevat een beschrij- schat in haar geheel voor de
gemeenschap te kunnen behouden.
ving van de vondstomstandigheden en
toont een foto van de vindplaats. In het Het boekje is geïllustreerd met een
aantal geslaagde foto's en enkele grafietweede hoofdstuk worden de 102
ken. Het is duidelijk en overzichtelijk
gevonden munten besproken. De
vondst omvatte twee Franse Louis d'or samengesteld op een verantwoorde,
wetenschappelijke manier. Vooral voor
uit 1786, geslagen in Parijs en in Rijsde Belgische verzamelaars die
sel, en honderd zilveren munten. Deze
geïnteresseerd zijn in muntschatten uit
laatste waren afkomstig uit de Oosteneigen bodem, betekent dit werkje een
rijkse-Nederlanden, Luik, Frankrijk en
welkome aanwinst. Ook Nederlandse
Italië. De oudste munt dateerde uit
verzamelaars die graag kennisnemen
1726, de jongste uit 1828.
van muntvondsten, kan het van harte
Het tijdstip van verberging wordt
worden aanbevolen.
toegelicht in hoofdstuk drie, waarna in
Een vroeg-19de eeuws Muntdepot in
Wingene (Archeologische Stichting voor
Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk 2000).
40 blz., BEF 250.
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p. EIJKHOUT

STEFAN GROPP Die Stddtische Münzprügung zii Deventer iind Nimwegen
1528/43-1591; Stadtischer Partikiilarisnius gegen habsburger Zentralismus in den
bstlichen Niederlanden Oer-Erkenschwick
2001. ISBN 3-00-006830-9.
Op 1 februari 2001 promoveerde
Stefan Siegmund Gropp aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het
proefschrift Die Stadtische Münzpragiing
zu Deventer iind Nimwegen 1528/431591. Het proefschrift beschrijft de
staatkundige en stadspolitieke
problemen, verbonden aan de muntslag
in Deventer en Nijmegen in de
zestiende eeuw. De munten zelf komen
wel geregeld ter sprake, maar in het
totale verhaal spelen ze toch een minder belangrijke rol.
De steden Deventer, Kampen en
Zwolle bezaten omstreeks 1500 het
muntrecht, dat hun was verleend door
Duitse keizers. In 1528 kreeg Karel V
zeggenschap over het bisdom Utrecht
en daarmee over de drie Overijsselse
steden. Hun gezamenlijke muntplaats
bevond zich in Deventer. In 1543 verwierf Karel V het hertogdom Gelre,
zodat ook Nijmegen onder Habsburgs
bewind kwam. In Nijmegen bevond
zich een muntplaats van de landsheer,
maar ook een stedelijke munt. De stad
meende het muntrecht te bezitten op
grond van het feit dat Nijmegen in
1442 dezelfde rechten had gekregen als
die welke de Rijksstad Aken bezat.
Deventer en Nijmegen bevonden zich
sedert 1528 resp. 1543 in de situatie dat
zij banden hadden met de Duitse
muntsteden, maar ook dat zij onderworpen waren aan het Habsburgse
gezag in Brussel. Van beide kanten
werd er op hun muntactiviteit invloed
uitgeoefend. Men verweet de steden
geregeld dat zij de Habsburgse en
Duitse munten nabootsten, maar dan
met een lager gehalte en gewicht en dat
zij de goede munten voor dat doel
omsmolten.

Brussel vaardigde plakkaten uit waarbij
veel stedelijke munten verboden werden. Ook werd er een verbod
uitgevaardigd op het leveren van edelmetaal aan de stedelijke munten. Van
Duitse zijde werd soms een muntverbod opgelegd omdat de steden zich
niet hielden aan de afgesproken muntvoet.
Op grond van hun muntrecht pubhceerden de steden de plakkaten niet of
veranderden de inhoud ervan. Tegenover Brussel zeiden zij dat zij zich
hielden aan de richtlijnen van het
Duitse Rijk, althans voor zover anderen dat ook deden. Tegenover de
Duitse maatregelen stelden zij dat zij
gehoorzaamheid schuldig waren aan
de (Brusselse) landsheer en niet aan
het Duitse Rijk. Een paar keer deden
zij met goed gevolg een beroep op de
Duitse keizer. Die maakte, onder
bepaalde voorwaarden, een uitzondering voor de Oost-Nederlandse steden.
De steden voerden ook aan dat hun
munten van belang waren voor de
handel in het grensgebied.
Deventer en Nijmegen wisten steeds
weer te ontkomen aan een beëindiging
of sterke inperking van hun muntactiviteit. In 1591 veroverde Maurits zowel
Deventer als Nijmegen. Daarmee
kwam een einde aan het Habsburgse
bewind en de Brusselse bemoeienis met
het munten. De band met de Duitse
muntsteden bleef echter nog lang
daarna bestaan.
Deze grove schets is een zwak
aftreksel van wat de heer Gropp tot in
detail heeft uitgezocht en beschreven.
Door de gegevens uit diverse binnenen buitenlandse archieven te combineren ontstond een duidelijk beeld van de
stadsbestuurders die ondanks druk van
buitenaf toch kans zagen hun al dan
niet geoorloofde muntactiviteiten voort
te zetten, zo goed en zo kwaad als het
kon.
Het boek met zijn 326 bladzijden
laat zich niet lezen als een roman.

DE BEELDENAAR 2001-5
230

Daarvoor zijn de gegevens te talrijk en
de zinnen soms wat te moeilijk
geconstrueerd. Toch is het boek

boeiend. Ook voor niet-historici en
niet-numismaten.

orde was die van het Gulden Vlies.
Deze onderscheiding riep Philips de
Goede in het leven, zodat hij met goed
Nederland (Sdu Uitgevers Den Haag
fatsoen die van de Kouseband kon wei2000). ISBN 90-12-08948-4 gebonden,
geren. Het boek staat uitgebreid stil bij
340 pagina's, ƒ 69,90.
deze twee vorstelijke onderscheidingen.
Na de afzwering van Philips II als
In De Beeldenaar 25 (2001) 51-58
soeverein, had ons land niet langer een
besteedde George Sanders uitgebreid
Hof dat onderscheidingen kon
aandacht aan de nieuwe inrichting van
vergeven. Desondanks kende de Repuhet Museum van de Kanselarij der
bhek der Verenigde Nederlanden haar
Nederlandse Orden. Ondanks de
eigen onderscheidingen: de gouden
beperkte ruimte die De Beeldenaar kan
beloningspennnig. Een apart hoofdstuk
bieden, wist hij toch de geschiedenis
is speciaal gewijd aan deze penningen,
van ridderorden en onderscheidingen
waarvan er een op de voorplaat van
in Nederland te beschrijven.
De Beeldenaar 2001-4 stond.
Voor hen die meer over dit onderwerp
willen weten, ligt momenteel een boek
In 1806 werd ons land een
van Nick Steenkamp in de winkels.
koninkrijk en ontstond er opnieuw een
Hof met zijn eigen decoratiestelsel. Uit
Steenkamp gaat zeer diep in op de
die tijd stamt ook het credo 'Doe wel
materie. Hij begint met een korte
en zie niet om' dat in de titel van het
beschrijving van het begrip faleristiek
boek is overgenomen. Het is geen aan(de kennis van orde- en ondersporing tot liefdadigheid, maar een
scheidingstekens) en definieert daarna
de verschillende Vjfpe.n onderscheidingen. aanbeveling om de Republiek der
Vervolgens bespreekt hij in chronologi- Verenigde Nederlanden te vergeten en
het nieuwe bestuur van koning
sche volgorde het ontstaan van de verLodewijk Napoleon te aanvaarden.
schillende orden. Vanaf de veertiende
eeuw stichtten verschillende vorsten
Maar koningen komen en koningen
orden om daarmee de adel aan zich te
gaan en met hen de onderscheidingen.
binden. De Orde van de Kouseband
Met Oranje op de troon kwamen er
behoort tot de meest prestigieuze
weer nieuwe orden. De eerste was de
orden. Deze orde vond werkelijk zijn
Militaire Willemsorde, die in de laatste
oorsprong in een kousenband. Tijdens
fase van de oorlog tegen Napoleon
een bal danste koning Edward III van
werd ingesteld. Later volgden andere
Engeland met gravin van Salisbury met zoals de Orde van de Nederlandse
wie hij een relatie had. Toen zij onder
Leeuw en de Orde van de Eikekroon.
het dansen een kousenband verloor,
De orde van Oranje Nassau werd in
raapte de koning die op en bond hem
1891 ingesteld, omdat er behoefte
om zijn eigen been. Tegen de aanwezi- bestond aan een algemene ondergen riep hij: 'Honi soit qui mal y
scheiding voor het 'gemene' volk. Deze
pense' (Hoon over hem die er kwaad
orde wordt in Nederland nog steeds
van denkt) en een nieuwe orde was
het meest toegekend. In het boek valt
geboren. Een andere zeer geroemde
verder te lezen dat Wilhelmina rijkelijk
NICK STEENKAMP Doe Wel en zie niet om;
Ridderorden en onderscheidingen in
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met onderscheidingen strooide
gedurende haar verblijf in Londen.
Eigenlijk had zij daar ministeriële
toestemming voor nodig, maar dat
lapte ze aan haar laars.
In het laatste hoofdstuk brengt
Steenkamp de meest recente herziening
van het decoratiestelsel ter sprake. De
bijlagen bevatten de voorschriften voor
de draagwijze van onderscheidingen en
een overzicht van alle Nederlandse
koninklijke orden. De lijst is niet
toegevoegd om een systematisch overzicht te geven, maar uitsluitend om aan
te geven in welke volgorde de

onderscheidingen gedragen moeten
worden. Helaas ontbreekt een
catalogus. Toch leerde ik dat Nederland
ruim 100 officiële onderscheidingen
kent. Hiertoe behoren niet uitsluitend
de koninklijke onderscheidingen waarvan er nu 36 in verschillende gradaties
bestaan, maar ook van particuliere
organisaties, zoals het Vierdaagsekruis.
Steenkamp is er in geslaagd de
geschiedenis vanuit een wetenschappelijk standpunt te beschrijven, maar wist
dat te combineren met anekdotische
verhalen. Dit boek is dan ook zeker de
moeite waard.
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De VPK in Delft
De 76ste Algemene ledenvergadering en
de Buitengewone algemene ledenvergadering
Op 12 mei werden de 76ste Algemene
ledenvergadering, een Buitengewone
algemene ledenvergadering en een penningmarkt te Delft gehouden. Ruim
honderd leden en introducé(e)s hadden
ingeschreven voor deze dag.
De vergadering werd door
Guus Heilegers (vice-voorzitter)
geopend met diverse mededelingen.
De tentoonstelling in Eelde werd goed
bezocht en leverde nieuwe leden op.
De tentoonstelling is tot en met 30 september te zien zijn in Schoonhoven.
Het bestuur is verheugd dat
mw Slager-Dijkstra bereid is een taak
van Greet Kemper over te nemen.
Zij zal de verzending van penningbestellingen gaan verzorgen.
De jaarstukken werden besproken en
door de vergadering goedgekeurd.
Lina Hodoroaba werd met algemene
stemmen voor drie jaar als bestuurslid

herkozen. Theo Bunjes werd door de
vice-voorzitter geïntroduceerd. In de
vorige jaarvergadering werd hij reeds
genoemd als beoogd opvolger van de
afgetreden voorzitter Louk Tilanus.
Met algemene stemmen werd hij
benoemd tot bestuurslid. Binnen het
bestuur was overeengekomen, dat
hij na deze benoeming de functie
van voorzitter zal gaan vervullen. De
financiële stukken werden door
penningmeester Jan Tinga toegelicht
en door de kascommissie en de vergadering goedgekeurd. De nieuwe voorzitter Theo Bunjes belichtte het standpunt van het bestuur inzake wijziging
van de statuten: artikel 1 (naamswijziging)
en artikel 21 lid 2 (bestemming batig
saldo). Over het voorstel tot wijziging
van de verenigingsnaam in 'Nederlandse Vereniging voor Penningkunst'
ontstond een pittige discussie.

GREET KEMPER

Lunch in Stadsherberg
De Mol
foto's:
Arnold Niamendam
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Interesse voor penningen
van Linda Hodoroabu
op de penningfnarlit

Voor een besluit tot statutenwijziging
is, ingevolge artikel 20 lid 1 van de
statuten, vereist dat tweederde van het
totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Omdat het vereiste
aantal leden (360 van de 540) niet aanwezig was diende het besluit
in een buitengewone algemene ledenvergadering te worden genomen.
Het voorstel tot contributieaanpassing werd door de penningmeester
uitvoerig toegelicht. Naar aanleiding
van deze toelichting en een discussie
ging de vergadering akkoord met het
voorstel van een lid om de contributie
voor 2002 vast te stellen op € 100 voor
leden en op € 150 voor donateurs.
Hierna volgde de buitengewone
algemene ledenvergadering. Het voorstel van het bestuur tot wijziging van
de verenigingsnaam werd - met slechts
12 stemmen voor - verworpen. Het
voorstel tot wijziging om het batig
saldo na liquidatie van de vereniging
ten goede te laten komen aan een algemeen nut beogende instelling, werd
met 44 stemmen voor aangenomen,
met de toevoeging: 'op het gebied van
de beeldende kunst'.

Na de vergaderingen hield Guus
Hellegers een interessante lezing met
diapresentatie over eigen werk. De
lezing werd door de aanwezigen erg
op prijs gesteld. Hierna volgde een
verrassende lunch in Stadsherberg
De Mol. Na de lunch werd een
penningmarkt gehouden in de
Congregatie Delft. Door alle
deelnemers werd werk verkocht; er
werden 77 verenigingspenningen
verkocht. Om vijf uur gingen de laatste
aanwezigen huiswaarts.

Rectificatie
In de bijsluiter van de jaarpenning
2001 Spinoza door Eric Claus staat
de tekst van de keerzijde foutief
vermeld. De juiste tekst luidt:
b=2a ^ b2=4a^.
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Verenigingsnieuws

VERENIGING VOOR
PENNINGKUNST
Jaarpenning 2001
De jaarpenning 2001 Spinoza door
Eric Claus is toegezonden aan de leden
die hun contributie 2001 hebben
voldaan.

Inschrij^enning 2002
Het bestuur heeft Christl Seth-Höfner
de opdracht gegeven een inschrijfpenning te ontwerpen met als thema
'Landschap'.

Nabestellingen verenigingspenningen
Per 17 juni 2001 verzorgt mw A.M.W.
Slager-Dijkstra de nabestellingen van
Inschrijfpenning 2001
de verenigingspenningen. Haar adres
De inschrijfpenning Me erblickst du ?nich luidt: Voorstraat 13C, 4033 AB Lienden.
da WO ich dich sehe door Ted Noten is in tel. 0344-601653;email: slager@uwnet.nl
bewerking. In totaal hebben 115 leden
deze penning besteld.
Boek
Handzame sculptuur. De geschiedenis van
de Vereniging voor Penningkunst door
Louk Tilanus is verkrijgbaar via de
boekhandel. Uitgeverij Waanders te
Zwolle (ISBN 90 400 9265 6) ƒ 69,50.
Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP
VOOR MLTNT- EN PENNINGKUNDE

Secretaris; E.T.E. Cretier
p/a De Nederlandsche Bank nv
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
tel. 020-5242274, fax 0481-350881
e-mail genootschap@hetnet.nl
Postbank 31187 t.n.v. Genootschap,
Amsterdam

L.H. Helderton

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Secretaris (informatie over lidmaatschap,
adreswijzigingen, en opzeggingen):
mw M. Kemper-Koel
Herman de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. 0183-307236, fax 0183-307356
e-mail vpk@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/-vpk
Postbank 96820 t.n.v. Vereniging voor
Penningkunst
NIELTWSBRIEF VOOR DE NUMISAUTISCHE
KRINGEN

Redactie/ secretariaat:Gruttostraat 3
3154 CB Maassluis
tel. 010-5914709

Bommehestraat 18-B
Tel. 0344-651392

4061 RG

Inkoop - Verkoop - Taxatie
van:

Munten,
Penningen,
Papiergeld,
Onderscheidingen.

Bezoek aan huis hij voorkeur op afspraak !
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Ophemert

Tentoonstellingen

FRIESE MUNTSLAG VANAF 1580
T O T IN DE GOUDEN EEUW
Nadat ze vanaf 1527 had stilgelegen,
kwam de Friese munt in 1580 weer op
gang. Dit is te zien op de tentoonstelling die tot stand kwam in samenwerking met het Fries Museum te
Leeuwarden en die de ontwikkeling van
de Friese provinciale muntslag volgt.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van
uiterst zeldzame munten, zoals de halve
Philipsdaalder van 1580 en de Leicester
reaal van 1586. In de tentoonstelling is
duidelijk te volgen hoe via verschillende muntplakkaten uiteindelijk met
de invoering van de gulden in 1694 de
eenwording van de Provinciale
muntslag werd voltooid. De belichte
periode kenmerkte zich door de
vrijheidsstrijd van de jonge Republiek,
de opkomst van de handel en de daaruit voortkomende welvaart in de
gouden eeuw. Dit wordt zichtbaar
gemaakt aan de hand van prenten
waarop de belangrijkste havensteden
staan afgebeeld. Penningen die betrekking hebben op de zeevaart completeren het verhaal. Penningen met verdedigingswerken tonen de strijd om de
vrijheid. Ook de zeehelden zijn ruim
vertegenwoordigd, evenals een aantal
penningen op de Vrede van Munster in
1648 die een eind maakte aan de Tachtigjarige Oorlog.

laat thematisch de uitgaven van de Vereniging zien. Alle 137 uitgiftes van de
Vereniging voor Penningkunst met
voor- en keerzijde worden getoond,
tesamen met een ruime selectie van
(klein)sculptuur van beeldhouwers die
een belangrijk aandeel hebben gehad in
de ontwikkeling van de penningkunst
in de afgelopen 75 jaar. Het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum toont de verenigingspenningen in relatie met de eigen
collectie en met de inzendingen van het
Penningproject 2001 van De Vakschool
voor Edelsmeden en Fijntechniek. De
tentoonstelling besteedt tevens speciale
aandacht aan de technische aspecten
van het penningmaken.

Tot 21 september 2001 in Munt- en
Penningkabinet van de Spaar- en Voorschotbank, Jan Binneslaan 8a, Surhuisterveen (0512-369999); geopend di.-vr.
14-17 uur.

INGEZONDEN EN BEKROOND
Onder de penningen die als prijs werden uitgereikt, nemen de tentoonstellingspenningen een speciale plaats
in. Vooral nijverheids- en wereldtentoonstellingen waren opgezet als een
competitie waarvoor men zich moest
inschrijven. Een jury bekroonde per
onderdeel de beste inzendingen en

BEELDEN VAN FORMAAT
De tentoonstelling ter gelegenheid van
75 jaar Vereniging voor Penningkunst

Tot en met 30 september 2001 in
Het Nederlands Goud-, Zilver- en
Klokkenmuseum, Kazerneplein 4,
Schoonhoven (0182-385612); geopend
di.-zo. 12-17 uur.
CARLA KLEIN EN ARNALDO
Deze nazomer tonen Carla Klein en
Arnaldo recente penningen, beelden
en aquarellen in Galerie De Eendevogel.
Tot 30 oktober 2001 in Galerie
De Eendevogel, Nieuwstad 13,
Gorinchem (0183-660527); geopend
vr.-za. 14-16 uur, tot 14 oktober ook
zo. 13.30-17 uur.
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reikte gouden, zilveren en bronzen
penningen uit. De reputatie die men
met een behaalde medaille verwierf,
was een garantie voor het succes van
het tentoongestelde product. Op den
duur werden deze medailles dan ook
gebruikt om reclame mee te maken.
Nog steeds staan deze vooral in de
negentiende eeuw gewonnen penningen op tal van producten afgebeeld.
Tot en met 9 december 2001 in
Teylers Museum, Spaarne 16 te Haarlem
(023-5319010); geopend di.-za. 10-17
uur, zo. 12-17 uur.
PRIJSPENNINGEN
Stedelijk Museum De Lakenhal verwierf
onlangs een aantal negentiende-eeuwse
prijspenningen. De penningen zijn in
het buitenland toegekend en uitgereikt

aan de Leidse Dekenfabriek Scheltema
en de Drankenfabriek Schudel. Samen
met foto's van de beide bedrijven zijn
de penningen tentoongesteld.
Van 14 september tot en met
9 december 2001 in Stedelijk Museum
De Lakenhal, Oude Singel 28-30, Leiden. (071-5165360). di.-vr. 10-17 uur;
za.-zo. 12-17 uur.
FONS BEMELMANS
De komende maanden staan de penningen van Fons Bemelmans centraal
in de penningvitrine in Museum
Beelden aan Zee.
Van 6 oktober tot en met 9 december 2001 in Museum Beelden aan Zee,
Harteveltstraat 1, Scheveningen (0703585857); geopend di.-zo. 11-17 uur.

BALDWIN'S
AUCTIONS
Auction 27

•

Limited

8 oktober 2001

De Ton Eijkelenkamp Collectie
van munten van Nederlandsch-Indië en Ceylon
Een grote en veelomvattende verzameling met veel zeldzaamheden en variëteiten,
van het eerste begin tot 1945, bij elkaar circa 3500 munten,
bijeengebracht in een periode van 45 jaar.
Een gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar bij:

11 Adelphi Terrace, London WC2N 6BJ, U.K.
Tel: +44 20 7930 9808 Fax: +44 20 7930 9450
Email: auctions@baldwin.sh

Internet: www.baldwin.sh
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nederlandse vereniging van munthandelaren
Honingh Munten
Postbus 395
1940 AJ Beverwijk
075-6873094
fax 075-6874771

Romunt BV
Roerzicht 1
6041 XV Roermond
0475-316010
fax 0475-311682

Munthandel Kevelam
Speulderweg 15"
3886LAGarderen
(1577-461955
fax 0577-461528

Munthandel de Ruiter
BV
Industrieweg 13
3286 BW Klaaswaal
0186-571366
fax 0186-571890

Munt- en Postzegelhandel Kienhorst
Steenstraat 16
7571 BKOldenzaal
0541-515879/511190

koninkrijk holland (VQ
nederland compleet
alle euromunten
curagao
nederlandse antlllen
aruba
Suriname + republiek
nederlands indiê
bankbiljetten nederland
eurobiljetten

Ledenlijst per 1 september 2001

Mevius Numisbooks
Int. BV
Oosteinde 97
7671 AT Vriezenveen
0546-561322
fax 0546-561352
De Nederlandse
Muntenveiling
Leeuwenveldseweg 14
1382LXWeesp
0294-433020
fax 0294-433055
Munthandel
Oost-Brabant
Heischouw 31
5345 XT Oss
0412-624123
fax 0412-651014

Laurens Schulman BV
Brinklaan 84a
1404 GM Bussum
035-6916632
fax 035-6910878
C.J.G. SchuurmanRijnholt
Emmastraat 13
7075 AL Etten
0315-327781
fax 0315-340021
Munthandel Verschoor
Postbus 5803
3290 AC Strijen
078-6741719
fax 078-6744424
J.B. Westerhof
Trekpad 38-40
8742 KP Burgwerd
0515-573364^
Corresponderende leden:

Muntveiling Karel de
Geus
Stratumsedijk 47-49
5111 N C Eindhoven
040-2123455
fax 040-2110845

Munthandel Huis
Munthandel
Albert
Munthandel G. Henzen Theo Peters
Jezusstraat 7
Postbus 42
Nieuwez. Voorburgwal 252 B-2000 Antwerpen
3958 Z T Amerongen
1012 RR Amsterdam
0343-439564
020-6222530
Jean Eisen N V
fax 0343-430542
fax 020-6222454
Tervurenlaan 65, bus 1
B-1040 Brussel
E.DJ. van Roekei BV
Hollandsche BankJean-Luc van der
Postbus 12
UnieNV
1270 AA Huizen
Schueren
Coolsingel 104
035-6955020
Rue de la Bourse 14
3011 AG Rotterdam
fax 035-6949464
B-1000 Brussel
010-2820274
fax 010-2820079

Munthandel Hekra
Bommelsestraat 18B
4061 RG Ophemert
0344-651392

HoUeman Munten
Postbus 3242
7500 DE Enschede
074-3763793

Munthandel Civitat
Luttekestraat 31
8011 LP Zwolle
0038-4223368
fax 038-4216643

nederlandse vereniging van
opgericht 25 januari 1982

DE BEELDENA.^ 2001-5
238

munthandelaren
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M U N T E N

e u. s
H A N D E L
Stratumsedijk 47
5611 NC Eindhoven
Tel. 0 4 0 - 2 1 2 3 4 5 5
Fax. 040 -2110845

Lid nederlandse vereniging
van munthandelaren

Voor inkoop-verkoop-veilingen-taxaties-opdrachten-adviezen

MET BELANGSTELLING ZIEN WIJ UW INZENDINGEN
TEGEMOET VOOR ONZE KOMENDE VEILEVGEN!
INTERESSE? MAAK GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK.
OOK VOOR UW EVENTUELE VERKOOP OP DE WAT LANGERE TERMIJN
IS HET GOED OM U NU ALVAST TE LATEN INFORMEREN.

Coins and Medals
Twee maal per jaar Internationale Muntenveiling

A. G. van der Dussen b.v.
POSTBUS 728 6200 AS MAASTRICHT.
TEL: 043 - 3215119
FAX: 043 - 3216014
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JEAN ELSEN n.v.

Antieke, middeleeuwse en moderne munten
Jaarlijks houden wij 4 veilingen. Tevens verzenden wij regelmatig
lijsten met munten aan vaste prijzen

Veiling
Veiling
Veiling
Veiling
Veiling

61.
68.
69
10.
11

15 september 2001
8 december 2001
16 maart 2002
15 juni 2002
21 september 2002

Tervurenlaan 65
Tel.: +32-2-734.63.56

België - 1040 Brussel
Fax: +32-2-735.77.78
Website: http://wvvw.elsen.be
E-mail: numismatique@elsen.be
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MuntHandeC Verschoor
(^especiaCiseercCin de betere ^aCiteiten varv
Jfistorie- en TamiCiepenningen in ziCver en goud
<Provinciak- en %pnin^j^smunten
I^OC + Ü^ederCands-Indië

WEST-FRIESLAND. DUKATON1673.
Vz. Ruiter met kromzwaard naar rechts boven provinciewapen.
»MO. NO. ARG. CONFOED. - BELG. PRO. WESTFRIS
Kz. Gekroond wapen met jaartal boven de kroon. In cartouche onder het gekroonde schild
ovaal wapentje van Enkhuizen. Geparelde binnencirkels op voor- en keerzijde.
Randschrift: (f GEEFT ONS VREEDE HEERE IN ONSE DAAGEN #
Delm. 1021b
Geslagen op de particuliere munt van Dirk Bosch te Enkhuizen met stempels vervaardigd door Chr. Adolphi

POSTBUS 5803 - 3290 AC STRIJEN
TEL: (078) 674 17 19 - FAX: (078) 674 44 24
info@versch oor.com
http://www. verschoor, com

De Nederlandsche Muntenveiling

OVERWEEGT U
u w VERZAMELING
TE VERKOPEN?
Bij ons heeft u 2 mogelijkheden:

Contante betaling
of realisatie via onze

Internationale
veilingen
Bel ons voor een vertrouwelijk
en gratis advies.
Tel.
0294 - 43 30 20
Fax.
0294 - 43 30 55

De Nederlandsche Muntenveiling
Leeuwenveldseweg 14
1382 LX Weesp
Gediplomeerd veilinghouder en taxateur

Internet:
WWWalllTIVaUl
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Auction
19-20 NOVEMBER 2001
hotel LAPERSHOEK Hilversum

Penning uit 1660 op de uitvinding van Treuleben om de lading van het
gezonken schip van Hopman Waterdrinker te bergen. Taxatie ƒ 1.500-

Middeleeuwse, Provinciale, Stedelijke en Noodmunten / Zuidelijke Nederlanden
Overzee /Koninkrijksmunten /Antieke munten /Historiepenningen
Decoraties /Buitenlandse munten /Numismatische boeken /Papiergeld.
Zeer rijk geïllustreerde veilingcatalogus met uitgebreide beschrijvingen, 2600 kavels.
Op aanvraag verkrijgbaar,
incl. de na de veiling toe te zenden lijst van opgebrachte prijzen, a ƒ 30,-.

1

A«

Laurens ScfiuCman B.v.
numismaat — gedipCotmercC veiCingfiouder — be'édigd ta?cateur

'BrinkCaan 84a • 1404 QM 'Bussum
tel. 035-69]6632 -fax 035-6910878
e-mail: auction@schulman.nl
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Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Munt- en Penningkunde
en de Vereniging voor Penningkunst.
STICHTING D E BEELDENAAR

Secretariaat en redactie:
Postbus 2407, 3500 GK Utrecht.
tel. 030-2910418, fax 030-2910467
Postbank 5761252
Spaar- en Voorschotbank 27.67.73.632
Postgiro België 000-0917858-44
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Redactioneel

JANJAAP LUIJT In een 'ten geleide' sprak AJ. Bemolt
van Loghum Slaterus 24 jaar geleden
voor De Beeldenaar de volgende wens
uit: 'Moge de redactie op de ingeslagen
weg voortgaan en de baby tot een
volwassen jonkvrouw laten opgroeien,
die op 2 5 jarige leeftijd geen gedwongen
huwelijk met andere numismatische
bladen hoeft aan te gaan.'
Het 'meisje' van weleer viert dit jaar
haar 25ste verjaardag en we kunnen
zien dat zij inderdaad is uitgegroeid tot
een echte jonkvrouw.
Dit laatste nummer van de
25ste jaargang is anders dan u gewend
bent van De Beeldenaar. Dit keer geen
resultaten van diepgravend onderzoek
of beschouwende penningbeschrijvingen.
Speciaal voor dit nummer schreef een
aantal lezers een korte anekdote in
relatie tot De Beeldenaar. Dit mocht
over De Beeldenaar gaan maar ook over
een numismatisch of penningkunstig
onderwerp. Aan het woord komen een

oprichter van het tijdschrift, een oudhoofdredacteur, een redacteur en een
niet-willekeurig gekozen auteur. Maar
ook een gewezen muntmeester, een
numismatisch-bibliofiel, een actief VPKlid en een erelid van het genootschap.
Verder vertellen twee recente leden van
beide verenigingen hoe zij in contact
kwamen met de numismatiek en de
penningkunst. Dit feestnummer besluit
met een aantal korte verhalen over passie, gedrevenheid en rariteiten.
Bemolt van Loghum Slaterus schreef
al dat bij een verjaardag een wens
hoort. Dus zeg ik: 'Moge onze jonkvrouw zich vrijelijk blijven bewegen aan
het Hof en niet opgesloten worden in
een ivoren toren.' Zij zal het echter
moeten stellen zonder deze hofnar.
En wat betreft de trouwplannen:
daar is absoluut geen haast bij: Doornroosje (ook jonkvrouw) trouwde pas
toen ze 118 jaar was...

Bij de voorplaat
Groningen stad. Piedfort van een halve St. Jansrijksdaalder 1561
op dubbele zwaarte. Type I. 28,90 gram.
Vz.: Staande Johannes de Doper met het Lam Gods op de arm en
dwarsbalkschild tussen de voeten. Omschrift: SANCTVS lOANES
BABTISTA AN" 1561.
Kz.: gekroonde dubbele adelaar met het dwarsbalkschild op de
borst. Omschrift: MONETA NOVA ARGEN (;RONINC;ENSIS.
Delmonte suppl. 729a; Puister (IMP 1986), no. 603 noot 59.
Prachtig en van de allerhoogste zeldzaamheid.
Veiling Laurens Schulman b.v., Bussum, 19 november 2001.
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Het ontstaan van De Beeldenaar

JOS VAN DER VIN
Het was een verrassing toen de redactie lijmpot in elkaar gezet. De toen nog
opgenomen verslagen van kringbijeenmij enige tijd geleden benaderde met
de vraag of ik een bijdrage kon en wilde komsten boden een goede mogelijkheid
om elk nummer netjes te vullen, want
leveren voor het 25-jarig jubileum van
De Beeldenaar. Inderdaad is het al weer daarin kon je - anders dan bij artikelen
25 jaar geleden, dat ik als eindredacteur - halverwege ophouden wegens plaatsvan De Geuzenpenning volop bij de tot- gebrek. Gebrek aan kopij kwam
geregeld voor en werd dan opgelost
standkoming van dit nieuwe numismadoor bij de collega's van het penningtische blad betrokken was. Dat
ontstaansproces ging niet vanzelf en het kabinet te gaan bedelen om een korte
bijdrage - weinig tekst en veel foto's! hele project dreigde ook nog een keer
en anders moest ik zelf nog maar weer
helemaal te mislukken. Over hoe het
eens achter de schrijfmachine. Na een
blad toch tot stand kwam wil ik hier
aantal jaren vond ik dat het anders en
iets meer vertellen.
beter
zou kunnen en Van Gelder was
Na de Tweede Wereldoorlog bleek
dat
met
mij eens. Inmiddels bestond er
er behoefte aan een blad met wat
nog
een
numismatisch blad, bedoeld
meer actuele numismatische informatie
voor
actuele
informatie en verzorgd
naast het één maal per jaar verschijnende
door
enkele
kringen
in het oosten van
Jaarboek voor Munt- en Penningkunde.
In die behoefte voorzag vanaf 1951 het
vier maal per jaar verschijnende blad
De Geuzenpenning. Dit tijdschrift werd
door het Koninklijk Genootschap voor
Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst gezamenlijk
Een jaar geleden is er wederom een kind geboren in de numismatiuitgegeven. De Geuzenpenning had een
sche familie. De baby kreeg de naam van 'de Beeldenaar'. De
redactie, samengesteld uit leden van de
geboorte verliep voorspoedig, maar ging wel ten koste van twee
uitgevende organisaties; een groot deel
oudere zusters 'De Geuzenpenning' en 'de Florijn'. Niet alleen het
van de praktische werkzaamheden lag
kind was veelbelovend, ook de redactie die de baby de wereld in
hielp. Wanneer wij, na een Jaar eens willen zien wat er van al die vele
echter in handen van een van de
beloften terecht is gekomen, dan komen wij tot de conclusie, dat het
conservatoren van het Koninklijk
voor de baby een voorspoedig jaar was, al ontbraken enkele
Penningkabinet. Zo nam ik per januari
kinderziekten niet. De Beeldenaar heeft veel nieuws gegeven op
munt- en penningkundig gebied. De beoefenaars van beide takken
1971 deze taak over van Marianne
van de numismatiek zijn aan hun trekken gekomen, zelfs de randKleibrink en verzorgde ik vanaf dat
gebieden zijn niet veronachtzaamd. Bovendien is het blad prettig
moment onder het toeziend oog en met leesbaar. Toch miste ik artikelen over: gildepenningen, familiegrote steun van mijn directeur,
penningen, onderscheidingen, rekenpenningen. Soms moest ik even
wennen aan advertenties die wat storend door de tekst heen liepen.
H. Enno van Gelder, de eindredactie
De redactie zal moeite hebben een oplossing te vinden die beide
van De Geuzenpenning.

ten
geleide

Wat ik in het kleuteronderwijs had
geleerd, kwam mij nu goed van pas:
nadat een drukker de strokenproeven
en de fotoclichées had vervaardigd,
werd het blad geheel met schaar en

partijen, lezers en adverteerders, zal kunnen bevredigen.
Bij een verjaardag hoort een wens. Moge de redactie op de
ingeslagen weg voortgaan en de baby tot een volwassen jonkvrouw
laten opgroeien, die op 25 jarige leeftijd geen gedwongen huwelijk
met andere numismatische bladen hoeft aan te gaan.

Dr. A. J. Bemolt van Loghum Slaterus
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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
is.
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

het land: de Florijn. O o k bij dat blad,
uitgave van de Federatie van N u m i s matische Kringen, waren de enthousiaste
oprichters na vijfjaar langzaamaan tot
de conclusie gekomen dat voor een
mooier, actueler en ook op tijd
verschijnend blad - steeds weer het
grote probleem voor iedere redactie! samenwerking noodzakelijk was. De
basis voor een nieuw initiatief was
daarmee bij alle partijen aanwezig. Uit
de redacties van De Geuzenpenning en
de Florijn werd een nieuwe redactie
samengesteld, waarin ook het Genootschap, de Vereniging voor Penningkunst
en de Federatie van Numismatische
Kringen participeerden.
Zelf had ik vooral behoefte aan
een meer professionele vormgeving;
De Geuzenpenning zag er best netjes
uit, de plaatjes stonden min of meer bij
de tekst, maar dat was dan ook wel
alles. Vormgeving is nu eenmaal een
apart vak en daar had ik nooit voor
gestudeerd... Via persoonlijke contacten
lukte het de uitgever van historische
publicaties Unieboek te interesseren.
De besprekingen verliepen uitstekend,
totdat er plotseling een nieuwe directie
bij die uitgeverij aantrad. Die ging zich
richten op de kerntaken van het bedrijf
en daar hoorde een marginale winst
opleverend numismatisch tijdschrift
met een kleine oplage van amper 1500
exemplaren niet bij. O p het laatste
m o m e n t werd het mooie, perspectiefrijke plan afgeblazen. W a t nu? D e oude
situatie laten voortduren was geen
aantrekkelijk alternatief Dus toch
doorgaan en proberen op korte termijn
een andere uitgever te vinden. H e t
geluk was met ons, want Rob Schulman
uit Amsterdam had geregeld contact
met drukkerij Vonk in Zeist, waar hij
onder andere de veilingcatalogi van de
firma Schulman liet drukken. De jonge
directeur van deze op dat m o m e n t
nogal sterk groeiende drukkerij zag wel
perspectief in de uitgave van een of
meer tijdschriften naast het drukkerswerk.
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En zo konden Piet Vonk, Rob
Schulman en ik in een uiterst snelle
actie een degelijk plan ontwerpen voor
het nieuwe tijdschrift, dat eerst tien,
later zes maal per jaar zou verschijnen
en ook een grotere omvang zou krijgen
dan De Geuzenpenning of de Florijn. Dat
plan kreeg de volle instemming van
beide verenigingen en de federatie en
daarmee kon de eerste De Beeldenaar
toch nog in januari 1977 verschijnen.
Dat er speciale afspraken gemaakt
werden voor het geval de uitgever een
bijzonder grote winst zou behalen met
dit tijdschrift, mag zeker niet onvermeld blijven. Er is in alle jaren dat De
Beeldenaar door uitgeverij Vonk werd
verzorgd overigens nooit enige aanleiding geweest om op die bepalingen
terug te grijpen!
De naam De Beeldenaar was
inmiddels tot stand gekomen door in
het najaar van 1976 een wedstrijd uit te

schrijven. De jury onder leiding van
Van Gelder koos uit de 97 inzendingen
met 167 voorstellen, waaronder soms
bijzonder leuke en speelse suggesties,
tenslotte toch voor De Beeldenaar, een
naam die niet alleen voor muntenverzamelaars, maar ook voor penningliefhebbers betekenisvol was. Als
ondertitel werd toegevoegd: Munt- en
Penningkundig Nieuws.
Juist die combinatie van aandacht
voor zowel munten als penningen
maakt De Beeldenaar tot een unieke
formule. Wanneer we naar het buitenland kijken, blijkt een numismatisch
blad met een vergelijkbare formule
niet of nauwelijks voor te komen. De
Beeldetiaar heeft in 25 jaar ruimschoots
bewezen, dat het een geslaagde combinatie was, een combinatie die ook in de
volgende 25 jaar succesvol kan zijn.

Enkele feiten over De Beeldenaar
inmiddels bekend als de 'blauwe'
- De naam van het tijdschrift was het
Beeldenaar.
resultaat van een prijsvraag. De prijs
werd gedeeld door Christien Nijland - De huidige vormgeving - met kleine
(medailleur) en Karel Soudijn (sinds
aanpassingen - bestaat sinds 1990.
1987 redactielid).
- De eerste redactie telde zeven leden Hoofdredacteuren van De Beeldenaar
en enige medewerkers.
- De eerste drie jaargangen telde tien J o s v a n d e r V m
1977-1985
ArentPol
1986-1991
nummers per jaar. De volgende
jaargangen telden - uit praktische
Hans de Koning
1992-1996
overwegmgen - zes nummers.
Jan van Geelen
1996-2000
- De eerste dertien jaargangen hadden Janjaap Luijt
2001een blauwe omslag en staat
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Afbeeldingen op de omslag

Aan avondvergaderingen van Stichting
De Beeldenaar ten huize van de altijd
goedlachse Van Hengel bewaar ik goede
herinneringen. Na de koffie versoepelde
het drinken van enkele glazen wijn de
besprekingen over het wel en wee van
De Beeldenaar. Een enkele keer leek
zo'n bijeenkomst wat uit de hand te
lopen, zoals in 1993 tijdens een bespreking over de sponsoring van de omslag.
Enkele bestuursleden van de
Vereniging voor Penningkunst (\'PK)
hadden aanmerkingen gemaakt op de
omslag van De Beeldenaar met de afbeelding van een weinig artistieke, muntachtige, door 's Rijks Munt uitgegeven
slagpenning. 'Een penning van het type
waar de vereniging niet achter staat en
die dus niet prominent op de voorpagina afgebeeld had mogen worden.'
De penningmeester van de stichting was
het niet eens met de mening van de
penning'meesters' van penningkunst.
Hij wees er tevens fijntjes op dat de
betreffende voorpagina gesponsord was,
terwijl er voor de 'kletskop' op de
omslag van het daaropvolgende nummer
in de kasboeken geen vergoeding voorkwam. Met 'kletskop' bedoelde hij
gekscherend de verenigingspenning
'De koning en de vogel'. Met enige
fantasie heeft die moderne in kleur
geëmailleerde penning met een
vormstructuur met gaatjes wel iets weg
van het dunne harde bruingebakken
stroperige koekje met stukjes amandel
erop. De afgevaardigde van de VPK kon
de humor van deze benaming niet inzien.
Het gevolg was een felle discussie tussen
twee heren van meer dan middelbare
leeftijd! De felheid van de discussie liep
nog hoger op, toen ook nog de vormgeving van onze huidige Beatrix-munten

ter sprake kwam en een derde aanwezige
zich mede aangesproken voelde. Toen
de penning'meester' even later de kamer
verliet en de buitendeur met een klap
achter zich dichtsloeg, bleek dat hij zich
niet voor even had teruggetrokken. Hij
was, blijkbaar beledigd, stante pede vertrokken, de andere aanwezigen in
verbouwereerdheid achterlatend! De
vergadering werd voortgezet en na afloop
zullen op straat enige Amsterdammers
zich verwonderd hebben over een luid
lachende fietser: op weg naar huis had
ik wat napret en keek al met plezier
uit naar de volgende bijeenkomst!
Inmiddels betaalt de VPK alweer
enige jaren een vergoeding voor een
afbeelding op de omslag. Of dat een
gevolg is van de discussie op die avond
is mij niet bekend. Het lijkt wat weg
te hebben van een vestzak-broekzak
betaling.
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HANS
DE KONING

'De koning en de x
of'kktskop'?

Herinneringen aan W.F. van Eekelen
KAREL SOUDIJN In de geschiedenis van De Beeldenaar
speelde W.F. van Eekelen (1923-1984)
een belangrijke rol. Februari 1979
begon hij zijn reeks artikelen over
'Nederlandse makers van penningen'.
De eerste bijdrage was gewijd aan
Pieter Starreveld. Van Eekelen maakte
31 artikelen voor publicatie gereed.
Postuum verscheen in maart/april 1985
nog een 32ste aflevering over Geurt
Brinkgreve; de tekst van dat stuk werd
door de kunstenaar voltooid op basis
van nagelaten aantekeningen. De documentaire waarde van de reeks is groot.
Van Eekelen trachtte van elke medailleur een zo nauwkeurig mogelijke
ceuvrecatalogus samen te stellen.
Bovendien beschreef hij steeds op een
heldere wijze hoe de kunstenaars te
werk gingen. Het jubileum van 25 jaar
De Beeldenaar biedt de gelegenheid om
enkele herinneringen te noteren.

Van Eekelen verzamelde prentkunst.
Ik was verbaasd toen ik hem later
tegenkwam bij een muntenveiling van
de firma Schulman in Amsterdam. Hij
verontschuldigde zich met de opmerking, dat de prenten bij hem thuis
teveel ruimte in beslag namen; zelfs
onder het bed was geen plaats meer.
Daarom ging hij nu maar munten verzamelen, want die waren kleiner. Op
22 november 1972 zaten we tijdens de
veiling 's middags naast elkaar. Ik kocht
enkele Zuid-Nederlandse ducatons,
maar bleef ook aanwezig toen munten
uit het Duitse Rijk ter tafel kwamen.
Nadat Duitse munten voor enkele duizenden en enkele honderden guldens
waren verkocht, kwamen er Matthiasgroschen aan bod, die voor een beduidend lagere prijs weggingen; de goedkoopste kostte 65 gulden. Van Eekelen
bood mee en kocht enkele van deze
munten. Halverwege de reeks
moedigde hij mij aan: 'Neem er ook
Psycholoog en verzamelaar
één, want deze zijn heel goedkoop!'
Pim van Eekelen ontmoette ik voor
het eerst in 1970 op een ledenvergade- Ik kon slechts opmerken dat Goslar
helemaal niet tot mijn verzamelgebied
ring van het Nederlands Instituut van
Psychologen (NiP); hij zat in het bestuur. behoorde, maar ondertussen was ik verbijsterd. Moest ik deze psycholoog nu
Toen zijn zittingstermijn voorbij was,
als naïef beschouwen, want die munten
kreeg hij van het NIP een prachtige
leken vooral zo goedkoop omdat ze na
tekening van Peter Vos cadeau, want
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Matthiasgroscben
op de veiling
22 november 1912
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veel duurdere kwamen, of zat ik naast
het prototype van een verzamelaar?
Achteraf denk ik, dat het laatste het
geval was. Kennelijk ging het Van
Eekelen vooral om het plezier van het
verzamelen. Een paar jaar later verschoof
zijn belangstelling naar penningen.
Toen in 1966 het NIP een eigen
tijdschrift De Psycholoog begon, maakte
Van Eekelen deel uit van de eerste
redactie. Bij het doorbladeren van
oude jaargangen is hij ook hier als
typische verzamelaar te herkennen.
Regelmatig publiceerde hij namelijk
allerlei 'overzichten' in dat blad. Een
overzicht van de verschillende studierichtingen psychologie bijvoorbeeld
of een overzicht van meningen van
psychologen of een overzicht van
gepubliceerde meningen van 'anderen'
over de psychologie en haar beoefenaars. Later deed Van Eekelen aan de
beroepsvereniging plakboeken cadeau
met een verzameling krantenknipsels
die betrekking hadden op het vak.

Accountancy en Bedrijfshuishoudkiinde
schreef hij in 1966 een reeks onder de
titel 'Tendentieuze voorstellingen in de
leer van de sociale organisatie'.
De redactionele en publicistische activiteiten laten zien hoe geschikt Van
Eekelen was om de omvangrijke serie
'Nederlandse makers van penningen'
op te zetten. Hij was niet alleen
verzamelaar, maar kon ook heel goed
overzichten samenstellen en de zaken die
hem bezighielden helder onder woorden
brengen. Later schreef hij nog enige tijd
psychologische beschouwingenin de
rubriek 'Geestelijk leven' van Elseviers
Weekblad. Verder kreeg hij inde Muntkoerier een eigen penningrubriek.

Interviewer
Ik mocht hem op de vingers kijken.
Hoewel ik al enkele jaren in
Oosterhout woonde, was ik nog nooit
op bezoek geweest bij Niel Steenbergen.
Op 18 en 24 juni 1980 nam Pim van
Eekelen me mee, want hij werkte aan
een artikel over hem. Op basis van een
Hoogtepunten in het verzamelen en
eerder gehouden gesprek had Van
ordenen kan men aantreffen in de
Eekelen een concept-artikel geschreven
nummers aan het eind van de tweede
over deze kunstenaar en aan die tekst
en derde jaargang van De Psycholoog,
was
een voorlopige catalogus toegevoegd,
waarin Van Eekelen overzichten van
gebaseerd
op overzichtswerken van
publicaties uit 1966 en 1967 van alle
anderen.
De
concept-tekst was al naar
Nederlandse vakgenoten pubhceerde.
Steenbergen gestuurd. Voor hem, maar
Hij wilde daarbij zo volledig mogelijk
zijn. Toen later een andere redacteur de vooral voor zichzelf, had Van Eekelen
duidelijke instructies bovenaan de catareeks dacht te kunnen voortzetten met
logus gezet: 'volledig maken', 'chronoeen overzicht van 1968, liep de zaak
logisch opstellen', 'korrigeren', 'bekoronmiddellijk vast. Voor een
normaal mens betrof zoiets een ondoen- ten', 'anders nummeren', volgorde in
de beschrijvingen veranderen'.
lijk karwei; alleen een doorgewinterd
verzamelaar slaagt bij zo'n onderneming.
Niel Steenbergen ontving ons in zijn
atelier, waar exemplaren van zijn penVan Eekelen werkte indertijd als
ningen stonden uitgestald. Van Eekelen
hoofd van de psychologische afdeling
paste een fraaie interviewtechniek toe.
bij het Raadgevend Efficiency Bureau
De concept-tekst en de voorlopige
Bosboom en Hegener N.V te Amstercatalogus gebruikte hij om meer infordam. In die tijd leren we hem ook als
matie te krijgen over zaken die nog
schrijver kennen. In vaktijdschriften
lang niet duidelijk waren, maar hij gaf
publiceerde hij artikelen over het
de kunstenaar ook alle ruimte om zijn
begrip 'intuïtie', volgens hem een oneigen verhaal te vertellen. De interviewetenschappelijk en anti-wetenschapwer wist wanneer hij zwijgen moest.
pelijk begrip. In het Maandblad voor
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Ik vond het spannend om daarbij te
mogen zitten. O p een gegeven m o m e n t
leek het mis te gaan. Niel Steenbergen
vertelde maar door, terwijl Pim van
Eekelen zo te zien in slaap sukkelde.
O p een cruciaal punt in het verhaal
stelde de interviewer echter onmiddellijk een vraag die duidelijk maakte hoe
geconcentreerd hij zat te luisteren.

Voor het beter dateren van penningen gebruikte hij de techniek van
paarsgewijze vergelijking: 'Welke van
deze twee kwam eerder tot stand?'
H e t artikel over Niel Steenbergen is
nooit verschenen. In de oeuvrecatalogus
bleven nog teveel gaten zitten, ook al
stonden bijna alle penningen in het atelier voor het grijpen. .-

Artikelen van Van Eekelen
in D e Beeldenaar
Nederlandse makers van penningen:
Pieter Starreveld De Beeldenaar 3 (1979) 53.
Nederlandse makers van penningen:
V.P.S. Esser De Beeldenaar 3 (1979) 101.
Nederlandse makers van penningen: Nico
Onkenhout De Beeldenaar 3 (1979) 161.
Nederlandse makers van penningen:
Bram Roth De Beeldenaar 3 (1979) 195.
Nederlandse makers van penningen:
Jan Meefout De Beeldenaar 3 (1979) 222.
Nederlandse makers van penningen:
Irmgard Meefout-Stahl De Beeldenaar 3
(1979)255.
Nederlandse makers van penningen:
Cephas Stauthamer De Beeldenaar 3
(1979) dec 5.
Nederlandse makers van penningen:
Han Richters De Beeldenaar 4 (1980) 11.
Nederlandse makers van penningen:
Henk Dannenburg De Beeldenaar 4
(1980) 59.
Nederlandse makers van penningen: Fons
Bemelmans De Beeldenaar ^ {19H0) 121.
Nederlandse makers van penningen:
Frederik Hoevenagel De Beeldenaar 4
(1980) 137.
Nederlandse makers van penningen:
Hans Petri De Beeldenaar ^ (1980) 201.
Nederlandse makers van penningen:
Hildo Krop De Beeldenaar 4 (1980) 246.
Nederlandse makers van penningen:
Fransje Carbasius De Beeldenaar 5 (1981)
27.
Nederlandse makers van penningen:
Frans van der Burgt De Beeldetiaar 5
(1981) 101.
Nederlandse makers van penningen:
Ab Diekerhof Df Beeldenaar 5 (1981) 141.
Nederlandse makers van penningen:
Paul Grégoire De Beeldefzaar 5 (1981) 165.

Nederlandse makers van penningen:
Jan Bronner De Beeldenaar 5 (1981) 231.
Nederlandse makers van penningen:
Kees Schrikker De Beeldenaar 6 (l982) 21.
Nederlandse makers van penningen:
Maarten Pauw De Beeldenaar 6 (1982) 61.
Nederlandse makers van penningen:
Fré Jeltsema De Beeldenaar 6 (1982) 152.
Nederlandse makers van penningen:
Gijs Jacobs van den Hof De Beeldenaar 6
(1982) 191.
Nederlandse makers van penningen:
Mari Andriessen De Beeldenaar 7 (1983) 7.
Een bijzondere penning van Loeide Metz
De Beeldenaar 1 (1983)61.
Nederlandse makers van penningen:
Ineke van Dijk De Beeldenaar 1 (1983) 84.
Nederlandse makers van penningen:
T h e o van der Nahmer De Beeldenaar 1
(1983) 117.
Nederlandse makers van penningen:
Thees Meesters De Beeldenaar 1 (1983) 169.
Nederlandse makers van penningen:
Hank Hans De Beeldenaar 7 (1983) 195.
Nederlandse makers van penningen:
Marinus Kutterink De Beeldenaar 8 (1984)
7.
Nederlandse makers van penningen:
Dirk Vis De Beeldenaar 8 (1984) 47.
Nederlandse makers van penningen:
Eka Thoden van Velzen De Beeldenaar 8
(1984) 78.
Nederlandse makers van penningen:
L.PJ. Braat De Beeldenaar 8 (1984) 112.
Nederlandse makers van penningen:
Geurt Brinkgreve De Beeldenaar 9 (1985)
48.
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Hoe kom je tot publiceren?
Al eerder heb ik iets geschreven over
mijn begin als verzamelaar.' Daarom
nu iets over mijn start als numismatisch
auteur. Op 1 november 1973 las ik in
het Leidsch Dagblad dat een verzamelaar
zijn collectie te koop aanbood. Diezelfde avond ben ik met een vriend en
medeverzamelaar naar het opgegeven
adres in Leiden gegaan. De opsteller
van de advertentie bleek nog jonger
dan wij te zijn. Zijn vriendin was
zwanger geworden en nu 'moesten' ze
trouwen, zoals dat toen heette. Daarom
hadden ze geld nodig voor de uitzet.
De vriendin zat ook aan tafel en keek
met grote ogen toe hoe wij voor sommige van de koninkrijksmunten wel
tientallen guldens per stuk wilden
betalen. Toen we klaar waren - ik had
voor meer gekocht dan ik geld bij me
had - liet hij nog wat oudere muntjes
zien, waaronder een koperen muntje
dat ik niet kende. De aanstaande echtgenoot vertelde dat het een duitje van
Leiden was van 1573. Hij had er
ƒ12,50 voor betaald en ik mocht het
muntje voor hetzelfde bedrag van hem
overnemen. Zonder aarzeHng zei ik 'ja'
en nam bij het afscheid net zoveel van
de aankopen mee als ik op dat moment
kon betalen. De overige munten kon ik
de dag daarna afhalen als ik de rest had
betaald.
Via het werk van Van Gelder over de
noodmunten kwam ik er achter dat het
een oordje was.- Van Gelders beknopte
beschrijving maakte mij alleen maar
nog nieuwsgieriger en zijn opmerking
in de tekst dat er over de Leidse munten 'vrij uitvoerige archivalia bewaard'
waren, bracht mij naar het Leidse
archief. Dank zij de onmisbare hulp
van de onvolprezen medewerker

B. N. Leverland - helaas onlangs overleden - leerde ik het zestiende-eeuwse
schrift lezen. Leverland was secretaris
van de redactie van het Leids
Jaarboekje en hij bereidde de speciale
uitgave voor ter gelegenheid van het
vierde eeuwfeest van het Leids Ontzet
in 1974. Die speciale uitgave van het
Leidse Jaarboekje zou ook functioneren
als tentoonstellingsgids voor de eeuwfeestexpositie in het Leidse Stedelijk
Museum De Lakenhal. Hij moedigde
mij daarom aan om van het onderzoek
een publicatie te maken. Van Gelder,
de toenmalige directeur van het KPK,
die ik om advies had gevraagd, had
belangstelling voor publicatie in het
Jaarboek van Munt- en Penningkunde.
Dankzij beider steun is het artikel er
gekomen, zowel in het Leidse Jaarboekje
1974, als gelijktijdig in JMP 1971/1972.
Ook toen liep het jaarboek wel eens
een paar jaar achter.
Mijn eerste numismatische publicatie
berust dus op een gecombineerd toeval:
de onverwachte aankoop van een
muntje op het juiste moment. Als ik het
niet had gekocht of als de aankoop een
jaar later had plaatsgevonden, was het
artikel er waarschijnlijk nooit gekomen.
Toeval
Hoe wél of niet publiceren van toeval
af kan hangen, blijkt ook uit het
volgende. Een jaar na de pubhcatie van
onze Ierse numismatische ervaringen,'
leverde ik een artikel in over OostDuitsland, ook weer met de titel:
Nu?msmatiek op vakantie. Dat is toen
niet geplaatst. Veel later vertelde één
van de toen net aangetreden redacteuren van De Beeldenaar mij dat, als hij
toen had geweten dat 'Ierland' was
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geplaatst, hij 'Oost-Duitsland' ook
graag had willen opnemen. Was dat
toen gebeurd, dan had u misschien elk
jaar een numismatisch reisverslag kunnen lezen. Om u te laten weten wat de
redactie van De Beeldenaar u onthouden
heeft, volgt hieronder een fragment uit
'Oost-Duitsland', zoals ik dat in 1990
bij de redactie had ingeleverd.
Numismatiek op vakantie
De nadagen van de DDR
Onze vakantie in de DDR begon op 22
juli, drie weken na de invoering van de
D-Mark op zondag 1 juli 1990. We
hadden al via de Nederlandse media
vernomen dat al het Oostduitse geld
vóór die datum op een bankrekening
moest worden gestort en dat daarna de
tegoeden weer opgenomen konden
worden in Duitse Marken. Ook wisten
we dat alle banktegoeden omgewisseld
zouden worden in een verhouding van
2 oostmark = 1 DM. Alleen voor privéspaartegoeden tot 4000 mark gold een
verhoudingvan 1:1.
Vanaf 1 juli kon men in de eerste
week per persoon maximaal DM 2000
opnemen, daarna kon vrij over de tegoeden beschikt worden. De Westduitse

Bundesbank had in de weken daarvoor
grote partijen papiergeld laten drukken
en ook de vier Westduitse munthuizen
hadden de productie opgevoerd. Tenslotte
zullen velen de tv-beelden van de omsmelting van de Oostduitse aluminiummunten gezien hebben.
Van enkele Oostduitsers hoorden
we de precieze gang van zaken bij de
omwisseling. In de laatste weken van
juni zijn er heel wat nieuwe spaarrekeningen geopend en is er net zo
lang met geld geschoven tussen familie
en vrienden dat er zo min mogelijk
saldi boven 4000 mark waren. De situatie zal enigszins vergelijkbaar zijn
geweest met die van de geldzuivering
in Nederland in 1945.
De bevolking was gevraagd de
boodschappen zo te plannen dat er op
zaterdag 30 juni geen contant geld
meer in huis zou zijn. In het weekend
van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli
werden veel winkels al met Westduitse
goederen bevoorraad en werd alles
opnieuw geprijsd. Enkele banken in
Oost-Berlijn hadden als reclamestunt
zondagmorgen om 00.00 uur hun deuren geopend voor het opnemen van de
eerste D-marken; de meeste banken

foto: Michiel Pimner
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begonnen hier pas maandag 2 juli mee.
Ondanks de eerste terughoudendheid
van de bevolking bij het opnemen van
de spaartegoeden, ontstonden er overal
lange rijen wachtenden, omdat het
bankwezen in het geheel niet geautomatiseerd was. Zelfs tijdens de hete
dagen van eind juli zagen we in
Dresden de mensen nog buiten in de
zon keurig in de rij staan voordat ze in
de bank verder konden wachten (het
was toen 33°C in de schaduw). Wachten is trouwens een nationale bezigheid. Toen we de eerste keer benzine
moesten tanken, hebben we 38 minuten
tussen de uitlaatgassen van de steeds
weer startende Trabantjes gestaan en je
mag pas de supermarkt in als er een
mandje vrijkomt.
In de eerste week van juli kon iedereen nog het laatste restje Oostduits
geld op zijn rekening storten. Daarna
was het waardeloos geworden. Tot onze
verbazing kregen wij echter al bij onze
eerste inkopen op 24 juh Oostduitse
munten terug van de caissière, waarbij
ik - als echte Hollander - dacht dat ze
aan buitenlanders de laatste restjes kleingeld probeerde te slijten. Later bleek
dat er overal nog Oostduits 'Hartgeld'
beneden de mark in omloop was.
Niemand wist wanneer deze munten
ingetrokken zouden worden. Op de
postkantoren wist men alleen dat de
Oostduitse postzegels tot 1 oktober 1990
geldig zouden zijn.
De circulatie bestaat nu dus uit
Westduits papiergeld en munten, aangevuld met Oostduitse aluminium
munten van 1, 5, 10 en 50 pfennig en
messing munten van 20 pfennig. Het
viel ons op dat er vooral veel nieuwe
aluminium muntjes van 1 pfennig met
het jaartal 1989 in omloop zijn.^ De
oudste munt die we tegenkwamen, was
een sterk gesleten 50 pfennigstuk uit
1958, een respectabele leeftijd voor een
zachte, weinig slijtvaste, aluminium
munt. Omdat we ook bijna FDC-exemplaren van de 1 pfennig uit 1968 zagen.

moeten we er rekening mee houden dat
de geldcirculatie in de DDR met zijn
planeconomie en vele gratis voorzieningen veel beperkter is geweest dan
bijvoorbeeld in Nederland. Dit klopt
ook met de verhalen dat de mensen
vóór 1 juli 1990 niet uit geldgebrek zo
weinig kochten, maar omdat het
aanbod in de winkels zo klein was.
De aluminium munten van I en
2 mark zijn echt overal verdwenen.
Niemand kon ons een exemplaar leveren. Alleen in Berlijn zagen we aan de
oostkant van de Brandenburger Tbr bij
een souvenirstalletje, tussen de brokjes
muur, afgesleten tweemarkstukken aangeboden voor DM 6. Aan de andere
kant werden op Westduits grondgebied
Russische legerpetten verkocht voor
DM 20.
De Westduitse bankbiljetten staan
zo in de belangstelling dat we in Erfurt
in de rij moesten aansluiten om ons
portret voor DM 10 door middel van
videocamera, computer en kleurenprinter af te laten beelden op een
'biljet' van DM 1000.
Creditcards en girobetaalkaarten
konden tijdens onze vakantie niet
gebruikt worden (We moesten uiteindelijk naar West-Berlijn om geld op
te nemen) al hopen de zich overal vestigende Westduitse banken binnenkort
in Oost en West dezelfde service te
kunnen bieden. : =
NOTEN:

1 BERT VAN BEEK Numismatiek op vakantie.

Reiservaringen in Ierland De Beeldenaar 13
(1989) 48-53.
2 H. E N N O VAN GELDER De Nederlandse

noodmunten van de Tachtigarige Oorlog ('s-Gravenhage, 1955), nr. 50.
3 Oplagecijfers waren niet te achterhalen; de editie van 1990 van Krause & Mishler gaat voor
de DDR niet verder dan 1985 en geeft bovendien bijna geen oplagecijfers.
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De kantelmunt
Een munt is rond, geld moet immers
rollen. Daar waar het betalingsverkeer
hoofdzakelijk plaatsvindt van hand tot
hand en het automatengebruik beperkt
is, kunnen andere vormen voorkomen.
Wij kennen hoekige munten (7-, 9-,
11- en 13-hoekig bijvoorbeeld),
munten met een gat, met een soort
bloemmotief en andere variaties. Het
maakt het onderscheid tussen de ene
en de andere waarde duidelijker. En
alle munten zijn uitgevoerd met een
stapelrand om het beschadigen van
de beeldenaar te beperken en stapels te
stabiliseren. Het oprapen van munten
met een stapelrand van een glad oppervlak is moeilijk en vaak wordt bij kassabetalingen het wissel-geld geschoven en
daarna in de hand
of in een portemonnaie opgevangen.
Personen met een beperkte vaardigheid
in de handen (en nagelbijters) kunnen
munten vanwege de stapelrand niet
stuk voor stuk oprapen.
Dit gebruiksprobleem zag Alphons
van Leggelo toen hij werkte met
gehandicapten en hij bedacht een
oplossing: een munt uitgevoerd zoals
een schijfje van het vlooienspel. In het
midden het dikst en naar de rand aflopend. Hij maakte wat modellen en
met één hand was het mogelijk om er
drie tegelijk op te rapen. Zijn uitvinding noemde hij 'de kantelmunt'.
Het idee deponeerde Van Leggelo bij
de Octrooiraad en midden 1989 kwam
hij bij mij met het voorstel om toekomstige munten als kantelmunt uit
te voeren.
Het gesprek in de muntmeesterskamer bij de toenmalige 's Rijks Munt
te Utrecht verliep opbouwend, maar
verandering van de muntserie die sinds

1948 op enkele uitzonderingen na
ongewijzigd was gebleven, zag ik niet
als haalbaar. De uitgifte van penningen
geeft dan een mooie mogelijkheid om
de praktijk te testen. Zeker als deze
penningen bedoeld zijn als tijdelijk
betaalmiddel.
Kort na het eerste bezoek van de
heer Van Leggelo begonnen er
gesprekken met bestuursleden van de
Stichting Rotterdam 1990. Een nieuwtje presenteren bij het betaalmiddel van
Rotterdam zou de interesse van het
publiek kunnen vergroten. Dus werd
besloten de zogenaamde Porter uit te
voeren als kantelmunt. In het spraakgebruik van deze wereldstad werd de
munt ook wel 'wipmunt' genoemd, iets
dat de heer Van Leggelo minder op
prijs stelde. De uitvoering van de penning was nog niet optimaal. Er moest
iets veranderen in de stempelopbouw
of in de vorm van de rondellen in combinatie met aangepaste stempels.
Er is tijdens bestuursvergaderingen
veel gespeeld. De eerste slag van de
kantelmunt Porter vond plaats op
2 februari 1990 en kreeg ruimschoots
aandacht van de media. Het gebruik
werd door vele mensen verrassend
genoemd.
De tweede kantelmunt werd gemaakt
voor de Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS) in 1991. Omdat deze
penning geen betaalfunctie had, kon
geen ervaring worden opgedaan in het
gebruik. Wel werden nieuwe stempelvormen uitgetest bij de productie. Het
lukte nog niet om aangepaste rondellen
te krijgen, mede omdat de aantallen
voor dit soort acties te gering zijn om
van leveranciers grote researchinspanningen te verlangen. De opbrengst van
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deze tweede kantelmunt was bestemd
voor de Paralympics. Helaas was de
actie niet erg succesvol.
De derde kantelmunt werd het
Dommetje, dat in vijf verschillende
uitvoeringen ging circuleren in Utrecht
in het kader van Utrecht Jubileumstad
1992. Een unieke samenwerking tussen
vijf instellingen, die allemaal iets te
vieren hadden. Ook 's Rijks Munt
hoorde daarbij met het 90-jarig bestaan
als Staatsbedrijf. Deze penning was net
als de Porter een succes.
Zowel uit Rotterdam als uit Utrecht
kwamen positieve reacties op het
gebruik van de kantelmunten. Door
de afgeschuinde randen konden immers
de munten zonder schuiven worden
opgepakt van gladde oppervlakken. De
productietechniek was inmiddels sterk
verbeterd en de Nederlandse Munt
had ook nog enkele reclamepenningen
uitgevoerd als kantelpenning. De weg
was vrij om het Ministerie van
Financiën te benaderen. Helaas, maar
wel begrijpelijk, bestond er geen enkele
interesse om nog iets in de muntserie
te veranderen. De nieuwe Europese
munt (toen ECU-nu Euro) was immers
in aantocht.

Vijf verschillende
Dojnmetjes (1992).
foto's: Het Nederlands
MuiitniuseuJii, Utrecht

De euro
Vanzelfsprekend was de volgende stap
richting het Overleg van Europese
muntmeesters dat in 1992 was gestart.
Alle toenmalige muntmeesters kregen
voorbeelden van Porter en Dommetje
uitgereikt en in de vergadering werd er
mee gespeeld. De discussies waren echter steeds zo moeilijk en zo politiek
nationalistisch geladen, dat het nieuwe
idee weinig aandacht kreeg. Nog eenmaal is de kantelmunt ter tafel geweest,
mede omdat inmiddels veel muntmeesters waren vervangen. Ook daar lukte
het niet om de kanteluitvoering van
munten bespreekbaar te krijgen. Er
waren al problemen genoeg om met de
diverse ministeries van financiën te
bespreken. De voelbaarheidskenmerken
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voor blinden en de veiligheidskenmerken voor de automatenbranche hadden
een grotere prioriteit. Daarnaast waren
de specificaties het gespreksonderwerp.
Een extra moeilijkheid, een nieuwigheid, was niet welkom.
Zo kan het voorkomen, dat een op
zich goed idee toch niet wordt uitgevoerd. Dat is het lot van menig uitvinding. Nieuwigheden in munten zijn

moeilijk doorvoerbaar. Penningen
bieden dan een alternatief Ook herdenkingsmunten met een beperkte
oplage bieden de mogelijkheid om iets
nieuws te promoten. De millenniumserie van de Royal Mint in Engeland,
die ook door de Koninklijke Nederlandse Munt wordt verkocht, laat zien
dat veel nieuwe technieken en
uitvoeringen mogelijk zijn.

GROOT ASSORTIMENT:
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• Provinciale munten
• Koninkrijks munten o.a. topkwaliteit

•MuntX en
edelmetaalhandel
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Een Amsterdamse roofdruk,
een grafsteen en een biechtstoel
Dekesel op zoek naar Foy-Vaillant
In Gent woont een man met een
bijzondere numismatische collectie.
Munten of penningen verzamelen doet
hij niet, of het moeten de medailles zijn
die hem in de loop van de tijd werden
uitgereikt. Zijn verzameling bevat geen
munten of bankbiljetten van allerlei
soort, maar slechts boeken, gedrukt
vóór 1800, met munten als onderwerp.
Zijn naam is Christian Dekesel of in
het Latijn Silicianus, de naam die terugkeert op het ex-libris van zijn Bibliotheca
Numismatica Siliciana. Tijdens het
gesprek wijst hij op een boek van ruim
12 cm. dik. 'Kijk, de catalogus van
mijn boekverzameling. Dit boek is de
vierde druk en heeft een oplage van
25 genummerde exemplaren'. Hier is
duidelijk een bibliofiel aan het woord.
'Ik verzamel geen munten, want daar
zijn teveel vervalsingen van. Penningen
zijn een ander verhaal, maar ook daarbij zijn de vijftiende- en zestiendeeeuwse te veel vervalst. Boeken zijn in
dat opzicht veel eerlijker.'
Dekesels onderzoek richt zich sterk
op de 'stamboom' van de teksten. Hij
doet dat aan de hand van de fouten.
'Als de eerste onderzoeker een originele
akte nauwkeurig heeft overgeschreven
en de volgende schrijft dat boek over,
dan valt niet te zeggen waar die tweede
onderzoeker zijn informatie vandaan
heeft. Heeft die eerste onderzoeker een
fout gemaakt en neemt de tweede die
over, dan ken je de herkomst van de
informatie. Op die manier kun je een
hele stamboom opzetten van de oorsprong van informatie.'
Uitgebreid onderzoek verrichtte
hij naar de verschillende zeventiendeen achttiende-eeuwse edities van
Goltzius (Venlo 1526 - Brugge 1583),

Patin (Parijs 1633 - Padua 1693) en
Foy-Vaillant(Beauvais 1632 -Parijs 1706).
Over deze laatste auteur van numismatische verzamelwerken raakt Dekesel
niet snel uitgepraat. 'Je moet niet alleen
systematisch kunnen zoeken, maar ook
geluk hebben. Zo moest ik in de bibliotheek in Wolffenbütel op een boek
wachten en pakte toen een boek over
Amsterdamse boekdrukkers uit de kast,
gewoon om maar wat bezig te zijn. In
een voetnoot stond dat de universiteitsbibliotheek van Leiden twee brieven
bezat van Foy-Vaillant aan een drukker
in Amsterdam, waarin hij zich beklaagde
over de schandelijke praktijken van
Amsterdamse drukkers. Zij verkochten
zijn boek al in roofdruk, terwijl hijzelf
nog honderd van de vierhonderd exemplaren over had. Hij had die boeken op
eigen kosten laten drukken, dus je kunt
je voorstellen dat hij niet erg gelukkig
werd van de Amsterdammers.' Voor het
onderzoek naar een Amsterdamse roofdruk van Foy-Vaillants boek waren
deze twee brieven de 'missing-link'.
Te biecht
Dekesels onderzoek naar Foy-Vaillant
ging een stuk verder dan het numismatische of het bibliofiele. Uit de literatuur kende Dekesel namelijk het bestaan
van de grafsteen van Foy-Vaillant.
Volgens deze negentiende-eeuwse publicatie lag de steen in de Parijse kerk van
Saint Benoit. Dus toen Dekesel met zijn
vrouw Parijs bezocht, ging hij op zoek
naar die kerk. Maar waar hij ook zocht,
geen enkele reisgids of plattegrond vermelde haar.
Dekesel was niet voor één gat te
vangen en ging naar het Bisschoppelijk
bureau. Hij kon vrij het gebouw
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Céglise Saint Beiwït
te Parijs

binnenlopen, maar in welke gang hij ook
kwam, alle deuren zaten dicht. Er was
niemand om hem te helpen. Ten einde
raad stapte hij de naastgelegen Notre
Dame binnen en sloot achteraan de rij
van wachtenden voor de biechtstoel.
Toen Dekesel eenmaal aan de beurt was
om te biechten, betrad hij de biechtstoel

en sprak: 'Bonjour mon père, j'ai péché,
mais a ce moment j'ai un problème plus
grand. Je cherche une église qui
s'appelle Saint Benoit'. Door het hekje
heen zag Dekesel hoe de dienstdoende
priester een mobiele telefoon onder zijn
habijt vandaan haalde en begon te
bellen. 'Oui, l'égUse de Saint Benoit? ...
Il n'y a aucune a Paris? ...' De biechtvader sloot het gesprek af en belde een
volgende broeder. Hierbij had hij meer
succes en na een kort gesprek vernam
Dekesel van zijn Franse biechtvader dat
de kerk in de negentiende eeuw was
afgebroken toen de Parijse Boulevards
werden aangelegd. Maar voor de
afbraak, zo wist hij te vertellen, had men
de kunstvoorwerpen en voorwerpen met
historische waarde overgebracht naar
Musée de Cluny en had men de poort
van de kerk tegen de buitenmuur van
het museum herbouwd.
Het museum had zijn administratie
op orde en al snel bleek dat de
grafsteen van Foy-Vaillant destijds naar
Musée de Cluny was overgebracht.
Uit het dossier bleek ook dat het
museum bij gebrek aan interesse de
stenen plaat had overgedragen aan
Musée Carnavalet.
De zoektocht voerde Dekesel dus
naar het volgende museum. Het dienstdoende museumpersoneel keek vreemd
aan tegen deze man met baardje uit
Vlaanderen. Ze konden nauwelijks geloven dat hij helemaal vanuit België naar
hun museum kwam op zoek naar een
grafsteen. Onderzoek in het minder toegankelijke archief leerde dat de grafsteen
inderdaad was overgedragen. Groot was
echter de deceptie toen de conservator
de annotatie in de marge voorlas: 'Vendu
comme fondement'. De achttiendeeeuwse grafsteen was gebruikt als onderlaag voor een Parijse straat.
LrPKRATUUR

C/jristiatl Dekesel
onder de poo?t van
de kerk in Museé
de Cluny

C E . DEKESEL Jean Foy-Vaillant (1632-1706);

The Antiquary of the King' Wolfenbütteler
Fonchimgi'ti 64 (1995) 47-55.

DE BEELDEN,\AR 2001-6
258

Tenningen maken je heel hebzuchtig'
Een interview met Joop de Vries
Joop de Vries was leraar klassieke
talen op het West-Fries Lyceum in
Hoorn en had Geer Steyn in de klas.
Toen al wist Geer dat hij beeldhouwer
wilde worden. 'Vermakelijk zijn de
eerste penningen die Geer Steyn
gemaakt heeft in de periode dat hij
in Hoorn op het gymnasium zat. Hij
was in Afghanistan geweest en heeft
toen van klei penningen gemaakt. Die
hebben wij gebakken en ik heb ze hier
nog steeds liggen. Dat zijn echt de
vroege dingen van Geer,' zo vertelt de
oud-leraar, 'in die tijd werd door het
Klassiek Verbond een wedstrijd uitgeschreven, waarbij een afbeelding
gemaakt moest worden uit het Symposion van Plato, dat gaat over de liefde.
Een aantal van mijn leerlingen deed
daaraan mee en Geer won een prijs.
Dat is een grote stimulans geweest.'

Joop ontdekte dat Geer Steyn
jaarpenningen maakt met afbeeldingen
van dieren. 'Op die reeks heb ik een
abonnement gevraagd. Ik moet ze
gewoon allemaal hebben. Geer vindt
dat heel merkwaardig, dat doet toch
geen mens... De eerste dierenpenning
die ik van Geer Steyn gekocht heb is
door de werkster een keer gebroken.
Die heb ik weer keurig gelijmd en
uiteraard niet weggegooid.'
'Ik vind dat Steyn ontzettend mooie
penningen maakt in de beeldhouwtraditie. Dat heeft hij van zijn leermeester Piet Esser', en terwijl Joop een
penning uit zijn verzameling oppakt,
zegt hij: Je moet penningen oppakken
en vasthouden. Het is hier geen
museum.' Met zijn vingers betast hij de
penning en verklaart: 'Dit is een
penning van Piet Esser en die voelen

Jaren later volgde een hernieuwd
contact met penningen. Op een zeker
moment had Joop zijn oog laten vallen
op een beeldje dat Geer Steyn te koop
aanbood. 'Ik mocht kiezen: het beeld in
brons of in terracotta. Hoewel het daar
in terracotta stond, werd het toch
brons. Mijn werkster brak nogal eens
dingen, vandaar', zo verklaart Joop zijn
keuze. Toen hij het beeldje ging
afhalen, kwam hij in het atelier
van de beeldhouwer. 'Daar gaf ik mijn
ogen de kost en zag daarbij allemaal
penningen liggen. Ik heb Steyn
gevraagd: "Hoe kom je daar aan?" Hij
antwoordde: "Van de Vereniging voor
Penningkunst. Je moet gewoon lid
worden en dan krijg je ieder jaar een
penning." Dat heb ik toen direct
gedaan. En als eenmaal je blik gericht
is op penningen, word je vanzelf heel
hebzuchtig.'
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Joop Hekman, Waalse
kerk Amsterdam
(oiigeputineerde proef),
1978. Brons, 92 mm.
foïöY. Joop de Vries

Agfa-prijspeming,
../ Brom, SO mm.

met H e k m a n heb ik het hele land
allemaal zo lekker. H e t zijn kleine
kunstwcrkjes dic je in je handen hebt.' rondgereden om allerlei beelden die
overal verspreid staan te fotograferen
voor de oeuvre-tentoonstelling van
Slagpenningen
Hekman. Voor de moeite ontving ik
In de loop van de tijd legde J o o p een
dan penningen, maar ook
verzameling aan van portretpenningen
proefafslagen. Daardoor heb ik een
die op verschillende manieren zijn
behoorlijke verzameling proeven van
uitgewerkt. Zijn collectie bevat echter
Hekman in mijn verzameling.' Zo
ook penningen die toevallig zijn weg
raakten het verzamelen van penningen
kruisten: 'Dit is een penning die mijn
en de fotografie onbewust m e t elkaar
grootvader kreeg toen hij 25 jaar bij
verweven.
Verkade werkte. N a zijn overlijden
heb ik die gekregen, samen met het
D a t Joops liefde voor fotografie
gouden horloge dat hij kreeg toen hij
niet onverdienstelijk is, blijkt uit een
er 50 jaar werkte. Ik raakte een beetje
penning die hij al in 1958 won. 'Ik
met penningen bekend en kwam er
maakte een foto van een beeld op de
achter dat Van der Hoef (werkzaam
tentoonstelling in Sonsbeek van
voor C.J. Begeer) deze penning ontMarcello Mascherini en heb die
worpen heeft. Toen heb ik er nog een
ingezonden. Deze penning heb ik
Van der Hoef bijgekocht.'
toen gewonnen voor de beste foto op
Agfa-materiaal. M o e t je zien hoe afH e t leuke van penningen vindt
schuwelijk hij is. Zie: een filmcamera
Joop dat ze allemaal zo verschillend en
en een fotocamera en zo'n naakt kind
divers zijn. 'Ik heb ook heel veel
dat naar het licht toeloopt m e t een
merkwaardige penningen. Alleen de
ouderwetse penningen, zoals die van de tekst: Lux et Veritas, het licht en de
waarheid.' D e penning lag jaren in de
Spoorwegen uit 1939, die vind ik niks.'
donkere kamer in een hoekje en was
Een andere passie van J o o p is de
inmiddels helemaal groen geworden.
fotografie. Van het FIDF.M congres in
J
o o p heeft het kleinood opgepoetst
Den Haag in 1998 maakte hij een
en
toch maar in zijn collectie o p fotoverslag en voor de Utrechtse
g
e
n
omen. »
beeldhouwer J o o p H e k m a n legde hij
het oeuvre fotografisch vast. 'Samen
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Erfelijk belast?
Een gesprek met Wittop Koning
Als er zoiets bestaat als een numismatica-gen, dan weet D.A. Wittop Koning
(1911) zeker dat het bij hem in de
familie zit. Hij stamt - net als prof
H. Enno van Gelder - af van de negentiende-eeuwse munt- en penningverzamelaar Petrus Smidt van Gelder (17621842). Wittop Koning is de vierde
generatie en het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Het numismatica-gen
heeft ook zijn effect gehad op de
volgende generatie, want ook Wittop
Konings oudste dochter is een tijdlang
in de greep geweest van de numismatiek.
Het eerste contact met penningen
had Wittop Koning tijdens zijn studie
in Amsterdam. Hij was student aan het
farmaceutisch instituut van de Universiteit en werkte er onder toezicht van
prof Van der Wielen. 'De professor
wilde naar de zaak van Schulman', zo
vertelt Wittop Koning, 'maar van de
'dames' mocht hij niet alleen. Daarom
stuurden zij mij mee om hem te begeleiden.' Die middag kocht Van der
Wielen een Hortuspenning die hij zijn
jonge begeleider cadeau gaf Het was
het begin van een verzameling, maar
ook het begin van een leven dat in het
teken stond van de numismatiek.
Binnen een paar maanden had hij al
de nodige achtergrondinformatie over
de penning vergaard en hield hij er rond
1948 een lezing over voor de zojuist
opgerichte Amsterdamse numismatische
kring. Wittop Konings belangstelling
voor numismatiek bleef niet onopgemerkt
en al snel werd hij voorgedragen als lid
van het Genootschap voor Munt- en
Penningkunde. De vergadering die hem
als lid aanvaardde, verkoos hem gelijktijdig ook tot penningmeester; over
snelle carrières gesproken.

Als adjunct-conservator van het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) ontfermde hij zich over de
numismatische collectie. 'Toen ik daar
aantrad, was het een enorme chaos. We
hebben die verzameling toen helemaal
bewerkt en gerangschikt. We deden dat
werk één avond in de week. Uiteindelijk is die verzameling weer op orde
gebracht.'
In de collectie van het KOG bevindt
zich een groot aantal gildenpenningen.
Ze trokken Wittop Konings belangstelling en gedurende een aantal jaren deed
hij intensief onderzoek naar dit type
penningen. Een standaardwerk in 1978
was het resultaat.
Op zoek naar gegevens over zijn
voorgeslacht belandde Wittop Koning
in de oude muntplaats Harderwijk. Bij
een bezoek aan het museum in die stad
ontdekte hij dat het slechts twee Harderwijkse munten bezat. 'Ik heb
daarom de Harderwijkse munten uit
mijn verzameling aan het museum
overgedaan. Nu bezit het museum tenminste een toonbare collectie Harderwijkse munten.'
Onlangs heeft de bijna negentigjarige verzamelaar met numismatiek op
zijn genen de belangrijkste delen van
zijn munt- en penningverzameling naar
de veiling gebracht. De boeken zijn
geschreven en de voorwerpen kunnen
weer andere verzamelaars plezier geven.
Alleen de penningen met farmaceutische
onderwerpen heeft hij gehouden. Het
zijn de apothekerspenningen, prijspenningen en jubileumpenningen.
'Daarover zal ik geen boekwerk meer
schrijven. Dat onderwerp is voor mij
gewoonweg te groot om er nog aan te
beginnen,' aldus Wittop Koning.
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^Kennis over munten vind ik
belangrijk'
ERIK VAN LOON
recentste lid KNGMP

Erik van Loon is het meest recente lid
van het Koninklijk Genootschap voor
Munt- en Penningkunde. Hij werkt
sinds augustus 1999 bij Het Nederlands
Muntmuseum in Utrecht en registreert
er de munten uit de periode 1585-1806
en de Collectie Wieringa, een verzameling van circa 5000 buitenlandse munten die aan de Stichting Vrienden van
Het Nederlands Muntmuseum is
geschonken. Voor De Beeldenaar schreef
hij over zijn betrokkenheid bij de
numismatiek.
'Een doosje met daarin zestien
muntjes was een van de weinige
tastbare herinneringen aan mijn vader
toen hij in augustus 1944 van zijn bed
werd gelicht en richting Duitsland verdween. In de jaren erna werden de
muntjes gekoesterd en gepoetst en deed
ik mijn best nieuwe exemplaren toe te
voegen om mijn vader te verrassen als
hij weer terug zou komen. De tijd vervloog en de hoop op een terugkeer
eveneens. De verzameling groeide
vooral in het begin. Nadien was
aanvulling mogelijk door aankoop,
maar in een gezin zonder vader was dit
bijna uitgesloten.
Niet het verwerven van munten,
maar de kennis daarover vond ik steeds

belangrijker worden. Door Mevius
werd in 1974 een Standard Catalog of
World Coins (4e editie) aangeboden met
daarin een bon om een gratis exemplaar
van World Coin News te ontvangen.
Sedertdien ben ik hierop geabonneerd
en direct begon ik de uitgever informatie over Nederlandse munten te
verstrekken (het begon met de dukaat
1974). Mijn motief was: meer bekendheid over Nederlandse munten en 's
Rijks Munt. Informatie over de Munt
was destijds minimaal.
In 1975 vroeg uitgeverij Krause Publications mij de eerder genoemde catalogus aan de hand van computerlijsten
voor de zesde editie bij te werken voor
Nederland, Suriname en later ook
Aruba. Aanvankelijk vanaf 1850 en
tegenwoordig vanaf 1601. Inmiddels is
de 29ste editie van de twintigste eeuw
verschenen en twee edities van de drie
eeuwen hiervoor. Voor elke eeuw een
afzonderlijk boekwerk. Mede als gevolg
van het onderzoeken en bijwerken heb
ik kennis opgebouwd en dat komt me
bij Het Nederlands Muntmuseum goed
van pas.'
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Een nieuwe hobby met een
weemoedig tintje
Mijn vader was een ordelijk man. Hij
had voor veel dingen belangstelling en
als hij in krant of tijdschrift een interessant artikel las, knipte hij het uit en
bewaarde het in zijn bureau. Brieven,
papieren en knipsels lagen in keurige
stapeltjes op zijn bureau onder een
zwaar voorwerp te wachten op verdere
verwerking. Met al die stapeltjes oefende
dat bureau op mij als klein meisje een
grote aantrekkingskracht uit. Ik ging er
vaak achter zitten om met pennen,
papier en andere voorwerpen te spelen.
Een paar van de zware voorwerpen die
de stapeltjes bijeen hielden, waren mijn
favoriet: ronde en rechthoekige bronzen
'plakken' met figuurtjes en lettertjes
erop. Twee mannen in een drukke
discussie gewikkeld, omringd door
Latijnse woorden, een souvenir uit mijn
vaders studententijd, en een molen en
een zeilboot ter herinnering aan diverse
zeilevenementen. Ik vond ze prachtig en
ging vaak met mijn vinger de ingegroefde
figuren en letters langs. Het waren

prettig vormgegeven voorwerpen die ik
graag in de hand nam.
Na mijn vaders overlijden borg ik de
plakken op in een kartonnen verhuisdoos. Ze konden nog eens van pas
komen als presse-papier. Maar de
uitdrukking 'uit het oog, uit het hart'
gaat niet alleen voor mensen op. Ik
vergat hun bestaan en de kartonnen
doos bleef onuitgepakt op zolder staan.
Tentoonstelling
Afgelopen voorjaar waren mijn man en
ik 12'/2 jaar getrouwd. We wilden dat
samen met onze beste vrienden vieren
met een cultureel uitje en een etentje
na afloop. Het viel echter niet mee om
een geschikt doel voor onze plannen te
vinden. Het toeristenseizoen was nog
niet aangebroken en de culturele uitjes
waren in onze regio op de vingers van
één hand te tellen. Ten slotte kwamen
we na een tip van een kennis in
museum De Buitenplaats in Eelde
terecht. Op het moment dat wij daar
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Guus Heilegers, 'Lof
vmi de Buitenplaats,
199S. Brom.
foto: G. Hellegers

kwamen was het thema van de expositie
'75 jaar penningkunst'. Het zei ons
niets, maar het leek ons interessant
genoeg voor ons gezelschap.
En daar, tijdens de rondleiding die
door de zeer enthousiaste heer Van
Groeningen werd verzorgd, zag ik
voorwerpen die sterk aan de pressepapiers van mijn vader deden
terugdenken. Toen pas besefte ik dat de
bronzen plakken geen presse-papiers
waren geweest, maar penningen. Bij
elke tentoongestelde penning ervoer ik
in gedachten weer de sensatie van mijn
vinger die over de groeven gleed en het
aangename compacte gewicht van de
bronzen plakken in mijn hand.
De tentoonstelling was een aparte
ervaring. Een nieuwe wereld ging voor
me open, die tegelijkertijd iets heel
vertrouwds had. Mijn man was net zo
enthousiast over de tentoonstelling als
ik, en toen we hoorden van het bestaan
van de Vereniging voor Penningkunst,

hadden we hetzelfde idee: daar wilden
we lid van worden. Vanwege de
penningen van mijn vader besloten we
dat ik namens ons tweeën lid werd, en
ter herinnering aan onze koperen
bruiloft schaften we ons een bijzondere
penning aan: het appeltje dat Guus
Heilegers speciaal voor De Buitenplaats
had gemaakt. Een mooie penning
vinden wij, hij ligt goed in de hand en
je kunt je vinger lekker over de groeven
laten glijden.
Nu ligt het appeltje in een fraai
kistje te pronken, samen met de oude
penningen uit de kartonnen doos. Zij
zijn opgediept en gaan een nieuwe
carrière tegemoet na al die jaren als
presse-papier te hebben gediend. Ze
vormen een prachtige basis voor een
nieuwe hobby en houden ook de
herinnering aan mijn vader levend. Als
hij van het bestaan van de VPK had
geweten, zou hij een enthousiast Hd
zijn geweest.
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De typografie van de
Roland Holst-penning
De Vereniging voor Penningkunst
(VPK) bracht als 'extra penning 1977'
een bijzonder kunstwerk uit, ontworpen
door de beeldhouwster Charlotte van
Pallandt (1898-1997). Zij vervaardigde
een portretpenning van de dichter
A. Roland Holst. In zijn boek Handzame sculptuur schreef Louk Tilanus
vorig jaar: 'De keerzijde geeft naam en
levensdata in een typografie die niet
van de hand van Van Pallandt is - daar
heeft zij zich nooit op toegelegd.'
Tilanus vermeldt echter niet van wie de
typografie dan wél is. Dat is jammer,
want hier staan niet zomaar wat letters
en cijfers; deze typografie is schitterend,
een kunstwerk op zichzelf.

Hans de Koning schreef hierin uitvoerig over Van Pallandt en haar dichtersportret. Hij maakte ook duidelijk hoe
moeilijk het is om deze penning te gieten. Zijn artikel bevat wel een
afbeelding van de portretkant, maar
niet van de keerzijde. In de tekst
vermeldt hij de keerzijde evenmin en
ook de typografie komt niet ter sprake.
Tien jaar later nam J . N . van Wessem in
zijn Nederlandse penningkunst wel
afbeeldingen op van voor- en keerzijde
van de Roland Holst-penning, maar hij
liet onvermeld dat de keerzijde door
iemand anders dan Van Pallandt werd
ontworpen.

Bij het tegenwoordige VPK-bestuur
was de identiteit van de typograaf
onbekend. In het archief van de vereniging bevindt zich een contract met
Charlotte van Pallandt, maar daarin
staat niets over de belettering van de
Roland Holst-penning. H e t contract
bevat wel een afbeelding van de voorzijde, maar niet van de keerzijde.
Rijksmuseum H e t Koninklijk Penningkabinet (KPK) kon me ook niet
verder helpen. Diverse personen adviseerden me om contact op te nemen
met Eric Claus, omdat hij als kunstenaarslid van de VPK indertijd de
productie van deze penning begeleidde.
Ik heb hem per brief om informatie
gevraagd, maar hij verwees alleen maar
naar enkele andere kunstenaars die vaak
als adviseur van Charlotte van Pallandt
optraden. Kennelijk hield Eric Claus
zich slechts bezig met het technische
aspect van de productie, zoals het gieten van de penning.

Oplossinsr van h e t raadsel
„, ,
O p 12 mei 2001 vond in Delft een
Pallandt, A. Roland
jaarvergadering plaats van de VPK.
"fmJ^^^' *^°^'
's Middags tijdens het informele gedeelte fotoY.KPK

In 1978 publiceerde De Beeldenameen artikel over de Roland Holst-penning.
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vroeg ik aan Louk Tilanus of hij iets
meer wist over de typografie. Hij vertelde dat hij pas na publicatie van zijn
boek pogingen deed om het raadsel op
te lossen, maar hij was er niet uitgekomen. Terwijl we zaten te praten,
kreeg Louk Tilanus een ingeving:
misschien zou de vroegere echtgenote
van T h e o Mulder er mee te maken
hebben gehad. Zij werkte, toen ze in
Haarlem woonde, voor de beeldhouwer
Mari Andriessen en die was weer
bevriend met Charlotte van Pallandt.
(Louk Tilanus is indertijd gepromoveerd op Mari Andriessen.) Per e-mail
gaf Tilanus me kort daarop het adres
van T h e o Mulder; diens vroegere echtgenote had hij nooit ontmoet.
De veronderstelling van Louk Tilanus
bleek te kloppen. Per e-mail schreef
T h e o Mulder me op 2 juni, dat zijn
ex-echtgenote Mieke Holt inderdaad de
belettering verzorgde van de Roland
Holst-penning van Charlotte van Pallandt.
Hier voegde hij aan toe, dat zij bovendien letters maakte voor de penning die
hoort bij de Charlotte van Pallandt-prijs.
Verder schreef hij: 'Ook voor andere

beeldhouwers maakte zij randschriften
voor penningen, onder andere voor Mari
Andriessen en voor ondergetekende.'
Dankzij T h e o Mulder kon ik Mieke
Holt schrijven. In een brief van 8 juni
antwoordde zij, dat ze inderdaad voor
T h e o Mulder, Mari Andriessen en
Charlotte van Pallandt de belettering op
penningen verzorgde. Ze kon zich niet
meer herinneren dat ze aan de Roland
Holst-penning werkte. Daar voegt ze
echter meteen aan toe: 'Maar het moet
wel, want het is mijn 'handschrift'.'
Haar jongste zoon, zo vervolgde ze,
herinnerde zich dat Charlotte van
Pallandt ongeveer drie keer bij haar was
geweest. De laatste keer was dat in 1987
voor de Charlotte van Pallandt-prijs.
Belettering voor anderen
Vanaf ongeveer 1950, zo schreef ze
verder in deze brief, verzorgde Mieke
H o l t geregeld letters. Zij hielp haar
vader, die architect was, onder andere
bij de erebegraafplaats in Overveen,
waar stenen liggen met namen van
gefusilleerden: 'Mijn vader adviseerde
vaak Mari Andriessen bij de voetstukken
van de oorlogsmonumenten. Ik tekende
de letters en ze werden door de fa.
Swaalf in steen gehakt.'
Mieke H o l t (geboren in 1932) ging
omstreeks 1951 naar de Rijksakademie
voor Beeldende Kunsten in Amsterdam,
waar ze kennismaakte met penningen.
Over typografie op penningen schrijft
ze: 'Ik denk dat ik begonnen ben met
letters in gips te snijden voor T h e o
Mulder (in spiegelbeeld). Ik maakte ze
ook wel aan de beeldzijde en ontwierp
de hele achterkant. Daarna goot T.M. ze
in was en ik werkte de positieve letters
soms nog wat bij. Voor hem heb ik de
meeste penningen beletterd. Er kwamen
ook vragen binnen van Mari Andriessen
en Charlotte van Pallandt om letters op
hun penningen te maken. Maar hoe
vaak en wat herinner ik me niet precies.'
Over haar verdere werk als kunstenares
schrijft ze: 'Zelf werk ik altijd in klei en
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heb wel herdenkingsdingetjes gemaakt,
maar geen bronzen penningen.'
W.F. van Eekelen publiceerde in 1983
in De Beeldenaar een artikel over de
penningen van Mari Andriessen. Deze
beeldhouwer ontwierp in 1971 twee penningen ten behoeve van de restauratie
van de Grote of Sint Bavo-kerk in Haarlem. Hierover merkt Van Eekelen op: 'In
het begin werd een penning verkocht
met aan de voorkant de kerk van opzij
gezien. Op de achterkant stond de heilige
Sint Bavo als ridder te paard. Het omschrift was niet door Andriessen zelf aangebracht, maar door mevrouw A.M.E.
MULDER-HOLT. Later werd een veel
zwaardere penning verkocht met op de
voorkant de kruiskerk van boven gezien.
De achterkant was hetzelfde, maar het
omschrift van mevrouw Mulder ontbrak.'
Penningen van Theo Mulder (geboren in 1928) kende ik niet, maar Arnold
Nieuwendam was zo vriendelijk me te
wijzen op De Beeldenaar van november/
december 1987. Op blz. 234 staan twee
penningen beschreven en afgebeeld,
ontworpen door Theo Mulder: een erepenning van de gemeente Bergen (N.H.)
en een legpenning voor jubilerende
ambtenaren van de gemeente Haarlem.
De teksten op beide penningen vertonen, als men er eenmaal op let, duidelijk stilistische overeenkomsten met de
belettering van de Bavo-penning van
Andriessen en de Roland Holst-penning
van Van Pallandt. De naam van Mieke
Holt blijft echter onvermeld.

Wilfried Put heb ik 26 juni opgebeld.
Mieke Holt verzorgde niét de typografie op de keerzijde van de penning die
hij ontwierp voor de Charlotte van Pallandt-prijs. Volgens Wilfried Put is het
wel denkbaar dat Van Pallandt haar
later vroeg om de naam van een prijswinnaar in de rand te graveren. Hij vertelde er nog bij, dat de prijs enkele jaren
geleden voor het laatst werd uitgereikt.
Toen is Wilfried Put zelf met een penning naar een graveur gegaan om een
naam in de rand te laten zetten.
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En hoe zit het met de Charlotte van
Pallandt-prijs? In de correspondentie
met Theo Mulder en Mieke Holt kwam
die prijs ook ter sprake. Dit is echter
weer raadselachtig, want de penning
voor de genoemde prijs is indertijd ontworpen door Wilfried Put, een kunstenaar die zelf zeer goed overweg kan met
belettering. Deze penning staat, met
enkele varianten, afgebeeld in De Beeldenaar \zn november/december 1986,
maar we zien hier slechts de tekstloze
voorzijde.
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Mari Andriessen, Restauratie van de Grote
of Sint Bavo-l!erk,
1971. Ifrofts, SS miN.

Jaarpenning 2001
ERIC CLAUS
Spinoza dubbelportret (2001)
Over Eric Claus zal in het volgende
nummer van De Beeldenaar een uitgebreid artikel verschijnen.
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Gekke vondst op een
onverwachte plaats
Zo'n tien jaar geleden bezocht ik voor
het eerst een archief. Ik deed dat op
zoek naar informatie over de
achttiende-eeuwse zilversmid die de
bodebus van Maarssen had gemaakt;
het dorp waar ik toen woonde. Ik
raakte op slag verslaafd aan het 'oude
papier' en ging op zoek naar alles wat
met Utrechtse goud- en zilversmeden
te maken had. Tijdens mijn speurtochten stuitte ik regelmatig op verwijzingen naar de Utrechtse Munt en
besloot de gegevens daarover in een
apart bestandje bij te houden. Zo
groeide het aantal gegevens over muntmeesters, waardijns, essayeurs en muntgezellen, maar ook die over muntvaluaties en muntbusopeningen. Ik kon
alles gebruiken, tenzij het tegendeel
bewezen was.

Begin dit jaar heerste een feeststemming op de studiezaal van Het Utrechts
Archief. Er verscheen namelijk een
inventaris op het archief van het huis
Amerongen. Ruim 5300 inventarisnummers lagen te wachten om ontdekt,
gelezen en gebruikt te worden. In de
inhoudsopgave stond zelfs het trefwoord 'munt- en penningkunde', dus
dat vroeg om directe bestudering.
De beschrijving van inventarisnummer 5184 luidde: 'Foto van een koffieservies, vervaardigd ter gedachtenis aan
de eerste vreemde munt, in 1807 geslagen op de Munt te Utrecht, (20e eeuw).
1 stuk'. Zoiets kom je niet dagelijks
tegen, dus dat stuk vroeg ik direct op.
Op mijn tafel verscheen een omslag
met een zwart-wit foto waarvan grote
delen geoxideerd waren. De foto

JANJAAP LUIJT

Foto uit het archief
van Hitis Anierongeh
foto: Janjaap Luijt
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servies had Willem Gustaaf Erederik
graaf Bentinck, als heer van Inn- und
Knyphausen, geschonken aan de
Utrechtse muntmeester.
De link tussen het servies op de foto
te lezen: 'AAN D E N W E L EDELE
en Huis Amerongen is de familie BenGESTRENGEN HEER DU Marchie
tinck. Een lid van die familie liet in
Servaas T E R GEDAGTENIS VAN DE EER1807 de afgebeelde munt slaan en van
STE En Eenigste Vreemde Specie DiE
1879 tot 1977 bezat de famihe het Huis
OOIT OP DE H O L L A N D S C H E M U N T
Amerongen. Daarmee is echter de aanGESLAGEN IS EN DAT DOOR ZYN EDELE wezigheid van de foto in het archief
nog niet verklaard. Het aantal
M.D.C.C.C.VIL'
verklaringen is nog groot en alleen
Een fotokopietje was snel gemaakt
nader onderzoek zal een passende uiten met 'mijn vondst' ging ik enkele
leg kunnen geven.
numismaten af. Een van hen herkende
de munt en herinnerde zich een artikel
Uit navraag bij de conservatrice van
daarover in het Jaarboek voor Munt- en
de collectie van Huis Amerongen bleek
Penningkunde 1914. En inderdaad, in
dat het servies daar niet (meer) aanwehet artikel 'Munt van Knyphausen te
zig is. Ook bevindt het zich niet in de
Utrecht' door A.O. van Kerkwijk stond collecties van het Koninklijk Penninghet servies beschreven, zonder illustrakabinet of Het Nederlands Munttie. In het bewuste artikel schrijft Van
museum. Als de dienstmeid het niet uit
Kerkwijk dat het servies zich bevond bij haar handen heeft laten vallen, komt
de weduwe van een kleinzoon van
dit servies vroeg of laat vast weer in de
muntmeester Du Marchie Servaas. Het openbaarheid.
toonde een dienblad, twee kop en schotels, een trekpotje, een suikerpot, een
melkkan en een spoelkom. Op alle
stukken prijkte de voor- en keerzijde
van een munt en op het dienblad stond
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^De ezel bijna een oor aangenaaid?
De tijd dat ik op 'verzameljacht' naar
penningen ging betreft eigenlijk meer
de periode voorafgaande aan het redacteurschap en mijn bestuurslidmaatschap
van de Vereniging. Tegenwoordig ben
ik meer geïnteresseerde dan verzamelaar. Maar dat ook het interesse- of
verzamelaarsbloed kruipt waar het niet
gaan kan, bleek weer eens tijdens de
recente zilverdag in Schoonhoven. Na
de opening van de penningexpositie in
het museum aldaar scharrelde ik wat
over de markt en mijn vrouw zocht
haar weg in enige van de vele zilversmidwinkeltjes. Zij snorde mij na enige
tijd op en zei dat ze een leuk dingetje
in zilver had gezien en dat wilde kopen.
Ik reageerde wat ongeïnteresseerd met
de opmerking dat er veel zilverspul te
koop was. Maar toen ze opmerkte dat
ze in het winkeltje ook een penning
meende gezien te hebben, was dat de
reden om toch maar met haar mee te
gaan. Het door haar bedoelde zilveren
voorwerp in de vorm van een soort
hondje werd vanwege de wat vreemd
gevormde kop bij nader inzien niet
gekocht. Bij het verder rondkijken in
de winkel wees mijn vrouw mij nog
even op het inderdaad penningachtig
uitziend voorwerp - wij zijn inmiddels
wat vormgeving betreft wel wat
gewend. Het stond wat achteraf, vrij
hoog boven op een wandkastje. Mij
uitrekkend zag ik een levensgroot
donker 'gepatineerd' oor op een
driehoekige ondergrond, vaag leek er
wat tekst zichtbaar. Op een klein
stickertje stond de prijs van ƒ 50; voor
een penning dus een koopje. Ondanks
de drukte kwam de eigenaar vriendelijk
naar ons toe. Toen ik hem vroeg mij
het voorwerp vrijblijvend te tonen,

barstte hij in lachen uit en zei dat het
voorwerp niet te koop was. Het was
een donker gekleurd kunststof etaleerstandaardje voor oorbellen: een oor op
een driehoekje met daarop de naam van
de fabrikant! In de oorlel zat een gaatje
voor bevestiging van de oorversiering
en die was in dit geval verkocht. Het
standaardje met het prijsstickertje van
de oorbellen was daarna een beetje
uit het zicht boven op de vitrine weggezet. Een ervaring en toch ook enige
zilveren snuisterijtjes rijker verlieten wij
de winkel.
Het gebeurde deed me denken aan
een ander voorval waarbij ik mij ook
min of meer voelde beetgenomen. Die
keer had ik het geheel aan mijzelf te
wijten. Met vele anderen links en
rechts wachtend bij een verkeerslicht
op een zeer druk kruispunt in de
Amsterdamse museumbuurt, zag ik
vanachter het stuur van de auto in de
etalage van een boekhandel een boek
met op de omslag een ronde afbeelding
die uit de verte mijns inziens op een
penning leek. Dat moest een boek over
penningen zijn. Mijn nieuwsgierigheid
was geprikkeld en het verkeer in gevaar
brengend ging ik - weliswaar bij groen
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DE KONING

foto:
hodyartjeweby. co?n

geëtaleerd. Uiteindelijk ging ik naar
licht - plotseling rechtsaf in plaats van
huis met Hammachers Beeldhouwkunst
rechtdoor. Ik wilde even om de hoek
van deze eeuw (1955). Ik betaalde voor
parkeren en gaan kijken, lectuur over
penningen is immers schaars. Parkeren het bij toeval daar nog aanwezige
nieuwe (maar twintig jaar oude) boek
om de hoek was niet mogelijk, dat
lukte pas een aardig eindje uit de buurt. nog de oorspronkelijke prijs van slechts
Een beetje met de schrik in mijn lijf en ƒ22,50! Het boek bevat een hoofdstuk
over penningkunst (met 25 afbeelvol zelfverwijt vanwege mijn vreemde
dingen). Hoewel de toenmalige conserverkeerscapriolen, zag ik bij de etalage
van de boekwinkel aangekomen dat het vator van het KPK Nic. Zon destijds in
boek niets met penningen of numisma- de rubriek 'publicaties' in De
Geuzenpenning (6"= jrg. nr I; jan. 1956)
tiek te maken had... Dat had ik toch
wel kunnen verwachten! Het bleek een niet ten onrechte weinig goede
woorden voor de inhoud van het
flink formaat kookboek te zijn met op
betreffende hoofdstuk over had, was de stofomslag de afbeelding van een
taart of iets dergelijks. Mijn interesse of en is - het boek voor mij een aanwinst
bij de schaarse publicaties over
verzamelwoede leek mij ook toen al
penningkunst.
een oor te hebben aangenaaid. Dat wil
zeggen bijna. Ik ging toch maar even
Aardige voorvallen houden de intebinnenkijken. Ik was toch gestopt en er resse spannend.
stonden ook wat boeken over kunst
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Knopen met een numismatisch thema
Meestal verschijnen in De Beeldenaar
artikelen over munten en penningen.
Een enkele keer is aandacht besteed
aan (gebruiks)voorwerpen met een
numismatisch thema. Zo is een artikel
verschenen over kleipijpen met numismatisch interessante hiel- en ketelmerken. Ook zijn gebruiksvoorwerpen en
sieraden besproken gemaakt van muntstukken . Nu bezit ik reeds enige tijd
twee knopen die interessant zijn
vanwege hun numismatisch karakter.
Het betreft hier geen muntstukken die
tot knoop zijn omgevormd, maar knopen die men het uiterlijk van een
muntstuk heeft gegeven.
De beide knopen in mijn bezit zijn
vondst exemplaren. Het exemplaar met
de aft)eelding van een leeuwendaalder
is misschien wel de meest interessante
omdat het hier een aft)eelding van een
Nederlandse munt betreft. Waar deze
knoop is gevonden is helaas niet meer
bekend. Hij is door mij gekocht op een
verzamelmarkt en zat in de 'rommelbak' van een detector-amateur. De
knoop is hol en lijkt gemaakt van
messing. Dikte 3,50 mm en een diameter van 21 mm. Aan de achterzijde
is een oog aanwezig.
De knoop heeft de afbeelding van
een leeuwendaalder compleet met tekst
en jaartal (1589). Men heeft voor de
aftieelding niet de zijde met de leeuw
gekozen, maar de zijde met de staande
man met wapenschild van Holland en
het omschrift: >*MO^NO*ARG* 15-89
'^ORDIN^HOL. (nieuwe zilveren munt
van de provincie Holland). Men heeft
hier dus getracht een Hollandse
leeuwendaalder af te beelden, geslagen
in 1589. In dit jaar werd de slag van
leeuwendaalders door de Staten-Gene-

raal goedgekeurd. Of de knoop ook
werkelijk uit de late zestiende eeuw
stamt is moeilijk te zeggen. Het kan
zijn dat hij in de zeventiende eeuw is
gemaakt of later. Een expert op het
gebied van antieke knopen zou
misschien aan de hand van de bevestiging van het oog uitsluitsel kunnen
geven over de datering. Welke
personen dergelijke knopen gedragen
hebben aan hun kleding is nog moeilijker te achterhalen. Mogelijk heeft de
knoop een militaire achtergrond. Het is
verleidelijk te denken aan gebruik door
personen die op enigerlei wijze betrokken waren bij het munthuis. Bewijs
voor één van beide gebruiksdoelen is er
echter niet.
De tweede knoop is gevonden te
Egmond aan den Hoef en heeft de
afbeelding van een OostenrijksHongaars muntstuk. Het betreft hier
niet een tot knoop omgevormd geldstuk
zoals ik aanvankelijk dacht. De achter-
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knoop met leeawcndaaUer Holland IS89

knoop met V4 gulden
Oostenrijk-Hmigarije
ISS9

staat het jaartal 1859 en de titel LOMB
van Lombardije. Hoewel OostenrijkHongarije in datzelfde jaar Lombardije
kwijtraakte, is men op munten van later
datum deze afkorting blijven gebruiken.
De keerzijde van een originele kwart
gulden toonde het borstbeeld van Frans
Jozef I, keizer van Oostenrijk-Hongarije (1848-1916). Het is zeer aannemelijk dat deze knoop uit de tweede helft
van de negentiende eeuw dateert. Het
gebruiksdoel was mogelijk voor een
zijde is glad en nog compleet met oog.
miUtair of een dienstuniform.
De knoop is massief en gemaakt van
een zeer onedel soort metaal. WaarNaar mijn weten komen knopen met
schijnlijk een lood/tin legering overafbeeldingen van muntstukken niet veel
trokken met een ander metaal. Op dit
voor. Mij zijn wel verschillende voorandere metaal is de afbeelding aanbeelden bekend van tot knoop omgegebracht. De knoop heeft corrosie
werkte muntstukken. Zo ken ik duiten
waardoor het onedele metaal van de
met twee gaten, zodat zij op een
knoop hier en daar door de toplaag
kledingstuk konden worden genaaid.
breekt. Dikte 2 mm en een diameter
Bekender zijn de zilveren dubbeltjes en
van 19,5 mm.
kwartjes van koningin Wilhelmina die
tijdens of na de laatste wereldoorlog
De knoop heeft de afbeelding van
massaal zijn omgewerkt tot gebruikseen tweekoppige adelaar met daar
voorwerpen waaronder manchetonder een waardeaanduiding: V^ FL.
Het omschrift luid: GALLODILL REX A.A knopen. Mogelijk zijn bij verzamelaars
meer knopen aanwezig of bekend met
1859 HVNG.BOH.LOMB.... (na LOMB is
een numismatisch karakter. Ik hoop dat
de tekst onleesbaar). Het betreft hier
dit artikel hen stimuleert om daarover
een knoop met de afbeelding van een
te publiceren.
Oostenrijks-Hongaarse zilveren munt
van V^ gulden (25 kreuzer). In de tekst

Op elk gewenst moment in onze voorraad penningen kijken?
Dat kan op: www.mevius.nl
Keuze uit zo'n duizend stuks vanaf de 16'= eeuw tot de 20*^ eeuw.
Ook numismatische literatuur kunt u op onze website vinden.

Mevius Numisbooks International B.V.
Oosteinde 97, 7671 AT Vriezenveen
Tel. 0546 561 322 - Fax 0546 561 352 - Email: info@mevius.nl
Bezoek alleen op afspraak.
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De anekdote
De catalogus van een FIDEM congres
bekijk ik met in het achterhoofd de
vraag: 'Welke penning vind ik zo mooi
dat ik de maker zal aanschrijven om de
penning bij hem/haar te bestellen?' Zo
schrijf ik na elke FiDEM-catalogus enige
brieven. Veel kunstenaars beantwoorden
die brieven helemaal niet. Als verzamelaar ben ik dan kennelijk niet interessant genoeg. Zo eenvoudig als het is
om een boek in een boekhandel te
bestellen, zo moeilijk is het aan een
penning te komen. Welke penninghandelaar is bereid die dienst te verlenen? Ik zou het graag vernemen.
Maar ter zake. Deze anekdote gaat
over een kunstenaar die mijn brief wel
beantwoordde. In de FiDEM-catalogus
van 1990 waarin de tentoonstelling in
Helsinki wordt beschreven, trof mij op
bladzijde 88 in het hoofdstuk
'Democratie Republic Germany' de
penning 'Fritz Schulz 1909, Strauseberger Platz 2, 1017 Berlijn, Gottfried
Wilhelm Leibnitz* 1985, AE, cast.' Ik
heb Fritz Schulz geschreven. Hij belde
mij op kantoor op: een oud-Duitse
stem - deze penning kon hij mij niet
verkopen, maar hij had nog tal van
andere penningen gemaakt; wilde ik
daaruit niet een keuze maken? Uit
beleefdheid zei ik niet direct nee, maar
Fritz Schulz begreep dat ik die Leibnitz
wilde hebben. Nu, dat kon onmogelijk.
Uitleggen waarom deed hij niet. 'Het
gaat dus niet door', zo dacht ik. Helaas
niet gelukt, weer niet.

'AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER

JAAP GROEN

DDR'. Ik begreep het. In 1990
bestond die academie natuurlijk nog en
kon Schulz mij de penning, die kennelijk als een soort prijspenning voor die
academie was gemaakt, onmogelijk
verkopen. Maar in 1992 was de academie van nul en gener waarde geworden
en kon hij mij de penning ten verkoop
aanbieden. Hij schreef mij dat ik de
prijs maar zelf moest bepalen. Hij had

In mei 1992 ontving ik een doos
met een brief van Fritz Schulz en de
portretpenning van Leibnitz. De penning lag op een fraai leren 'fond'. Ik
pakte Leibnitz op en nam hem in de
hand. Ik draaide de penning om en las

Fritz Schulz, Gottfried
Wilhelm Leïtmitz,
1985. Brom
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Gottfried Wilhelm Leibnitz
hij een grote naam opgebouwd en was
Gottfried Wilhelm Leibnitz werd
als zodanig een sieraad aan het hof
geboren te Leipzig op 1 juh 1646 en
overleed in 1716. Op 15-jarige leeftijd van de keurvorst. De dochter van de
keurvorstin was getrouwd met de
werd hij al toegelaten tot de universiteit in Leipzig. Hij studeerde er achter- keurvorst van Brandenburg en toen hij
de Berlijnse Academie van Weteneenvolgens rechten, filosofie en
schappen oprichtte, werd Leibnitz de
wiskunde en promoveerde in al deze
eerste president. Het toeval wil dat
vakken. In 1671 publiceerde hij zijn
bekende filosofische werk in het Latijn een van mijn voorouders in diezelfde
tijd ook verbonden was aan het hof
Hypothesis physica nova. Hij bezocht
van de Keurvorst van Hannover. Zijn
filosofen zoals Christiaan Huygens
naam was Ernst August Samuel Loch(in Parijs), maar ook De Spinoza die
mann von Königsfeldt en hij had na
hij in Den Haag ontmoette. Hij vond
een miHtaire carrière een nette
een rekenmachine uit en in 1686
rustigere baan gevonden als Oberhofschreef hij zijn filosofisch systeem
fourier van de keurvorst van
op onder de titel Discours de la
Hannover. Deze beide heren vonden
Métaphysique. Ondertussen verdiende
hij zijn brood aan het hof van de keur- allebei hun werk aan dit hof. Het is
een aardige gedachte dat ze elkaar daar
vorst van Hannover, de hertog van
wellicht zijn tegengekomen.
Brunswijk-Lünenburg, waar hij de
bibhotheek beheerde. Inmiddels had

daarin geen ervaring. Ik trad in overleg
met het Koninklijk Penningkabinet en
de prijs die zij voorstelden, heb ik
betaald. Ik zond het in contanten aan
Fritz Schulz in Berlijn; een week later
belde hij mij op. Het geld was aangekomen. Hij bedankte mij en zei dat het

de eerste keer was dat hij - een
communist van het eerste uur - iets
aan een kapitalist - dat was ik verdiende.
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'Dat zijn duiten...

Al langer dan een halve eeuw verzamel
ik munten. Aanvankelijk - ik was een
jaar of twaalf oud toen ik er mee begon
- maakte het mij niets uit van welke
landen of streken de munten kwamen
en op kwaliteit lette ik helemaal niet.
'Hoe meer, hoe hever' was mijn verzamelmotto. Later liet ik het kopen van
buitenlandse munten achterwege en
beperkte ik mij uitsluitend tot Nederlandse munten en munten van onze
overzeese rijksdelen. Naar munten uit
de tijd van de Republiek en daarvóór
zocht ik niet, want dat lag - naar mijn
mening - ver buiten het bereik van
mijn financiële middelen.
Daarin kwam verandering toen ik op
een dag in de etalage van een pas geopend winkeltje in tweedehands boeken
en curiosa in de Geerstraat in Kampen
een groot aantal koperen munten zag
liggen, die voor drie kwartjes per stuk
geprijsd waren. Ik ging naar binnen en
vroeg aan de handelaar wat het waren.
'Dat zijn duiten' zei de man. Daar had
ik zo mijn twijfels over, want bij betere
beschouwing zag ik er helemaal geen
waardeaanduiding opstaan. Er stonden
alleen provincienamen op: 'Hollandia',
'Zeelandia', 'Utrecht', 'Overijssel'. De
verkoper overtuigde mij er echter van
dat het echte munten waren die in de
zeventiende en achttiende eeuw betaalmiddel waren. Ik kocht er een stuk of
tien, waarmee meteen mijn zakgeld
voor veertien dagen op was.

duiten en oordjes en over het andere
KEES SCHILDER
geld van vroeger.
Vanaf die tijd verzamelde ik in hoofdzaak kopergeld uit de tijd van de Republiek. Eerst wilde ik graag van elke
provincie of stad waar kopergeld geslagen was een exemplaar hebben, later
probeerde ik ook alle jaartallen bijeen
te krijgen. Dat is bij lange na niet
gelukt. In mijn verzameling ontbreken
koperen munten van Culemborg, Zaltbommel, Nijmegen en Gorinchem en
van vele typen van andere steden en
provincies heb ik lang niet alle jaartallen, om over varianten maar te zwijgen.
In de loop van vele jaren heb ik echter
toch wel een aardige verzameling opgebouwd.
Van Anholt heb ik een zeer fraaie
duit waar ik op een eerlijke maar wel
enigszins listige manier aangekomen
ben. In de jaren zeventig zocht ik op
een beurs in Deventer in een bak met
Hollandse duiten (uitzoeken voor drie
gulden per stuk) naar ontbrekende jaartallen, toen ik opeens een duit van
Anholt in de vingers had. Omdat ik
bang was dat de handelaar de munt
nader zou bekijken als ik zou zeggen
'deze wil ik graag hebben', zocht ik er
een aantal Hollandse duiten bij. Ik
legde de munten op mijn hand met de
leeuwen naar boven en zei: 'ik heb deze
uitgezocht'. 'Prachtig,' zei de verkoper,
'dat is dan 18 gulden'. Zo ben ik voor
weinig geld aan een mooie duit gekomen. DUH, Anholt, koper

Catalogi van koperen munten, zoals
die van Mevius en de Zonnebloem,
waren er nog niet, maar van oudere
muntenverzamelaars hoorde ik over de
boeken van Verkade en Van der Chijs.
Die boeken kreeg ik te pakken en zo
maakte ik kennis met de literatuur over
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Een van mijn andere mooie duiten is
er een van Overijssel uit 1702 met een
fraaie klop van Zwolle. Een postzegelhandelaar in Arnhem, die zich kort
tevoren ook in de muntenhandel had
gestort, bood mij die duit in 1971 aan
voor 20 gulden. Zonder mij ook maar
even te bedenken ging ik op zijn
aanbod in. Toen ik een maand later
weer in zijn winkel kwam, wilde hij die
duit terugkopen voor 50 gulden. Hij
had intussen enige informatie ingewonnen en was tot de conclusie gekomen
dat deze duit schaars was. Ik ben niet
op zijn aanbod ingegaan.

Het is wat mijn aanwinsten betreft niet
altijd zo gegaan, want in 1973 kocht ik
bij een bank in Zwolle een prachtige
Zwolse duit uit 1598 voor het toen
forse bedrag van 150 gulden. Toen ik
die duit in de vitrine zag liggen, was ik
direct verkocht; ik had al wel tien duiten van Zwolle, maar zo'n mooie als
deze had ik nog nooit gezien.
Het fanatisme uit mijn jonge jaren is
voorbij. Ik koop nog maar heel zelden
een munt, maar ik kan nog wel met
veel plezier terugdenken aan de tijd dat
ik allerlei beurzen afliep om te zoeken
naar aanvullingen voor mijn kopergeldverzameling.

Duit met klop, Zwolle,
koper

Duit, Zti'olle, koper
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Een herinnering bewaren
De Steenwijker bevrijdingspenning van 1945
In april van dit jaar nam ik als
accountmanager afscheid van mijn
werkkring in Steenwijk. In die functie
heb ik vele jaren een vaak plezierig
contact gehad met een groot aantal
Steenwijkers. Met het oog op mijn
vertrek was er voor een aantal relaties
een informele borrel georganiseerd.
Tot mijn grote genoegen was er onder
de gasten een bejaarde dame die ik al
jaren kende. Zij wist van mijn belangstelling voor de geschiedenis van
Steenwijk en bood mij een etui aan
met daarin een exemplaar van de zilveren penning, die ter gelegenheid van
de bevrijding van Steenwijk in 1945
was geslagen. De dame in kwestie
deelde bij de overhandiging mede, dat
zij nu bijna 56 jaar op de penning had
gepast en het daarom tijd vond dat
iemand anders dat maar eens van haar
overnam. Ze had gedacht, dat ik wel
een goede kandidaat zou zijn en ging
er daarbij van uit, dat ik nu ook
tenminste 56 jaar lang op de penning
zou passen! U zult begrijpen, dat ik
het gebaar en de daarmee samenhangende woorden zeer gewaardeerd heb.

Ten Kate zag in mei 1945 kennelijk
commerciële kansen om bij de Koninklijke Begeer te Voorschoten een
penning te laten slaan ter gelegenheid
van de bevrijding van Steenwijk door
de Canadezen op 12 april 1945.
Blijkens het boek: Penningen geslagen of
gegoten in de jaren 1935 - 1960, deel V
van Koninklijke Begeer Ateliers voor
Edelsmeed- en Penningkunst te Voorschoten was J. Ph. van Zegveld de
modelleur. Naast 10 exemplaren in
brons en 190 in zink/oorlogsmetaal (?)
werden er 49 exemplaren in zilver en

Het was voor mij aanleiding om me
eens te verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van de penning. Daarbij kreeg ik
hulp van Wim Spitzen uit Gilze, die als
oud-Steenwijker alles verzamelt wat ook
maar iets met Steenwijk te maken heeft.
In het tijdschrift Historische Mededelingen
van de Historische Vereniging
Steenwijk e.o. publiceerde hij al over de
penning. Bovendien zond hij mij
kopieën van krantenartikelen uit 1945,
waarin sprake is van het initiatief dat tot
het ontstaan van de penning zou leiden.
De ontstaansgeschiedenis is in wezen
vrij simpel. De plaatselijke antiquair

JAN SCHIPPER

J. Ph. van Zegveld,
Steenivijk bevrijd,
1945, zilviT
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E. ten Kate Jzn. - Markt 48
AWTÏQAIR . J P W E l l E R
Het ontwerp voor de

Penning „Ontzet van Steenwifk"
is gereed. HQ zal er als volgt uit konen te zien. Voordjden:
Een afbeeldiiu: van de Groote Kerk en toren. Omschril'l: Dit Is
de dag dien de Heere gemaakt heeft Ps. 118 : 24 Keon^fde:
SteenwQk ontzet door de Canadeezen. Donderdag 12 AprUlBiS,
Op het randschrift van de zilveren penning: „Steenwp dat is
een oord, dat m(jn hart bekoort,"
De penning zal worden geslagen ter grootte van 60 nM, In
250 genummerde exemplaren. De pr^js zal vermeede^k f SÉL—
voor een ex. in zilver en f 7.60 voor een ex. in get>ron<d metaal ztti.
De inteekening is vanaf heden opengestelöL U doet verstandif
dadeiyk te bestellen, aangezien te verwachten is dat 4it be*
perkte aantal spoedig is uitverkocht

JANJAAP LUIJT

1 exemplaar in verguld zilver geslagen.
De totale oplage kwam dus uit op
250 stuks. Aan de voorzijde is de Grote
Kerk van Steenwijk afgebeeld, met als
randschrift Ps. 118:24: 'DIT IS DE DAG
DIEN DE HEERE GEMAAKT HEEFT'. De
keerzijde draagt de tekst: 'STEENWIJK
ontzet door de CANADEEZEN donderdag
12 april 1945'. H e t randschrift bij de
zilveren exemplaren luidt: 'STEENWIJK
DAT IS EEN OORD DAT MIJN HART
BEKOORT'. Voor mij heeft dit randschrift na 56 jaar nog steeds niets aan
actualiteit verloren en is de penning
in meer opzichten een herinneringspenning.

In memoriam
B o b van Dijk (1930 - 2001)
Tijdens een fietsvakantie in Frankrijk
is Bob van Dijk onverwacht overleden.
Sommige mensen dragen een sterretje
achter hun naam. H e t zijn mensen
waar je iets mee hebt, zonder precies
te kunnen zeggen wat het is. Voor mij
was Bob van Dijk zo iemand.
Regelmatig kwam ik hem tegen in het
Nederlands Muntmuseum, waar hij als
vrijwilliger de bibliotheek indiceerde
en op orde hield. In de numismatische
wereld hield hij er ook andere
bezigheden op na. Bob was actief lid
van de numismatische kring D e n
Haag, van de Internationale Banknote
Society en als penningmeester bij De
Beeldenaar. Hij zorgde voor de
boekhouding, maar ook regelde hij om
de twee maanden de verzendlijst van
het tijdschrift. Vaak had de drukker de
lijst eerder dan de kopij. En als Bob en

ik elkaar ontmoetten, waar hadden we
het dan zoal over? N i e t over munten
of penningen, noch over bankbiljetten.
Bobs specifieke verzamelterrein. We
hadden het zelfs niet over De
Beeldenaar. N e e , de gesprekken gingen
over zijn 'vakanties'. Over een reis
naar China, de fietstocht naar Santiago
de Compostella of de ellenlange
trappen in Petra.
M e t Bob klikte het gewoon. W e
zullen hem missen.
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Grenzen (leren) verleggen
Enerzijds komt het door mijn eigen fascinatie en verzamelwoede voor de penningkunst, anderzijds zijn het de vele
edelsmeden die zich in de loop der
jaren met het vormgeven van penningen
hebben beziggehouden, dat ik het
belangrijk vind om de studenten van de
Vakschool in Schoonhoven in hun specialisatiejaar kennis te laten maken met
het fenomeen penning.
In de loop van dat jaar wordt aan de
hand van het leerplan aangekondigd dat
de volgende opdracht het ontwerpen
van een penning is. Telkens volgt
dezelfde reactie: 'Hè get, een penning,
dat is balen! Heb je niets anders?' 'Nee,
ik heb niets anders', is mijn antwoord.
De eerste stap in het proces van de
opdracht is een lezing over de historische achtergrond van de penning, vaak
verzorgd door een gast. Werken van
onder andere Elizabeth Varga, Geer
Steyn, Marianne Letterie, Charlotte van
Pallandt, Ger Zijlstra, Fons Bemmelmans,
Eric Claus en Christien Nijland worden
aan de studenten getoond. Daarbij
komen de twee hoofdlijnen van productie aan de orde, namelijk slagpenningen
en gietpenningen. Nog steeds is de reactie van de studenten wat aan de lauwe
kant, maar er zit al wat meer enthousiasme in. Dit speelt zich allemaal af
voordat de daadwerkelijke inleiding tot
de opdracht plaatsvindt.
Bij de tweede stap wordt er in een
workshopachtige vorm gebrainstormd
over wat precies een penning is. Met
elkaar stellen we als het ware een programma van eisen samen, dat er dan
vaak als volgt uitziet:
Wat is een penning precies?
- een hebbedingetje
- een penning dient handzaam te zijn

-

meestal rond
laag reliëf
voor- en keerzijde
meestal ruimte voor een tekst
heeft een thema
een herdenking of gebeurtenis
figuratief, gestileerd, geabstraheerd,
of abstract
- gevoelsmatige of rationele benadering
Ook nu nog is de stemming ten
aanzien van de opdracht gereserveerd.
Keuzes
In de volgende stap worden recentere
ontwikkelingen in de penningkunst
tentoongesteld met werk van onder
andere Niko de Wit, Barbara Kletter,
Willem Noyons, Onno Boekhoudt,
Lijsbeth leding van Berkhoudt, Bruno
Ninaber van Eyben en Lina
Hodoroaba. Na de uitleg over hun
werkwijzen zijn de reacties totaal
omgeslagen en is het enthousiasme niet
meer te stuiten. Dat er mogelijkheden
ten aanzien van materiaal en
vormgeving zijn die afwijken van de
traditionele benadering schept
ongekende mogelijkheden. Nieuwe
materialen en technologieën passeren
de revue in een aantal lessen technologie en vormgeving.
Nu pas volgt er een uitleg over de
opdracht met eventueel een thema. Dit
jaar was de opdracht: 'Drie-eenheid en
Communicatie'. Een opdracht in
samenwerking met de Vakschool in
Schoonhoven, het Goud-, Zilver- en
Klokkenmuseum en de Rabobank.
ledere student maakt nu aan de hand
van zijn of haar onderzoek een
programma van eisen waaraan de persoonlijke penning moet voldoen. Dit
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worden de uitgangspunten om te
komen tot een basisidee, zonder dat er
in deze fase sprake hoeft te zijn van een
vorm. Vaak zijn de ontwerpen in het
begin wat traditioneler, maar tijdens
het ontwerpproces zie je dat stapje voor
stapje de grensgebieden worden onderzocht. Een spannende fase. Veel
gestelde vragen in dit stadium zijn:
'Blijft de penning rond?', 'Wordt de
vormgeving ruimtelijk of laag reliëf?',
'Wat is handzaam?', 'Wordt de
vormgeving figuratief?', en 'Werk ik
met symboliek?'
De bruikbare materialen zoals aluminium, titanium, roestvrij staal, glas, tin
en lood worden onderzocht, maar ook
de beschikbare technieken, zoals frezen,
draaien, galvano plastiek, laserlassen en
-snijden en waterstraalsnijden. Computergerelateerde hulpmiddelen zoals
tekenen met de computer of uitvoeren
met behulp van 3D-Plotting en FDM
(Fusion Deposit Modeling) kunnen
worden gebruikt.
Vol ijver wordt er geschetst, geëxperimenteerd en geprobeerd. Telkens
bespreek ik met de studenten hun vorderingen. In deze fase stimuleer ik de
student om de grenzen van het toelaatbare op te zoeken en zichzelf telkens af

te vragen waarom een bepaalde keuze
wordt gemaakt. Het is belangrijk tevens
terug te koppelen naar het eerder vastgestelde programma van eisen. Als na
deze experimenteerfase uiteindelijk een
keus is gemaakt voor materiaal en
vormgeving, en aan de uitvoering
wordt begonnen, zie je langzamerhand
kleine kunstwerkjes uitkristalliseren.
De eindresultaten liegen er niet om
en een aantal van de penningen heeft
zijn weg gevonden naar particuliere en
museumcollecties. Ook zijn er tentoongesteld geweest op de FIDEM conferenties in Den Haag en Weimar.
De benaderingswijze om de grenzen
te onderzoeken, heeft niet de intentie
om de traditionele vormgeving van
penningen te ontkennen. Ze dient
de student bewust te maken van de
mogelijkheden om tot een eindresultaat
te komen. Om als het ware een uitbreiding te zijn van vormgevingsmogelijkheden waar later uit geput kan
worden en om de grenzen te verleggen.
Dit artikel is geïllustreerd met voorbeelden uit het jaar 1999 met als
thema: 'Beïnvloeding'. De bijgaande
teksten zijn van de ontwerpsters.

Danielle Winter, Steekpenning, 1999. Zilver 92S/10Ü0, goud )SS/1000, SO x 30 mm.
'Als Je over bet thema beïnvloeding spreekt en je hraigt dat in verband Vlet de penning, ligt de woordspeling 'steekpenning' voor
de hand. Door steekpenningen zijn al heel wat mensen beïnvloed.'
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Kim- van der Mast, Stemming en ruimte, 1999. Geanodiseerd aluminium, 50 mm.
'Het thema beïnvloeding heb ik gezien als de beïnvloeding van de ruimte om je heefiy maar ook de beïnvloeding van je
stemming. De schijven zijn draaibaar, dus de vorm is te beïnvloeden. Het reliëf is door de draaiing te veranderen.''

Renate Riskes, Toegang tot eeji nieuw beeld, 1999. Zilver 925/1000, hout, staal. 10 mm.
'Bij ?nijn ontirerp moet gedacht worden aan de beïnvloeding van de vo7-?tt door het draaien van de sa?nevgestelde delen.
Het ?nidden van de pennitig wordt geaccentueerd door de geometrie van de kegel en de cilinder,
zij zijn de spil waar alles om draait. De toegang tot een nieuw beeld.'
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Verenigingsnieuws
VERENIGING VOOR
PENNINGKUNST
Jaarpenning 2001
De jaarpenning Spinoza door Eric
Claus is in augustus 2001 toegezonden
aan de leden die de contributie 2001
hadden betaald.

Tentoonstelling 75 jaar
Vereniging voor Penningkunst
De tentoonstelling is van begin oktober
2001 tot begin januari 2002 te zien in
de Openbare Bibliotheek,
Oude Boteringenstraat 18, Groningen,
tel. 050-3683683.

Handzame sculptuur
Het boek Handzame sculptuu?: De
Inschrijfipenning 2001
De oplage van de inschrijfpenning Nie geschiedenis van de Vereniging voor
erblickst du mich da TOO ich dich sehe door Penningkiinst door Louk Tiianus is verTed Noten bedraagt 145 exemplaren. De krijgbaar in de Openbare Bibliotheek te
Groningen (tijdens de tentoonstelling)
penning is in bewerking.
of via de boekhandel.
Inschrijfipenning 2002
Uitgeverij Waanders te Zwolle
Christl Seth-Höfner heeft haar
(ISBN 90 400 9265 6) ƒ 69,50
ontwerp aan het bestuur getoond. Zij
heeft een tweezijdige penning ontworNieuw web-site en e-mail adres
pen met als thema 'Landschap'. De
U kunt onze web-site bezoeken op het
penning wordt in 2002 in De Beeldenaar nieuwe adres: www.penningkunst.nl
afgebeeld, waarna inschrijving mogelijk Het nieuwe e-mail adres luidt:
zal zijn.
info@penningkunst.nl

Adressen verenigingen
KONINKLIJK NEDERLANDS G E N O O T S C R \ P
VOOR M U N T - E N PENNlNCiKL'NDE

E.T.E. Cretier, secretaris
p/a De Nederlandsche Bank nv
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
tel. 020-5242274, fax 0481-350881
e-mail: genootschap@hetnet.nl
Postbank 31187 Ln.v. Genootschap,
Amsterdam
NIEUWSBRIEF VOOR DE NUMISMATISCHE
KRINGEN

Redactie/secretariaat:
Gruttostraat 3
3154 CB Maassluis
tel. 010-5914709

VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Informatie over lidmaatschap, adreswijzigingen, en opzeggingen:
M. Kemper-Koel
Hennan de Ruijterweg 2
4254 EG Sleeuwijk
tel. 0183-307236, fax 0183-307356
e-mail: inff)®penningkunst.nl
http://www.penningkunst.nl
Postbank 96820 t.n.v. Vereniging voor
Penningkunst
Bestellingen van penningen:
A.M.W. Slager-Dijkstra
Voorstraat 13C
4033 AB Lienden
tel. 0344-601653
e-mail: slager®uwnet.nl
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Tentoonstellingen

BEELDEN VAN FORMAAT
De tentoonstelling ter gelegenheid van
75 jaar Vereniging voor Penningkunst laat
thematisch de uitgaven van de Vereniging
zien. Alle 137 uitgiftes van de Vereniging
voor Penningkunst worden met voor- en
keerzijde getoond, tesamen met een
ruime selectie van (klein)sculptuur van
beeldhouwers die een belangrijk aandeel
hebben gehad in de ontwikkeling van de
penningkunst in de afgelopen 75 jaar.
Tot begin januari 2002 te zien in de
Openbare Bibliotheek, Oude Boteringenstraat 18, Groningen, (050-3683683).
MUNTSLAG T E N TIJDE VAN
KONINGIN BEATRIX
Deze tentoonstelling is de laatste in
een reeks 'Een nieuwe vorst, een
nieuwe munt'. De expositie geeft
inzicht in de muntgeschiedenis tijdens
de regeerperiode van koningin Beatrix
(1980-heden). De tentoonstelling biedt
een overzicht van alle munten van
Beatrix, aangevuld met ontwerpschetsen, modellen en stempels.
Vanaf medio december 2001 in het
Nederlands Muntmuseum, Leidseweg 90
te Utrecht (030-2910410); geopend
ma.-vr. 10-16 uur.
INGEZONDEN EN BEKROOND
Onder de penningen die als prijs werden
uitgereikt, nemen tentoonstellingspenningen een speciale plaats in. Vooral nijverheids- en wereldtentoonstellingen waren
opgezet als een competitie waarvoor men
zich moest inschrijven. Een jury bekroonde per onderdeel de beste inzendingen en reikte gouden, zilveren en
bronzen penningen uit. De reputatie die
men met een behaalde medaille verwierf,
was een garantie voor het succes van het

tentoongestelde product. Op den duur
werden deze medailles dan ook gebruikt
om reclame mee te maken. Nog steeds
staan deze vooral in de negentiende
eeuw gewonnen penningen op tal van
producten afgebeeld.
Tot en met 9 december 2001 in
Teylers Museum, Spaarne 16 te Haarlem
(023-5319010); geopend di.-za. 10-17 uur,
zo. 12-17 uur.
HULDE AAN DE GULDEN
In januari 2002 wordt de gulden vervangen door de euro. Vooruitlopend op
deze ingrijpende gebeurtenis vindt in de
Kunsthal Rotterdam de tentoonstelling
'Hulde aan de gulden' plaats. De tentoonstelling toont boeiende geschiedenis,
schoonheid en diversiteit van de gulden.
Nederlandse bankbiljetten en muntgeld
zijn stevig geworteld in een lange en
hoogstaande ontwerp traditie. Ondanks
alle beperkingen waar papiergeld en
munten veiligheidshalve aan moeten
voldoen getuigen de resultaten van een
typische Nederlandse esthetiek. Dit
wordt zichtbaar door de presentatie van
ruim honderd originelen ontwerptekeningen van biljetten en munten. Daarbij
is werk van vooraanstaande kunstenaars,
zoals CA. Lion Cachet, Pyke Koch,
Leo Gestel en M.C. Escher, en van de
ontwerpers van het papiergeld dat nog
in de omloop is: R.D.E. Oxenaar en
J. Drupsteen. De meeste ontwerpen zijn
nooit eerder tetoongesteld. Tegelijk
wordt de opvolger verwelkomd en is de
Kunsthal Rotterdam de eerste locatie
waar het publiek de nieuwe originele
eurobankbiljetten én -munten in werkelijkheid kan aanschouwen.
Tot en met 6 januari 2002 in de
Kunsthal, Rotterdam.
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Register jaargang 25 (2001)

Samenstelling

LOEK BOEZELijN

BERT VAN BEEK

Nieuwe koers, nieuwe penning. Nieuws van de

met dank aan

JANJAAP LUIJT

^

^

Stichting Nederlandse Penningkabinetten
Hoe kom je tot publiceren?

207
251

P.A.M. BELIEN

Handel en wandel van de Nederlanders in Japan
in de zeventiende en achttiende eeuw.
II. Het Japanse geldsysteem
III. Japanse monetaire politiek en de v o c

28
66

JOS BEXDERS

De muntslag van Maria van Brabant

99

L.M.J. BOEGHELM

Japans bezoek aan 's Rijks Munt in 1862
Hoog bezoek bij 's Rijks Munt. Visite brengt steeds vreugde aan...
De geldsanering in 1945
Schetstekeningen van J.C. Wienecke uit 1941
Een zilveren munt van Zuid-Sumatra in 1949?
Valse gelaagde guldens
Valse kwartjes met het jaartal 1945

80
126
161
176
178
215
223

CHRIS VAN DRAANEN

De kantelmunt

254

P. EIJKHOUT

Een onbekende Nijmeegse muntsoort

13 3

JAAP GROEN

De anekdote

275

STEFAN GROPP

Tussen Brussel en het Duitse Rijk,
De stedelijke muntslag van Deventer en Nijmegen

154

F.J. HAFFMANS

Het insigne voor de Vereeniging voor Penningkunst
van Erich Wichman

59

LOUIS HANKART

Grenzen (leren) verleggen

281

ARIE VAN HERVVIJNEN

Een onbekende munt van de heerlijkheid Anholt
Rectificatie

90
179

MAJA HOUTMAN

'Penningen maken je heel hebzuchtig'. Interview met Joop de Vries

259

GERARD JASPERS

De duit van 1702 in een contemporain paskwil

165

GREET KEMPER

Jaarverslag van de Vereniging voor Penningkunst over 2000
Jubileumfeest Vereniging voor Penningkunst
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92
37

De VPK in Delft. De 76ste Algemene ledenvergadering
en de Buitengewone algemene ledenvergadering

233

K.F. KERREBIJN

Zilveren halve manen

173

HANS DE KONING

Aantekeningen bij Soudijns persoonlijke 'Jubileumnotities'
Nogmaals Handzame sculptuur
Penningkunst in zilverstad Schoonhoven
Afbeeldingen op de omslag
'De ezel bijna een oor aangenaaid?'

20
72
151
247
271

ERIK VAN LOON

'Kennis over munten vind ik belangrijk'

262

JANJAAP LUIJT

Redactioneel
2, 50, 98, 146, 194 , 2 4 2
62
'Pecunia non olet'
64
Willem Noyons maakt moderne rekenpenning
'Voor het plezier in het werk'. Guus Hellegers krijgt Saltus Award
114
Penningkunst in Schoonhoven. Project 2001
210
Een Amsterdamse roofdruk, een grafsteen en een biechtstoel.
Dekesel op zoek naar Foy-Vaillant
257
259
'Penningen maken je heel hebzuchtig'. Interview met Joop de Vries
Erfelijk belast?. Een gesprek met Wittop-Koning
261
Gekke vondst op een onverwachte plaats
269
280
In memoriam Bob van Dijk
KEES PANNEKEET

Knopen met een numismatisch thema

273

LUCY PIJTTERSEN

Een nieuwe hobby met een weemoedig tintje

263

GERARD PRONK

Hanen en leeuwen onder een dak. Enige beschouwingen over Galle
Maken merkwaardige instempelingen een grotere puzzel?

218
222

G.P. SANDERS

Het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Voorjaarsvergadering 2000. Het Koninklijk Genootschap
voor Munt- en Penningkunde in Deventer
Najaarsvergadering 2000. Het Koninklijk Genootschap
voor Munt- en Penningkunde in Bergen op Zoom

51
129
130

MARJAN SCHARLOO

Passie voor perfectie. De welkomstpenning door
Lijsbeth Teding van Berkhout
In memoriam Cees van Hengel

5
195

A.A.J. SCHEFFERS

In Memoriam Jan van Geelen
Schetstekeningen van J.C. Wienecke uit 1941

3
176

KEES SCHILDER

277

Dat zijn duiten...
JAN SCHIPPER

Een herinnering bewaren
KAREL SOUDIJN
Het FiDEM-congres te Weimar

279
15
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Een plak van anderhalf pond
Jaren tellen
Spreuken van Niel Steenbergen
Herinneringen aan W.F. van Eekelen
De typografie van de Roland Holst-penning

78
111
203
248
265

PIETER SWAKHOVEN

De Curagaose reaal van 1821

116

LOUK TILANUS

Nie erblickst du mich da, wo ich dich sehe.
Inschrijfpenning 2001 van Ted Noten

106

MAUREEN TRAPPENIERS

Gelegenheidspenning Noordbrabants Museum

123

HANS VAN DER VALK

De monetaire politiek van Ptolemaios Soter omstreeks 300 v. Chr.
Vervalsing, imitatie of onrechtmatig?

8
224

R(AF) VAN LAERE

Counterfeiting Ancient and Modern
De Goudschat van Heers. Een muntvondst in Belgisch Limburg

19
198

BOUKE V A N D E R X ' E E N

Een nieuw type duit voor Anholt

178

PIETER VAN DE \ ' I ' : L D E

Een schat met problemen

108

JOS VAN DER M N

Het ontstaan van De Beeldenaar

243

J.R. VOUTE

Vervalsing of imitatie? Een V, ruitergroot van circa 1350.
WERKGROEP C.T. UNIVERSITEIT UTREC:HT
Rietvelds Horemheb. De stijl van een lustrumpenning

133
147

JAN C. VAN DER \VIS

Het Utrechtse stadswapen bedekt en onbedekt
A
Aantekeningen bij Soudijns persoonlijke 'Jubileumnotities' HANS DE
Afbeeldingen op de omslag HANS DE KONING
Amsterdamse, Een - roofdruk, een grafsteen en een biechtstoel
JANJAAP LUIJT

212

KONING

20
247
257

Anekdote, De -JAAP GROEN

275

Anholt, Een onbekende munt van de heerlijkheid - ARIE VAN HERWlfNEN
met rectificatie
Anholt, Een nieuw type duit voor - BOUKE VAN DER VEEN

90
179
178

B
Bautz, Toky, in: Penningnieuws
Beeldenaar, Het ontstaan van De - JOS VAN DER VIN
Brouwer, Ruth, in: Penningnieuws

84
243
221

C
Claus, Eric, Verenigingspenning 2001
Clercq-Brinkgreve, Barbara de, in: Penningnieuws

268
181
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Counterfeiting Ancient and Modern R. VAN LAERE
Curaeaose, De - reaal van 1821 PIETER SWAKHOVEN
D
Deventer, Tussen Brussel en het Duitse Rijk,
De stedelijke muntslag van - en Nijmegen STEFAN GROPP
Drijvers-Schutte, A.J., in: Penningnieuws
Duit, De - van 1702 in een contemporain paskwil GERARD JASPERS
Duit, Een nieuw type - voor Anholt BOUKE VAN DER VEEN
Duiten, Dat zijn - ... KEES SCHILDER
E
Eburonenstaters. De goudschat van Heers, een muntvondst
in Belgisch Limburg RAF VAN LAERE
Erfelijk belast? Een gesprek met Wittop-Koning JANJAAP LUIJT
Ezel, De - bijna een oor aangenaaid? HANS DE KONING
F
FiDEM-congres te Weimar KAREL SOUDijN

19
116

154
88, 132

165
178
277

198
261
271

15

G
Galle, Hanen en leeuwen onder een dak. Enige beschouwingen over
- GERARD PRONK
Geelen, Jan van - (1935-2000), In Memoriam A.A.J. SCHEFFERS
Gekke vondst op een onverwachte plaats JANJAAP LUIJT
Geldsanering, De - in 1945 L.M.J. BOEGHELM
Gelegenheidspenning Noordbrabants Museum (door Christien Nijland)

218
3
269
161
123

MAUREEN TRAPPENIERS

Genootschap
Oproep aan de leden om deel te nemen aan een ontwerpwedstrijd
voor een penning
Verslag van de vergadering te Deventer op 27 mei 2000 G.P. SANDERS
Verslag van de vergadering te Bergen op Zoom op 23 september 2000
G.P. SANDERS
Goudschat, De - van Heers. Een muntvondst in Belgisch Limburg
RAF VAN LAERE
Grenzen (leren) verleggen LOUIS HANKART
Guldens, Valse gelaagde - L.M.J. BOEGHELM
H
Handel en wandel van de Nederlanders in Japan
in de zeventiende en achttiende eeuw.
IL Het Japanse geldsysteem P.A.M. BELIEN
III. Japanse monetaire politiek en de voc P.A.M, BELIEN
Handzame sculptuur, Nogmaals -. De geschiedenis van de
Vereniging voor Penningkunst HANS DE KONING
Hanen en leeuwen onder een dak. Enige beschouwingen over Galle
GERARD PRONK
Heilegers, Guus - krijgt Saltus Award. 'Voor het plezier in het werk'
JANJAAP LUIJT
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43
129
130
198
281
215

28
66
72
218
114

C-H

H e n g e l , Cees van - 1923-2001, In m e m o r i a m MARJAN SCHARLOO

195

Herinnering, Een - bewaren JAN SCHIPPER
Herinneringen aan W . E van Eekelen KAREL SOUDIJN
Hobby, Een nieuwe - met een weemoedig tintje LUCY PIJTTERSEN
H o e kom je tot publiceren? BERT VAN BEEK
H o o g bezoek bij 's Rijks M u n t (14 november 1923) L.M.J. BOEGHEIM

279
248
263
251
126

I
In memoriam
Jan van Geelen A.A.J. SCHEFFERS
Cees van Hengel 1923-2001 MARJAN SCHARLOO

3
195

Bob van Dijk JANJAAP LUIJT

280

Inschrijfpenning 2001 van de Vereniging voor Penningkunst
door Ted N o t e n LOUK TILANUS
Insigne, H e t - voor de Vereeniging voor Penningkunst van Erich Wichman
F.j. HAFFMANS

106
59

J
Jaarpenning 2001
Jaarverslag van de Vereniging voor Penningkunst over 2000 GREET KEMPER
Japan, Handel en wandel van de Nederlanders in - in de zeventiende en
achttiende eeuw.
II. H e t Japanse geldsysteem P.A.M. BELIEN
III. Japanse monetaire politiek en de VOC P.A.M. BELIEN
Japans bezoek aan 's Rijks M u n t in 1862 L.M.J. BOEGHEIM

H-M

268
92

28
66
80

Jaren tellen (over de vitaliteit van de Nederlandse penningkunst)
KAREL SOUDIJN
111
Jubileumfeest Vereniging voor Penningkunst
(te Eindhoven op 16 september 2000) GREET KEMPER
37
'Jubileumnotities', Aantekeningen bij Soudijns persoonlijke - HANS DE KONING 20
K
Kanselarij, H e t Museum van de - der Nederlandse Orden G.P. SANDERS
Kantelmunt, D e - CHRIS VAN DRAANEN
Kennis over munten vind ik belangrijk ERIK VAN LOON
Knopen met een numismatisch thema KEES PANNEKEET
L
Lieftinckrientje. D e geldsanering in 1945 L.M.J. BOEGHEIM
Lucas, Arjen, in: Penningnieuws
Lustrumpenning, Rietvelds H o r e m h e b , D e stijl van een
- WERKGROEP C.T. UNIVERSITEIT UTRECHT

51
254
262
273

161
131
147

M
Manen, Zilveren halve - (zgn. halve manen van Boisot) K.F. KERREBIJN
Maria van Brabant, D e muntslag van - JOS BENDERS
Meurs-Mauser, Loek, in: Penningnieuws
Monetaire, D e - politiek van Ptolemaios Soter omstreeks 300 v. Chr.
HANS VAN DER VALK
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173
99
86
8

90, 133, 178 222
Muntmelange
Muntsieraden uit de oorlogsjaren. O p r o e p
63
Muntslag, D e - van Maria van Brabant
(echtgenote van de Gelderse hertog Reinoud III) j o s BENDERS
99
Muntslag, Tussen Brussel en het Duitse Rijk, D e stedelijke van Deventer en Nijmegen STEFAN GROPP
154
Muntvondst, D e goudschat van Heers. E e n - in Belgisch Limburg
RAF VAN LAERE
198
Museum, H e t - van de Kanselarij der Nederlandse Orden G.P. SANDERS
51
N
'Nie erblickst du mich da, w c ich dich sehe'. Noten, Ted,
Inschrijfpenning 2001 van de VPK LOUK TILANUS

'Nie erblickst...'
Nieuwe koers, nieuwe penning. Nieuws van de
Stichting Nederlandse Penningkabinetten BERT VAN BEEK
Nijland, Christien
Gelegenheidspenning Noordbrabants Museum MAUREEN TRAPPENIERS
Penningnieuws
Nijmeegse, Een onbekende - muntsoort P. EIJKHOUT
Nijmegen, Tussen Brussel en het Duitse Rijk,
De stedelijke muntslag van Deventer en - STEFAN GROPP
Noordbrabants Museum, Gelegenheidspenning - (door Christien Nijland)
MAUREEN TRAPPENIERS
N o t e n , Ted, Inschrijfpenning 2001 van de VPK
'Nie erblickst du mich da, wo ich dich sehe' LOUK TILANUS
Noyons, Willem - maakt moderne rekenpenning JANJAAP LUIJT

106
206
207
123
180
133
154
123
106
64

O
Oijen, D e muntslag van Maria van Brabant JOS BENDERS
O p r o e p aan bezitters van muntsieraden uit de oorlogsjaren
P
Passie voor perfectie, D e welkomstpenning door
Lijsbeth Teding van Berkhout MARJAN SCHARLOO
'Pecunia n o n olet' JANJAAP LUIJT
'Penningen maken je heel hebzuchtig'. Interview met J o o p de Vries
MAJA HOUTM\N / JANJ.AAP LUIJT
Penningen uitgegeven door de Vereniging voor Penningkunst
Welkomstpenning 2000 in: Passie voor perfectie MARJAN SCHARLOO
Inschrijfpenning 2001 in: ' N i e erblickst du mich da, wo ich dich sehe'
LOUK TILANUS
Jaarpenning 2001, Eric Claus
Penningkunst in Schoonhoven, Project 2001 JANJAAP LuiJT
Penningkunst in zilverstad Schoonhoven HANS DE KONING
Penningkunst, Jaren tellen KAREL SOUDIJN
Penningnieuws
Toky Bautz
Frans en Truus van der Veld
Loek van Meurs-Mauser
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99
63

5
62
259
5
106
268
210
151
111

84
85 132

86

MP

A J . Drijvers-Schutte
Arjen Lucas
Christien Nijland
Barbara de Clercq-Brinkgreve
Ruth Brouwer
Plak, Een - van anderhalf pond (de Carel van Manderpenning)
KAREL SOUDIJN

88, 132
131
180
181
221
78

Prijsvraag van Teylers Stichting
Ptolemaios Soter, D e monetaire politiek van - omstreeks 300 v. Chr.
HANS VAN DER VALK

13 5
8

R
Reaal, D e Curagaose - van 1821 PIETER SWAKHOVEN
116
Redactioneel JANJAAP LUIJT
2, 50, 98, 146, 194, 242
Rekenpenning, Willem Noyons maakt moderne -JANJAAP LUIJT
64
Rietvelds H o r e m h e b , D e stijl van een lustrumpenning
W-TRKGROEP C.T. UNIVERSITEIT UTRECHT
147
Rijks Munt, 's
H o o g bezoek bij - (14 november 1923) L.M.j. BOEGHEIM
126
Japans bezoek aan - in 1862 L.M.J. BOEGHEIM
80
Roland Holst-penning, D e typografie van de - KAREL SOUDIJN
265
Ruitergroot, Een -/j - van circa 1350. Vervalsing of imitatie? J.R. VOUTE
133

S
Saltus Award, Guus Hellegers krijgt - . 'Voor het plezier in het werk'
JANJAAP LUIJT
Schat, een - met problemen PIETER VAN DE VELDE
Schetstekeningen van J.C. Wienecke uit 1941
A.A.J. SCHEFFERS/L.M.J. BOEGHEIM

114
108
176

Schoonhoven, Penningkunst in - , Project 2001 JANJAAP LUIJT
Schoonhoven, Penningkunst in zilverstad - HANS DE KONING
Spreuken van Niel Steenbergen KAREL SOUDIJN
Stadswapen, H e t Utrechtse - bedekt en onbedekt J.AN c . v \ N DER wis
Steenbergen, Niel, Spreuken van - KJ\REL SOUDIJN
Stichting Nederlandse Penningkabinetten. Nieuwe koers,
nieuwe penning. Nieuws van de - BERT VAN BEEK
Sumatra, Een zilveren munt van Zuid- - in 1949? L.M.J. BOEGHEIM

210
151
203
212
203
207
178

T
Teding van Berkhout, Lijsbeth, Passie voor perfectie.
De welkomstpenning door - MARJAN SCHARLOO
5
Tentoonstellingen
45, 94, 141, 189, 236, 285
Tetradrachmen, D e monetaire politiek van Ptolemaios Soter
omstreeks 300 v. Chr. HANS VAN DER VALK
8
Teylers Stichting, Prijsvraag van 135
Tussen Brussel en het Duitse Rijk, D e stedelijke muntslag van
Deventer en Nijmegen STEFAN GROPP
154
Typografie, D e - van de Roland Holst-penning KAREL SOUDIJN
265
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u
Utrechtse, H e t - stadswapen bedekt en onbedekt JAN c. VAN DER WIS

212

V
Vals geld. Counterfeiting Ancient and Modern R. VAN LAERE
19
Valse gelaagde guldens L.M.J. BOEGHEIM
215
Valse kwartjes m e t het jaartal 1945 L.M.J. BOEGHEIM
223
Veld, Frans en Truus van der, in: Penningnieuws
85 132
Vereniging voor Penningkunst,
H e t insigne voor de Vereeniging voor Penningkunst van
Erich Wichman F.J. HAFFM.\XS
59
92
Jaarverslag over 2000 GREET KEMPER
Jubileumfeest - GREET KEMPER
37
72
Nogmaals Handzame Sculptuur. De geschiedenis van de - HANS DE KONING

233

De VPK in Delft G R E E T KEMPER

Verenigingsnieuws
43, 89, 140, 188, 235 284
Vervalsing, imitatie of onrechtmatig? HANS VAN DER VALK
224
VOC
Handel en wandel van de Nederlanders in Japan
in de zeventiende en achttiende eeuw.
II. H e t Japanse geldsysteem RA.M. BELIEN
28
III. Japanse monetaire politiek en de - P.A.M. BELIEN
66
- duiten. Maken merkwaardige instempelingen een grotere puzzel?
GERARD PRONK
222
H a n e n en leeuwen onder een dak. Enige beschouwingen over Galle
GERARD PRONK
218
Voorplaat, Bij de 1, 50, 98, 146, 194 242
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